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Assessor i Gen. Land - Oekonomie- og Commerce - Collegium.

Den nordligste Deel af Afrika, bekjendt under Navn af Barba
riet, liar for flere Sekler siden spillet vigtige Roller. Dens
Störreise, lykkelige Beliggenhed og store Frugtbarhed lader
formode, at den endnu engang vil vise sig paa Verdens Skue
plads i fordobblet Glands. Allerede som den nu er har den
megen Indflydelse paa Europas Anliggender, og större vil denne
blive, naar vi tilstaae den anförte Formodning Rimelighed. Et
hvert Bidrag til Kundskab enten om den hele Strækning, eller om
dens enkelte Dele, maa derfor være os vigtigt baade som Kos
mopoliter og som Medlemmer af enkelte Stater. Rejsende og
derværende Embedsmænd have allerede meddeelt os gavnlige
og brugbare Efterretninger om Landets Politik og Historie, men
vi ere endnu langt fra at kjende ligesaameget til Landets Pkysik.
Og jeg mener, at al moralsk og politisk Kundskab om et Land
mangler meget i Fuldstændighed, saalænge vi endnu ikke have
nöjagtige physiske Efterretninger derom. Thi af de physiske
Kræfter og Egenskaber hænger jo allene Landets mulige Styrke,
dets politiske Indretninger og Forhold, saavelsom dets Ufuld
kommenheder : i disse ligge tillige som oftest Grunden til Ind-,
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byggernes Hovedkarakteer og Sæde?. Ja! dette er saa vist, at
vi ofte, for at forklare os et eller andet usædvanligt Træk i et
Folks Moralitet eller politiske Indretning, maa söge Grunden i,
en pliysisk Aarsag, som har foranlediget det. Hvorledes nu afhjelpe og styre alt hensigtsmæssigt uden at kjende Grundaarsagerne? men disse synes at være flere, og det bliver efter Tin
genes Natur meget vanskeligt at bestemme, hvilken af de physiske Aarsager der virker kräftigst og af den Grund först burde
kjendes, thi, skjönt tilsyneladende fjærne, have de dog megen
nær og gjensidig Indflydelse paa hinanden. De bidrage alle
meget, dog synes Klimatet og Næringsmidlerne, som de, der
virke oftest og nærmest, at have den störste Indflydelse; men
betragter man, at disse sidste tages enten af Væxt- eller Dyr
riget, at det sidste beroer saauieget paa det förste, at et Lands
physiske Klimat lider megen Forandring af Væxtrigets Beskaf
fenhed, ligesom dette igjen af hiint, saavelsom af det geographiske, da troer jeg det er klart, at man vanskelig vil afgjörende kunne sige: denne Aarsag har frembragt hiin eller denne
positive Virkning. De blive saaledes alle lige vigtige at kjende,
men, da det efter Videnskabernes nuværende store Omfang ikke er
enkelt Mand muligt at beskjæftige sig med alt, hvad der ho
rer til et Lands Physik, ja, end ikke engang at levere noget
fuldstændigt af en enkelt Deel, troer jeg, man nöjsom vil mod
tage ethvert Bidrag, som Rejsende kunne have Lejlighed at
meddele, især naar det angaar Egne, hvorom man hidtil mang
ler lignende Efterretninger. Den tunesiske og algierske Deel
af Barbariet har allerede været besögt af flere berömte Natur
kyndige, af hvilke Shaw, Poiret, Vahl og Desfontaines fornem
melig her bör nævnes. Disse have givet os deres Iagttagelser
enten samlede eller adspredte i deres Værker, men ingen har

hidtil reist i Marokko for at samle Materialier til dette Lands
Jeg smigrer mig derfore med at offre en an
tagelig Skjærv til Videnskabens Fremme ved at meddele mine
Iagttagelser over Væxtriget i Marokko, saaledes som jeg havde
Ledighed til at anstille dem i Aarene 1791-1793. Det er kuns
ea ubetydelig Deel af det Hele, dog har jeg troet ikke at burde
holde den tilbage, deels fordi en Eftermand, ved at finde saameget gjort i forvejen, vinder Tid, som han kan anvende paa
de övrige mindre undersøgte Dele, deels fordi man, ved at
kjende Gjenstandene af det ene Naturrige, sjelden bedrager
sig i at slutte til nogle af de andre, hvortil jeg ligeledes har
samdet Materialier, som jeg Tid efter anden agter at bekjendtgjöre. Den uhældige Tidspunkt, hvori jeg ankom til Landet,
gjorde det umuligt for mig at give mine Undersøgelser al den
Udstrækning, som jeg efter min Plan önskede. Dette er min
gyldige Undskyldning for den Ufuldstændighed, hvoraf disse
Iagttagelser bære Præg. Dog, for ikke at foredrage dem gand
ske uden Sammenhæng med Landets Beliggenhed, Jordrnonets Beskaffenhed, Aaréts Afvexling og Agerdyrkningens Til
stand, hvormed de staae i saa nöje Forbindelse, har jeg troet
det nödvendigt at forudskikke kortelig nogle Bemærkninger her
over i Almindelighed. Nogle af dem findes vel allerede ad
spredte i Piejsebeskrivelserne , men disse og nogle nye synes
samlede at staae her paa deres rette Sted.
*) Den eneste Efterretning af'denne Art, som jeg Ear kunnet opspore, er en
blot alfabetisk Fortegnelse paa 600 Væxter, som en vis Mr. Spotswood,
der samlede Fröe og Planter forD. Morison i Engelland, bar fundet og ud
givet under Navn : a Catalogue of plants growing within the fortifica
tions of Tangier wrote in the Year 16f3. Den Irides indrykt i Philo
soph. Transact, for the Years 1695-97. Vol. XIX. pag. 23ÿ.

Riget Marokko ligger omtrent imellem 354oga8° nord
lig Brede og imellem 7 - 140 Længde. Mod Norden grændser
det til Middelhavet og Strædet ved Gibraltar; mod Osten til
Landet Tremecen ; mod Synden til Sandørkener og dets vest
lige Kyster bades af det store Ocean.
Den største Bjergstrækning er det bekjendte Atlas, d^r
löber omtrent fra Nordost til Sydvest og er ved denne Belig
genhed et Værn mod de brændende ostlige Vinde, som komme
fra Sandørkenerne og erholde derved en for al Vegetation øde
læggende Egenskab.
Denne Bjergkjede er saa höj, at dens
Top hele Aaret igjennem ligger bedækket med Snee, hvoraf
endeel smelter om Sommeren og forvandles til velgjorende
Stromme og Bække, der flyde ned ad Bjergene, vande de
Hæld-inger og Sletter, hvorigjennem de slynge sig og udbrede
overalt Frugtbarhed, Kj ölighed og Vederkvægelse paa en A års
tid, da den hele organiske Natur ellers vilde slumre af Man
gel paa forfriskende Midler. Fra Hovedkjæden udløbe mange
Sidegrene, som fordele sig overalt i Landet, frembringe beha
gelig Afvexling og befordre Frugtbarhed af samme Aarsag,
som Hovedstammen. De Bjerge, som jeg har havt Lejlighed
at betragte, bestaae af Kalk eller Leer, eller begge Dele til
sammen. Disse Jordarter maae staae höjt over Graniten, da
jeg ved at betragte de nögne Bjergflader og udlobende Gange,
(thi mineralogiske Undersøgelser tillader politiske Aarsager ikke
at anstille), ey har seet noget Spoer af denne Steenart ; selv
de löse Stene sorn findes paa Markerne vise intet Tegn paa
Granitens Tilværelse i Nærheden. Kalkbjergene finder man saa
almindelig indblandede med Muslinger, Snekker og andre Side
produkter, at man ikke et Öjeblik kan tvivle om deres Til
værelse ved Havets Virkning. Leerbjergene staae enten i vand-

rette eller lodrette Lag, undertiden gjennemskaarne aareviis af
bladig Kalkspat. I övrigt. fortjener det Opmærksomhed , at alle
disse Bjerge ere bedækkede med et dybt Lag af Jord, hvoraf
man kan slutte, at Vegetationen allerede er meget gammel her
i Landet. Mangfoldige store og mindre Floder gjennemskjære
Landet og udbrede Frugtbarhed overalt.
Klimatet er sundt og mindre varmt end man efter Lan
dets geografiske Beliggenhed kunde formode. Tvende physiske Aarsager bidrage fornemmelig til at gjöre Heden om Som
meren mindre utaalelig, end den ellers vilde være : Bjergkjæden Atlas der beskytter mod de dræbende Ostvinde, og Lan
dets Udstrækning langs med Havet, hvilket befordrer Kjolig
hed ved ordentlig afvexlende Land- og Söevinde. Heden fin
des altid meest ufordragelig midt inde i Landet.
Jordmonnet er enten reent Sand, der ofte gaaer over til
Flyvesand, eller reent Leer undertiden saa-stærk smittet med-'
röd Jernoker, at dette har Indflydelse paa Produkterne. Saa
ledes er et lieelt Stykke af Provindsen Abda ved Sciffy af denne
Beskaffenhed.
Man kalder det af denne Aarsag ’^det rode
Land” (Bied hamar}. Alle Produkterne, som komme herfra,
ere kjendelige ved en dem egen Rödhed ; saaledes er f. Ex.
Voxet, Gummi og Ulden stærk gjennemtrukne heraf. Den er
saa stærk indtrukken i Ulden, at den ikke taber sig ved Vaskning
og Blegning. En Indbygger fra denne Provinds er derfore altid
kjendelig fra de övrige Maurer ved sin hvide Hatk, som, skjönt
nok saa reen , dog altid beholder et rödligt Skjær.
Aarstiderne afvexle regelmæssigen med Sommeren Regnti
den : denne begynder i Slutningen afSeptember og varer gjerne til
Udgangen af Mars, dog noget afvigende i Forhold til Stædets
forskjellige Polhöjde. Dette er Landets Vinter. Denne Aars-

s
tid, der i Polarlandene, ja endog i de kuns fjærn tilgrændsende
Egne, har saameget rædsomt ved sig, der i flere Maaneder
dræber Liv og al Virksomhed, og hvilken man ved kons tig Munter
hed og trodsende Bestræbelser söger at erstatte, denne Aarstid
er i disse skjönne Egne en af de behageligste og livligste. Strax
efter de förste Ptegndage overtrækkes Markerne med skjönne
og pralende Liliearter, der fryde _Öjet og kildre Næsen ved
balsamiske Uddunstninger. Disse forsvinde og blive aflöste af
Slægter, der ere ulige talrigere, men ligesaa smukke og ligesaavel skikkede, som hine til at forskjönne de Egne, hvor Naturen
bod dem voxe og udbrede Liv og Ynde. I den koldeste Tid
af Aaret mærkes aldrig Frost eller lis, undtagen paa Bjergtop
pene : Snee og Riimfrost ere saa usædvanlige at de ansees som
Særsyn. Solen er paa denne Tid den meest hæld bringende :
alting oplives og fremmes ved dens Nærværelse. Man over
lader sig uden Fare dens hele velgjörende Indflydelse og fryg
ter ikke, som om Sommeren, dens alt for lodrette Straaler. Naar
Regnen ophorer begynder, det bestandige Vejrligt, som ved
varer uafbrudt til Slutningen af September: i denne Periode er
Himlen bestandig klar og fordunkles af ingen Skye. Varmen
er vel undertiden saa stærk, at man med Besværlighed kan
foretage sig anstrængende Arbejde 5 men disse alt for varme
Dage erstattes rigelig ved de stjerneklare, blide og kjölige
Nætter, hvis Behagelighed man kan nyde uden at befrygte Af
tenluftens skadelige Indflydelse af de hede Zoner.
Agerdyrkningen, som man i et Land begavet med saamange naturlige Fordele og under en saa lykkelig Himmelegn,
skulde vente bragt til en höj Grad af Fuldkommenhed, sukker
over Underkuelse og Uvidenhed og trykkes af Despotiets tun
geste Aag. Aldrig fremmede Vornedrettighed Ceres’s Sönners
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Tarv, men østerlandske Magtsprog er den end mere fjendsk,
derfore er deres Kaar hverken blide, eller, som er det værste,
ikke engang bestemte ved Love. Deres Flid og Bestræbelser
misbruges paa den skjændigste Maade af en Mængde Despoters
Gjerrighed, Lune og Hævnesyge, thi enhver Magthavende er
Despot over sin Undergivende fra Kejseren til den ringeste
Embedsmand. For at undgaae Vindesygens graadige Kloer,
stræbe de kun at erhverve det nødvendigste og beholde de no
get tilovers, söge de omhyggeligen at skjule det for deres
Voldsmænd. Hvor der ikke er Sikkerhed paa Ejendom, kan
umulig være Virksomhed og Lyst til at erhverve, og hvor
denne er undertrykt, kan man ingenlunde tænke sig Forbe
dringer eller Fremskridt i nogen Haandtering eller Syssel. Land
væsenet har derfor nuomstunder samme Udseende i Landet,
som det rimeligviis havde for flere Aarhundrede tilbage og
deres hele Agerbrug indskrænker sig blot til at saae og hoste
de nødvendigste Sædarter, som ere Hvede, Byg, Aldora
{Holcus Sorghum) Mays og Garavanser {Cicer arietinunï). De
fleste af disse saaes i November eller December og hostes i
May eller Juny.
Deres Agerdyrknings - Redskaber staae i
Forhold til deres Ukyndighed om et forbedret Landbrug og
ere derfor naturligviis slette : blot at kradse lidt i Jorden eller
gaae den engang over med en ussel Plov, deri bestaaer hele
Forberedelsen, og dog giver den, paa slig Maade behandlet,
aô - 3o Fold og paa sine Steder meget herover. Gjödning
bruge de ikke uden den, som deres Hjorder efterlade sig,
naar de græsse paa Markerne. De, som boe i Nærheden af
Krat og Skove, have et andet Middel, hvorved de forskaffe
sig frugtbar Jord. En Maaned eller længere, förend Regnen
begynder, stikker Landmanden Ild i Buskene og lader paa denne
B
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Maade afbrænde saa stort et Stykke, som han agter at bruge.
Jorden plöjet og besaaet efter denne Behandling er meget
frugtbar i Begyndelsen, men bliver i Længden derved udmar
vet, naar den ikke aarlig faaer nye Kræfter ved Gjödning.
Denne Fremgangsmaade vilde være utilladelig i en anderledes
og bedre indrettet Stat, men der, hvor Folkemængden staaer
i saa ringe Forhold til de frugtbare Jorder, der hvor de meest
indbydende og tillokkende Marker ligge öde af Mangek paa
Hænder, der kan denne forkeerte Behandling selv være at
anbefale. Da det saaledes ikke er Land-Araberen, som boer
under Tælte, om blivende Sted at gjöre, afbrænder han nok
et Stykke Land, naar det forste er udbrugt, og farer saale
des fort indtil den hele Strækning i Nærheden af hans Vaaning
ikke kan give ham Korn nok til sine Fornödenheder : han
pakker da sine Tælte sammen og opsöger et mere frugtbart
Sted, hvor han slaaer sin Bolig, indtil Nødvendigheden byder
ham atter at flytte. Man kan saaledes regne, at af hele Lan
det er neppe mere end en tredie Deel dyrket j. paa een og
samme Tid.
Betydelig store Skove har jeg ikke seet; de bestaae for
det meste af Træer af middelmaadig Störreise og som oftest
er det blot Kratskove, man antræffer. Disse bestaae fornem
melig af forskjellige Arter Lyng (Erica), Korsveed (Rhamnus),
Steenveed (Phillyred), Klarbund (Arbutus), Soelöje (Cislus'), Gyel
(Spartiuni), Visse (Genista), Pistacie (Pistacia), Eeg (Quercus), og
fl. Bredden af Floderne pynter den skjönne Oleander (Neri
um. Oleander) , hvasbladet Sarsaparille (Smilax aspera), og Bram
bær Klynger (Rubus fruticosus). Paa Markerne , ved gamle
Mure og grusede Steder voxe, som Krat, tornet Kappers (Cap
paris spinosa) , og lavstammet Daddel (Chamærops humilis).
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De större Skove bestaae i de nordlige Egne af Kork Egen
(QuercusSuber), Frugt Egen (Qzz^rczz^ Ilex), og en Art Gran,
som jeg ikke har havt Lejlighed at see, men som skal voxe paa
Bjergene inde i Landet, og leverer alt smaat Töm mer værk og
tynde Breeder til Husbygning, hvilke udmærke sig ved en
stærk og behagelig Cederlugt.
I de sydlige Egne dannes Skovene af Argan Olieveed (Elæodendron Argan), ægyptisk Mimose (Mimosa nilotlcd) , SandarakKongeveed (Thuja articulata Fahl), phoenisiskEene (Juniperus
plioeniced). Ved Tafdet, Suz og i de sydligste Provindser
udgjôre Daddelerne (Phoenix dactylijerd) hele Skovstrækninger
og bære Frugter 5 i de nordligere Egne derimod plantes de
enkelte for Sjeldenhedens Skyld, men bære sjelden eller aldrig.
Deres Indhegninger om Haverne bestaae i levende Gjerder, som ere beplantede med Figen Tornknippe (Cactus Opuntid\, og amerikansk Agave (Agaue americana), to Væxter, som
hertil ere fortrinligst skikkede i de Himmelegne, hvor de kun
ne taale Vinteren og hvor man ikke behover at spare paa
Jordsmon.
I Haverne dyrkes fornemmelig Viindruer, Appelsiner, Fige
ner, Mandeler, Granater, Valnödder, Kastanier og Citro
ner; sjældnere seer man Ferskener, Abrikoser, Morbær og
Johannisbröd (Ceratonia Siliqua). Af mindre Havefrugter læg
ger man meest Vind paa Vand Meloner, Kalabasser, Agur
ker, Sukker Meloner, Tomatos (Solanum Iuycopercicuut), Bon
ner, Lindser, ’ rod og hvid Lög, hvide Roer, Pteddiker og
Artiskokker. Alhenna (Eawsonia inermis) } dyrkes meest i de
sydlige Provindser for Bladenes Skyld, som bruges til PyntFarvning, hvorom niere ved Planten paa sit Sted. Tobaks
avlen drives stærkest i Meqvinez og Fez, hvorfra Bladene
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sendes ud til de Övrige Steder og forarbejdes til Rög- og Snus
tobak. Hampen findes mangesteder dyrket i Haverne og kal
des Hascischa. Urten heraf törres, skjæres smaae og röges
enten som Tobak eller tages i Pulver. Den har, paa denne
Maade brugt, en berusende Virkning og foraarsager samme
Fornemmelse, sonr Opium eller Spirituose Drikke. Maurerne
erstatte sig herved Brugen af Viin, som efter Mohameds
Lære er dem forbudt. Æbler, Pærer og Kirsebær seer man
hist og her, men de ere i Almindelighed slette og trives saa
lidt, at de ikke fortjene megen Opmærksomhed , som Frugttræer.
Til vilde Frugter, som ingen Umage koste at dyrke, kan
man fornemmelig regne Frugten af spiseligt Brystbær (Zizyphus
Lotus), Kappers, Arbutus Unedo og Cactus Opuntia. Oliven
findes i Mængde vilde, men dyrkes tillige for Oliens Skyld i
de sydlige Egne.
De övrige vildvoxende Væxter, som egentlig ere Gjenstanden for denne Afhandling, folge nu, og har jeg, for at
de desto lettere kunne overskues, ordnet dem efter den Linneiske Inddeling, dog saaledes at jeg ihenseende til Ordenen
af Arterne og deres Skjelnemærker har fulgt den sidste Udga
ve af Species plantarum ved Professor Wildenow, for saavidt
som hidtil deraf er udkommet. Hist og her har det forme
delst nye tilkomne Arter været nödvendigt at forandre Art
mærkerne. For ikke at give Afhandlingen ufornöden Vidtloftighed er der ingen udforlig Beskrivelse tilföiet over allerede
bekjendte og vel beskrevne Arter; af samme Aarsag ere
ligeledes de fleste allerede i Sp. pi. antagne Synonymer ude
ladte; dog har jeg troet for Sammenlignings Skyld at burde
beholde og anföre de bedste Forfattere, der have rejst paa
Kysten af Barbariet og leveret Bidrag til Landets Flora ; saa-
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ledes f. Ex. an fö res alletider Poiret voyage en Barbarie., Vabl
Symbolæ botanicæ og Desfontaines Flora atlantica : af de ældre Ci
tater har jeg hist og her rettet nogle, og af nye tilföjet dem,
der manglede og som gave Oplysning om Planten. De nye
af mig beskrevne Planter ere anviist den Plads , de bör
have i den sidste Udgave af Species plantarum ved at tilføje imellem
Klammere de tvende Art-Nummere, hvorimellem de bör
indrykkes.

FÖRSTE

KLASSE.

CLASSIS

I.

Eenhannede.

JM o nand ri a.

Ecnhunne de.

Mon ogynia.

Buskartet Salting'.
S ten alen
opret buskartet ; Grenenes Led
de tveeggede ; Blomsterskælle
ne afstumpede, hindede.

Salicornia fruticosa caule erec
to fruticoso j articulis ramulo
rum ancipitibus, squamis flora
libus truncatis, membranaceis.
Sp. pl. cur. Wild. i. p. 24.

Salicornia fruticosa Poiret. iter 2. p. <79. Desfontaines Fl. atl. i.pasr.'i.

\ oxer overalt i Sandet ved In arenosis maritimis totius imStrandkanterne.
Buskartet.
peni.
Frutex,
T oliunne de.

B>igy n i a.

Paar Vandstjeriie med ovale
Callitriche verna foliis supe
Stengel blade og særskilte Han- rioribus ovalibus, floribus an
og Hunblomster.
drogynis. sp. pl. cur. Wild. i.
p. 28.

Toliannede.
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Callitriche verna. Poiret. iter 2. p. 79. Desfont. Fl. atl.. f'. p. 3. Lamarck
Encycl. 1. p. 664. Ejusdem Illustrat. No. 43. lab. 6.

Voxer i stillestaaende Vande In aqvis stagnantibus regionis
omkring Tanger.
tingitanæ.
ANDEN

KLASSE.

CLASSIS

II.

Toliannede.

Diandria.

Eenhunnede.

M o n o gy ni a.

Buskartet Jasmin med afvex
lende trekoblede Blade : Smaabladene omvendtægdannede og
kiledannede , buttede, Gre
nene kantede, Bægerets Flige
syldannede.

Jasminum fruticans foliis al
ternis tern atis: foliolis obo vatis
cuneiformibusqve obtusis, ra
mis angulatis, laciniis calycinis
subulatis. Sp. pl. cur. "Wild. 1.
p. 39.

Jasminum fruticans. Desfont. Fl. atl. 1. p. 6. Lamarck Encycl. 3. p. 2 18
Ejusdem Illust. No. 63. tab. y. fig. 2.

Voxer i Kratskovene af Rigets In dumetis partis australioris im
sydlige Provindser og blom
perii. Flor, mense aprili.
strer i April.
Buskartet.
Frutex.
Middelmaadigt Steenveed

Iste Afart. Ligusterbladet
M. St. med aflana-lan
eetO
dannede Blade.
Phillyrea latifolia var.

Phillvrea media

var. Ä ligustrfolia foliis
oblongo lanceolatis. Sp.
pl. cur. Wild, i, p. 42.

folio ligustri. Lamarck Encycl. 2. pag. 3oz.

Phillyrea media Desfont. Fl. atl. 1. pag. 8.

Ikke almindelig i Skovene ved In Sylvis prope Mogadore haud
Mogadore.
Buskartet.
freqyens. Frutex.

Tohamnede.
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Bredbladet Steenveed.

iste Afart. Glat B. St»
med ægdannede flade og
umærkeligen savtakkei
de Blade.

Diandria.

Fhilbyrea latifolia
var. K lævis foliis ovatis
planis, obsolete serra
tis. Sp. pl. cur. Wild. i.
p. 43.

Philly rea latifolia var. ß folio leviter serrato. Lamarck Encycl. 2. p. 602.

Phillyrea latifolia. Poiret it. 2. p. 80. JDesjont. Fl. atl. I. p. g.

Voxer i Mængde paa skygge In monte Schibil kibir prope
Tingidem locis umbrosis afulde Steder af Schibil kibir
bunde provenit. Floret mense
(det store Bjerg) i Nærheden
Januario. Frutex.
af Tanger. Blomst, i Januar.
Buskartet.
Europæisk Oliven.
iste Mææt.AlmindeligE.O »
med lancetdannede, fla
de , nedenunder hvidgraae Blade.

Olea europœa
var. a, communis foliis Ianceolatis planis, subtus
incanis. Sp. pl. cur.
Wild. i. p. 44’

Olea europœa. Poiret. it. 2. p. 81. Uesfont. FI. atl. 1. p. g.

Voxer almindelig vild , men Freqvens sponte provenit. Ubidyrkes ogsaa allevegne, for
qye vero colitur, præsertim in
nemmelig i de sydlige Pro
provinciis australioribus. Fru
tex
aut arbor.
vindser.
Busk eller Træe.
De skjönneste Oliven Plantaser har jeg seet ved Meqvinez,
Fez og i de endnu sydligere Egne af Marokko» Olien
bruges overalt til Madlavning og til Lysning. En stor
Deel udfores til fremmede Steder, men den störste Mængde udskibes fra Mogadore til Marseille, hvor den forbru
ges i Sæbesyderierne, siden den er urenere og siettere
behandlet end den franske. Man regnede efter Toldbö-

Toliannede.
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gerne, at der aarlig udførtes omtrent s5ooo Centner,
hvoraf hvert 100 Pd. kostede paa Stedet i Aaret 1703
mellem 12 - i3 Rdlr. UdförseJs-Tolden paa denne VareArtikel var i o venmeldte Aar ansat til 12 Oncer eller
1 Rdlr. 48 Sk. pr. 100 Pd. Den indbringer altsaa Kej
seren aarlig i Told omtrent 37,500 Rd.

Arve AUrenpriis med lancet
Veronica Anagallis racemis
dannede savtakkede Blade, en lateralibus, foliis lanceolatis ser
opret Stengel og Blomsterne i ratis, caule erecto. Sp. pl. cur.
Wild. 1 i p. 65.
Side-Klaser.
Verojuca Anagallis. Desjontaines Fi. atl. 1. p. 11.

Voxer i Grave og ved rinden In fossis et ad ripas rivulorum re
de Vande.
Aarig.
gionis tingitanæ. Annua.

Tilbagebojet Stumptand fireVerbena supina tetrandra,
hannet med eenlige traa.ddan- spicis filiformibus solitariis, fo
nede Ax og Bladene dobbelt liis bipinnatifidis. Sp. pl. cur.
halvfinnede.
Wild. 1. p. 12.0.
Verbena supina. Desjörit. FI. atl. 1. pag. 77.

Voxer paa grusede Steder og In ruderatis et arvis.
udyrkede Marker.
Aarig.

Annua.

Höj Sværtevæld med Bladene
Lycopiis exaltatus foliis basi
ved Grunden halvfinnet-savtak- pinnatilido-serratis. Sp. pl. cur.
kede.
Wild. 1. p. 121.
Findes sjelden i Grovterne ved Raro occurrit in fossis regionis
Tanger.
Fleer aarig.
tingitanæ.
Perennis.
Forborgen Salvie med savtak
Salvia clandestina foliis ser
kede halvfinnede, meget ryn- ratis pinnatifidis rugosissimis

Tohannede,
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kede Blade , Axet buttet og spica obtusa, corollis calyce
Kronen snevrere end Bægeret, angustioribus. Sp. pl. cur. Willd.
I. p. i38.
Salvia clandestina.

Desfont. Fl. at I. i. pag. z3.

Voxer overflødig paa leerede og In collibus argillosis apricis regi
vindaabne Höje omkring Tan
onis tingitanæ abunde crescit.
ger og blomstrer i Marts og
Floret Martio et Aprili. Bi
April. Toaarig.
ennis.

Tofarvet Salvie med hjertedanned - aflange , fieerklövtede, stivhaarede Blade , alle
Krandsene frugtbare, Blomster
bladene tilbagebøjede og kor
tere end Bægeret.

Salvia bicolor foliis cordatiooblongis , multifidis, hirsutis,
verticillis omnibus fertilibus,
bracteis reflexis calyce brevio
ribus.

Salvia bicolor foliis cordato-ob longis, ramis virgatis ; bracteis re
flexis $ calycibus nutantibus ; corolles lobo inferiore intermedio sac
cato. Desfont. FI. atl. i. pag. 22. tab. 2.

Salvia bicolor foliis ouatis eroso-dentatis, foribus nutantibus, laci
nia media labii inferioris corollce concava. Sp.pl. cur. Willd. 1 .p. i36.

Salvia bicolor Jacq. Hort. Schönbr. Vol. 1. pag. 4 tab. 7.

Denne Plante fandt jeg allerede In ruderatis ur bis Tingidis antiafblomstret mod Slutningen
qvæ (jFangschia bellja) ad fi
af April Maaned paa grusede
nem mensis Aprilis jam deflo
ratam vidi.
Steder ved Byen Gammel
Tanger.
Stengelen, opret, urteagtig, to
Caulis erectus, herbaceus, bi
.Fod höj, grenet : Grenene duun- pedalis, ramosus: rami pube
haarede, stumpkantede.
scentes, obtusanguli.
Bladene hjertedannede, noFolia cordato - oblongiuscula,

C
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get aflange, spidse, fleerkloftéde :
de nedre stilkede, de Överste
stilklöse , paa begge • Sider stivliaarede. Fligene läncetdannede, ■ ulige store, udsperrede.
Krandsene flere i Tallet, no
get vidtstaaende, sexblomstrede,
alle frugtbare, med .stilkede
JBlomstei' og Stilkene af lige
Længde med Bægeret.
Bloiristefliladene li j er ted anr
net-ægdannede , langspidsede,
tilbagebøjede,, kortere end Bæ
geret , udvendig stivhaarede,
indvendig glatte.
Bægeret haarig-klæbrigt med
-kjertelbærende Haar : den overste Læbe tretandet, hvoraf den
midterste Tand meget kort : den
underste Læbe tvédeeltmed. læn
gere Tænder, som paa begge Læ
ber ende sig med en Odde.

Mellembrudt Salvie (67-68)
med mellembrudt-finnede Blade,
Stengelen buskartet, opret.
AfFröe, som jeg samlede i de
sydlige Provindser , og ved
min Hjemkomst ble ve saaede i
den botaniske Have i Kjöben-

JDiandria.

acuta, multifida : ; inferiora pe
trolata, suprema sessilia, utrinqve hirsuta. Laciniæ lanceolatæ, inæqvales, divergentes.
Verticilli plures subremoti,
sexflori, omnes fertiles, floribus
pedicellatis, pedicellis longitu
dine calycis.
Bracteæ cordato-ovatæ, acu
minates, reflexæ, calyce brevi
ores , extus ' hirsutæ, intus
glabræ.

Calyces villoso-viscidi, pilis
glanduliferis : labium superius
tridentatum dente intermedio
brevissimo : labium inferius bi
fidum, dentibus longioribus,utriuscjye labii mucronatis.

Salvia interrupta (67-68) fo
liis interrupte - pinnatis, caule
frutescente erecto. Tab. 1.
E Seminibus in provinciis au
stralioribus lectis atqve in Horto
botan :• Hafniensi satis ortæ sunt
plantæ læte crescentes, qvarum

Tohannede.
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havn, opkom unge Planter af
en meget frodig Væxt; nogle af
dem, som man lod staae under
aaben Himmel gik bort den for
ste Vinter ; andre, som man for
plantede i Potte og satte i det kol
de Huus, voxe frodigen og have
holdt sig nu i fem Aar : de blom
stre hvert Aar omtrent i Juli
Maaned og bringe modent Fröe.
i September. Andet Aar efter
at de vare saaede, blomstrede de
forste Gang. Forplantes ved
Fröe.
Buskartet.
Stengelen enkelt, opret, busk
artet, tre til fire Fod höj, nedentil glat, oventil, men især
de yngste Grene haarede ; Kan
terne stumpe.
Bladene mellembrudt - uligefinnede , stilkede, et Qvarteer lange og derover. Fin
nerne fem aflange , stilke
de, lidt spidse, rynkede, rundtakkede, ovenpaa mörkegrönne,
lidt haarede, nedenunder hvidlig-laadne, den yderste ulige
Finne dobbelt saa stor som de
övrige. Srnaabladene imellem
hver Finne ere som oftest tven-

Diandria.

aliæ sub dio cultæ rigoro hiemis
periebant ; aliæ in ollis et frigi
dario transpositæ ibi jam per
qyinqyennium hospitantur, læte
vigent, singulo anno flores pro
munt mense Julio, seminaqve
perficiunt mense Septbr. Pri
mum floruit altero a satione
anno. Regeneratur seminibus.
Frutex,

Caulis simplex, erectus, fru
ticosus, tri-qvadripedalis, in
ferne glaber, superne præsertim
ramuli villosi, angulis obtusis.

Folia interrupte - pinnata cum
impari, petiolata , spithamæa
et ultra. Finnæ qvinqve, oblongæ, petiolatæ, acutulæ, rugosæ, crenatæ, supra obscure vi
rides, villosulæ, subtus albido-tomentosæ, terminali duplo
majore. Foliola inter singulam
pinnam sæpius duo, ovato-rotundata, structura pinnarum, iisqve
vero qvintuplo minora.

3 z
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de, ægdannet - tilrundede, af
samme Bygning som Finnerne,
men f emgange mindre.
Brandsene vidtstaaende, sexblomstrede med stilkede, udstaaende Blomster. Kronstilkene
mere end eengang saa korte,
som Bægeret.
Blomsterbladene paa hver Side
tre, et under hvert Blomster,
kortere end Bægeret, det mel
lemste længere end de övrige,
syldannet-tilspidset ; de ved Si
derne kortere ,
ægdannede,
buttede, henvisnende og fal
de, naar Biomsteret udvikler sig.
Bægeret eenbladet, rordan
net, tolæbet, udvidet, furet,
haaret, klæbrigt og besat med
stilkede, kugledannede sorte
Kjertier, hvoraf Stilkene ere
hvide. Den överste Læbe tre
tandet , hvoraf den midterste
Tand er den mindste og tvedeel t : den underste Læbe tvedeelt.
K ronen tolæbet, stor, blaalig-hvidladen. Roret lidt læn
gere end Bægeret. Svælget ud
videt med et Indtryk paa den

Diandria.

Verticilli remoti, sexflovi, flo
ribus pedunculatis, patgntibus.
Pedunculi calyce Yel duplo bre
viores.
Bracteœ utrinqve tres, una
sub singulo flore, calyce brevio
res ; intermedia longior , subulato-acuminata ; laterales bre
viores, ovatæ, obtusæ, omnes
ad explicationem floris emarcidæ, caducæ.
Perianthium monophyllum ,
tubulosum, bilabiatum, ampli
atum, sulcatum, villosum, vi
scoso - glandulosum , glandulis
stipitatis, globosis, nigris, stipiti
bus albis. Labium superius tridentatum dente intermedio mi
nore bifido : labium inferius bi
fidum.

Corolla bilabiata magna, coerulescenti-albida. Tubus calyce
parum longior ; Faux ampliata
sub labio inferiore impressa.

Tohanjicde.
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underste Læbe. Hjelmen lige,
vandret, lansetdannet, meget but
tet, tvedeelt, udvendig laaden og
besat med soçte Kjertier, noget
kortere end den nederste Læ
be. Underlæben tredeelt , den
mellemste Fliig störst, til
rundet, udskaaret, undertiden
rundtakket ; Sidefligene mindre,
aflange, flade og heelrandede.

JDiandria»

Galea recta, horizontalis, lanceolata , obtusissima , bifida,
extus hirsuta, glandulisqve ni
gris obsita, labio parum brevior.
Fabium inferius trifidum, laci
nia intermedia maxima, rotun
data , emarginata, interdum crenulata ; laciniis lateralibus mi
noribus, oblongis, planiusculis,
integris.

St'ovnaalene. Stifterne tvende,
Stamina. Filamenta duo, lon
af Rorets Længde, hvide med gitudine tubi, alba, utroqve vec
en Stövknop paa hver Ende tis apice antherifero. Antheræ
af V ægtstangen. Stövknoppene fuscæ. Pollen album.
mörke. Stövet hvidt.

Frugtbaren»
Frugtknuderne
fire, næsten runde og sidde fast
paa en rundagtig ophöjet Blom
sterbund. Griflen traaddannet,
hviid, længere end Hjelmen,
hvori den i Begyndelsen ligger
indsluttet, men bliver siden bueformig nedböjet. Aret tvedeelt,
blaaligt.

Pistillum» Germina qva tuor
subrotunda, receptaculo eleuato
subrotundo insidentia. Stylus
filiformis, albus, galea longior,
primum in ipsa recondita, dein
vero arcuato - deflexa. Stigma
bifidum, coerulescens.

Fröene fire, hvoraf de tvende
Semina qvatuor, qvorum duo
undertiden ere golde, næsten interdum abortiunt, subglobosa,
kugelrunde, store, gi indsende magna, nitida, nigra.
og sorte.

Alle Plantens Dele give ved

Omnes plantæ partes ad tac-

Tohannede.
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Berörelsen en stærk oç
tum odorem spirant fortern et
O behageD
lig Lugt fra sig.
gratum.

A n m æ r k n. Efter Linnei
egen Bestemmelse og den Teg
ning hos Boerhave, som han
selv anförer, saavelsom efter den
Beskrivelse Schreber har givet i
sin Afhandling om Slægten Sal
vie , er det klart, at vor Plante
er meget forskiellig fra Linnei
finnede Salvie. En anden har
jeg havt Lejlighed at see i Pro
fessor Vahls Herbarium, som
man i den botaniske Have i Pa
ris havde holdt for at være deu
finnede Salvie ; denne ligner vor
Plante meget ilienseende til
Blomstringen og de mellembrudt-finnede Blade, men er
forresten tilfulde adskilt ved en
urteagtig, krumstigende eller
snarere udstrakt Stengel, ved
sine ægdannet - tilrundede og
gandske buttede Smaaeblade.

Observat. Ex definitione
Linnei atcp'e figura Boerhaava
ab illo citata, nec non secun
dum descriptionem a Celeb.
Schrebero in dissertatione de
Salvia datam satis constat, no
stram plantam a Salv. pinnata
L. valde esse diversam : Aliam
mihi videre contigit in Herbario
Celeber. Professoris Pa hili, qvæ
in Horto parisiensi sub nomine
Salv. pinnatœ asservata fuerit,
nostræ satis similem qvoad florescentiamet folia interrupte - pin
nata, cæterum vero abunde-di
stincta caule herbaceo, adscendente vel potius procumbente,
pinnis ovato-rotundatis, obtusis.

Tohun nede.

Digynia.

Stikkende Skedeax med Ho
Crypsls aculeata spicis capiveddannede - halvkuglerunde , tato-hæmisphæricis, glabris ; va
glatte Ax ; omgivet med od- ginis mucronatis subpungenti-

Tohannede.

Diandria.

dede, noget stikkende Skeder; bus emetis; caulibus ramosis.
Stengierne grenede.
Lamarck Illust. No. 856tab. 42.
fig. 2.
Crypsis aculeata. Sp. pl. cur. Willd. 1. p. 168. Desfont. Fl. atl. 1.p. 6-z.

Voxer paa de sandige Strand In arenosis maritimis regionis
egne ved Tanger.
, Aarig.
tingitanæ.
Annua. ,

TREDIE

KLASSE.

Trehanne de.
Een hunnede.

CLASSIS

Tr

III.

■

i an dr i a.
Mo n ogy nia.

Portugisisk Baldrian med eenValeriana Calcitrapa floribus
hannede Blomster og halvfinnede monandris , foliis pinnatifidis.
Blade.
Sp. pi. cur. Willd. 1 p. 176.
Valeriana Calcitrapa. Poiret. it.

. pag. 83. Desfont. Fl. atl. 1. p. 2S.

Voxer paa bratte Steder imellem In locis declivibus inter frutices
Krat, ikke langt fra Havet
haud procul a mare in regione
ved Tanger. Blomstrer i Ja
tingitana. Flor, mense Janua
nuari Manned.
Aarig.
rio.
Annua.
Siciliansk Baldrian med toValetiana Cornucopiae flori
liannede gabende Blomster og bus diandris ringentibus, foliis
ægdannede stilklöse Blade.
ovatis sessilibus. Sp. pl. cur.
Willd. i. p. 181.
Valeriana Cornucopiæ. Poiret. it.

2. p.,83. Desfont. Fl. atl. 1 .p. zg.

"Scæev i stor Mængde langs med Abunde crescit secus vias regio
Vejene omkring Tanger. Blom
nis tingitanæ; Floret Decem
strer fra Dec. til Febr. Aarig.
bri- Fe br-uario.
Annua.

Trehannede.
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Kronet ’Baldrian med trelianValeriana coronata floribus
nede Blomster,. tvedeelt Sten- triandris, caule dicliotomo, foliis
gel, lansetdannede og tandede lanceolatis dentatis, fructu sexBlade og sextandet Frugt.
dentato. Sp. pl. cur. Willd. 1,
p. 184.
Valeriana Locusta var. coronata Loiret, it. 2 p. 84- Desjont. Fl. atl. 1.
p. 3o.

Voxer paa Höjeog Agre omkring In collibus et agris regionis tinTanger.
Aarig.
gitanæ,
Annua.
Spansk Löflingie med syldan
Loeflingia hispanica foliis sunede , oddede Blade og med bulatis mucronatis, floribus axil
stilklöse Blomster i Bladax- laribus sessilibus. Sp. pl. cur.
lerne.
Willd. 1. p. 191.
Loeflingia hispanica ramis diffusis ; foliis oppositis subulatis mucronatis,
basi bisetosis ; floribus sessilibus ; petalis calyce brevioribus. Desfont.
FI. atl. 1. p. 3z.

Voxer i Sandet ved Bredden af In arenosis ad ripam fluvii, Syl
Floden, som flyder igjennem
vain prope Mogadore trans
Skoven ikke langt fra Moga
fluentis.
Annua.
dore.
Aarig.

Vaar Saffran med Aret treCrocus vernus stigmate triklovtet, kortere end Kronen og fido, corolla breviore, erecto, foopret ; Bladene ligebrede flade, liis linearibus, planis. Sp. pl. cur.
Willd. i. p. 195.
Crocus vermis staminibus pistillo longioribus ; limbo parvo tubo multoties
breviore. Lamarck Illust. No. 444 tab. 3o. fig. 2. Desfont. Fl. atl. 1.
p. 33.

Voxer paa Höjene omkring Tan- In collibus circa Tingidem ra
ger, men sjelden. Fleeraarig.
rius.
Perennis.

Trehannedc.
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Europæisk Ixie med RodstilIxia Bulbocodium scapo uni
ken enblomstret og Bladene lige- fl o ro, foliis linearibus canalicu
brede, rendede, kantede.
latis , angulatis. Sp. pl. cur.
Willd. i. p. 196.
Ixia Bulbocodium Poiret it. 2. p. 8/[. Ixia Bulbocod. scapo ramoso , ra
mis unifloris, foliis sulcatis , filiformibus. Lamarck Encycl. 3.p. 336.

Jeg fandt af denne Plante t£e Af Tres indemihi occurrebant varie
arter,som ere forsk j ellige iHentates , qvoad magnitudinem,
seende til Blomstertiden, Stör
colorem floris et tempus flo
reisen og Farven af Kronen.
rendi diversæ. Perennis
Fleeraarig.
var. K major tota planta om
nium major; corolla co
erulea fundo ad medi
um usqve croceo.

iste Afart. (storE. I. ).Hele
Planten ogKronen,som er
blaae og saffranguul i
Bunden lige til Midten, er
större end hos de efterfolgende.

Crocus vernus angustifolius III. Clusii Hist. 1. p. 208 qvoad iconem nec
qvoad descriptionem
Bulbocodium Miller icon. tab. 240.

Ixia Bulbocodium Jacq. ic. rar. 2 tab. 27/. Desfont. Fl.atl. i.p.34*

Voxer paa sandigeHöje ogstejle In collibus etpræcipitiis arenosis
Steder nær Havet. Blomstrer
prope mare. Floret Januarioi Januari og Februari.
Februario.

t^deti Afart {middelmaadig
E. Z.) Planten og Kronen,
som er gandske blaae, er
kuns halv saa stor, som
hos foregaaende.

var. ß media tota planta
præcedente duplo minor ;
corolla omnino coerulea.

Crocus vernus angustifolius I. Clus. Hist. 1. p. 20p. qvoadfiguram.

D

Trehannede.

2.6

Triandria.

Ireia Bulbocod. var. ß Lamarck loc. eit-p. 336 Ejusd. Illust» tab. 3 r. fg. i.

Voxer paa siide Marker langt fra In campis depressis a mare reHavet. Blomstrer paa samme
motis. Ploret cum præce7
Tid, som foregaaende.
dente.
3die Afart (liden E. Jd) Hele
Planten er tre eller fëmgange mindre end de fore
gaaende. Kronen lys pur
purfarvet og saffranguul i
Bunden.

var. r minor. Tota triplo
vel qvintuplo minor an
tecedentibus. Corolla di
lute purpurea fundo cro
ceo.

Crocus vernus angustifol. II. Cius. Hist, i. p. 207.
Ixia Bulbocod. var. ot Lamarck. I. cit. p. 336.

Voxer paa höjliggende og lerede ln campis eleuatis argillosis re
Marker i Egnen
af Tanger.
gion. tingit. Floret reliqvis
O
o
Blomstrer tidligere end de fore
præcocius.
gaaende.

Almindeligt Sværdblad med
næsten gabende Kroner, Hyl
steret længere end Kronens Rör,
Blomsterne eensidige og Bladene
sværddannede , nervede.

Gladiolus communis corolla
su bringen te, spathis tubo longi
oribus , floribus secundis, foliis
ensiformibus nervosis. Sp. pl.
cur. 'Willd. i. p. ai3.

Gladiolus communis. Poiret. it. z.p.86. Desfont. FI. atl. i.p.36.

Voxer paa dyrkede Steder og in cultis et campis eleuatis re
höj liggende Marker i Egnen
gion. tin gitan. Floret mense
af Tanger. Blomstrer i Fe
Februario.
Perennis.
bruari Maaned.
Fleeraarig.

Florentinsk Iris skjægget, med
Irisflo rentina barbata, foliis
sværddannede glatte Blade, der ensiformibus.glabris brevioribus

Trelianncde.
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ere kortere end den toblomstrede scapo subbifloro.
Willd. i.p.22.6.
Rodstilk.

Sp. pi. cur.

Iris florentina, corollis barbatis; caule foliis altiore , subbifloro ; floribus
sessilibus. Desfont. Fl. atl. 1. p. 36.

-Tysk. Irisj skj ægget med sværd
dannede glatte og segldannede
Blade, der ere kortere end den
fleerblomstrede Rodstilk, Kro
nens Rör længere end Frugt
knuden.

Iris germanica barbata, foliis
ensiformibus glabris falcatis, bre
vioribus scapo anultifloro., tubo
germine longiore. Sp. pl. cur.
Willd. 1. p. 229.

Iris germanica corollis barbatis ; caule foliis longiore multifloro ,* floribus
inferioribus pedunculatis. Desfont. Fl. atl. 1. p. 36*.

Begge disse Arter planter man Hæambæ species ornamenti gra
tia ad tumulos coluntur. Per
ved Gravstædertie for at pynte
ennes.
dem.
Fleera a rmoe.
Spansk Iris, uden Skjæg med
sværddannede, rendet - syldan
nede Blade, Piodstilken toblom
stret, Kronbladene næsten smal
lere end Aret , Frugtknuden
•trindagtig trekantet.

Iris Xiphium imberbis, foliis
ensiformibus canaliculato-subulatis, scapo bifloro, petalis Stig
mate fere angustioribus, germi
ne tereti-trigono. Sp. pl. cur.
■Willd. i. p. 251.

Iris Xiphium corollis imberbibus; floribus binis; foliolis subulato-canaliculatis, caule brevioribus. Desfont. Fl. atl. 1. p. 3y.

V oxer imellem Buske i Egnen In fruticetis region, tingit. Flo
ret Februario.
Perennis.
af Tanger. Blomstrer i Fe
bruari.
Fleeraarig.

Iris Pseud- Acorus imberbis,
Kalmusartet Iris, uden Skjæg
med sværddannede Blade, kron- foliis ensiformibus, petalis al-

D 2
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blaclené afvexlende mindre end ternis stigmate minoribus.
Aret.
pi. cur. Willd. i. p. 23a.

Sp.

Iris Pseud-Acorus. Poiret it. 2. p. 87. Desfont. Fl. atl. 1. p. 37.

Voxer ikke almindelig paa fug In hu midis et adripas fluviorum
tige Steder og ved Bredden
haud freqvens in regione tin
af Floderne i Egnen af Tan
gi tana. Floret Martio. Per
ger. Blomstrer i Marti Maaennis.
ned.
Fleer aarig.
ToknolletZz£y,uden Skjæg med
Iris Slsyrinchium. imberbis, fo
lige brede, bölgede og tilbage- liis linearibus undulatis reflexis,
böjede Blade og Rodstilken en- scapo unifloro.
Sp. pl. cur.
blomstret.
Willd. 1. p. 234.
Iris Sisyrinchium. Poiret. it. 2.p.8y. Desfont. FI. atl. 1. p. 38.

Voxer i sandige Strandegne ved Legi in arenosis maritimis re
Tanger. Blomstrer i April.
gionis tingitanæ. Floret mense
Fleeraarig.
Aprili.
Perennis.
Oddet Aunknippe med et
trindt nögent Straae, Smaaeaxene i Knipper og ægdannede,
Svobet oftest sexbladet os Bladene rendede.

Schoenus mucronatus culmo
tereti nudo, spiculis ovatis fa
sciculatis, involucro subhexaphyllo, foliis canaliculatis. Sp.
pl. cur. Willd. 1. p.

Gramen cyperoides marinum. J. Eauh. Hist. 2. p. 4<j8.
Juncus maritimus. Lobel. icon. 87.
Sçirpus maritimus capite glomerato. Scheuchz. Agrost. p. 36?. tab. 8fig. i.

Melanoschoenus maritimus cyperi effigie. Michel, gen. 46.

Cyperus cegyptiacus. Gloxin obs. bot. p. 20. tab. 3.

Trehannede.

Triandria.

z9

Schoenus mucronatus. Lamarck Encycl. i. p. pog {exclus. Sy non.
B arrelieri i c. 2o3 fig. i.)

Cyperns capitatus culmo tereti, nudo, capitulo glomerato , folioso termi
nali. Vandelli in Roemer, pl. hispan. et lusitanic. pag. /fi).

Schoenus mucronatus Poiret it. 2. p. 88. Desfont. FI. atl. i p. 4.1, qvi Sy

nonyma bene castigavit.

Voxer i Mængde i de sandige Abunde crescit in arenosis ma
Strandegne ved Tanger. Fleerritimis prope Tingidem. Per
aarig.
ennis.

Bæger-Skællene ægdannet-afilange, tilspidsede, udvendig
rustfarvede med blege Striber
ved Grunden og paa Siderne. Od
den hvidlig. Stifterne tre, haardannede, vandklare. Frugtknuaen trefladet. Griflen traaddannet.
Arene haardannede.
Fro ene trefladede, mörke.

Anmærk. Barreliers Syno nym 1246 med Figur 2o3fig. 1,
hvilket Lamarck og fleere cite
re , passer ikke godt med
vort Græs : det maae . derfore
henhöre til nogen anden endnu
ikke rigtig kjendt Art. Om dette
er jeg saameget vissere, som
Scheuchzer selv paa det anförte

Sqvamæ calycinæ ovato-oblongæ, acuminatæ, extus ferugineæ, ad basim et latera striis
pallidis notatæ, mucrone albi
do, Filamenta tria, capillaria,
hyalina.
Germen trigonum.
Stylus filiformis. Stigmata ca
pillaria. Semina trigona, fusca.

1

Obs.

Synonymon

Bar
relieri 12.46 icon 2.03 fig.
a Lamarckio aliisqve huc al
latum minus recte convenit \
nostro gramini, sed ad ali
ud qvodcunqve videtur perti
nere. De hoc eo certius factus
sum, qvia ipse Scheuehzems
loc. cit. urget ”se minime iis

Trëhartnede.

Triandria.

Sted siger, ’-’at hail ikke kan
være enig med dem, som troe,
at lians Plante er den samme ,
som den Barrelier liar tesD
net,
Gloxins Tegning er gjort ef
ter et dyrket Exemplar og er
derfore ikke naturlig. Ligeledes liar lian urigtig henfört Plan
ten til Slægten Fladax, hvilket
allerede Prof. Retzius har an
mærke! i sine obs. fase. 6*.
p. 21.

assentire, qvi credunt, suam
plantam eandem esse ac Barrelieri”

Spiseligt Fladax med et trefladet nogent Straae, Skjermen
forsynet med Blade, Rodens
Knoller ægdannede med skæl
lede Belter.

Cyperns esculentus culmo triqvetro nudo, umbella foliosa,
radicum tuberibus ovatis, zonis
imbricatis. Sp. pl. cur. Willd.
i. p. 284.

Figura Gloxini ad Specimen
cultum facta minus naturalis
est, ‘nec recte ad genus Cyperi
admandavit -auctor hanc plan
tam, qvod jam monuit Celeber.
Prof. Retzius in obs fase. 6.
p. 21.

Cvperus esculentus. 'Desfont. Fl. atl. 1. p. 33.

Findes sjelden paa fugtige Ste Raro occurrit in humid is re
der i Egnen af Tanger. Eleergionis tingitanæ.
Perennis.
aarig.
Knippe Kogleax med et trindt
nögent Straae, Axene næsten
kugelrunde, nögledannede, stil
kede, Stilken to bladet, Bla
dene ulige-lange, oddede.

Scirpus Holosclioenus culmo
tereti nudo , spicis subglobosis glomeratis pedunculatis, pe
dunculo diphyllo inæqvali mu
cronato, Sp. pl. cur. Willd. i.
p. 297.

Trehannede.
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Ved Bredden af Floderne i Eg- Ad ripas fluviorum regionis tinnen af Tanger.
Fleeraarig.
gitanæ.
Perennis.
Börste Kogleax med et börScirpus setaceus culmo nudo
stedannet, nögent Straae og et setaceo , spica terminali sessili.
(sjelden to) stilklöse Ax paa Sp. pl. cur. Willd. i. p. 298.
Spidsen.
Scirpur setaceus. Poiret it. 2. p. go. Desfont. FI. atl. 1. p. 4g,

Ved Aa bredderne i sandig Grund Ad-ripas fluviorum solo arenoso
i Egnen af Tanger.
Aarig.
regionis tingitanæ. Annuus.

Bandhaaret Kogleax med et
Scirpus ciliaris culmo triqvetrefladet bladet Straae , Skjer tro folioso, umbellis sparsis,
mene spredte, Bægerskællene sqvamis calycinis aristis ciliatis.
forsynede med etrandhaaretStak. Sp. pl. cur. Willd. i. p. 3oo.
Scirpus pedunculis'lateralibus et terminalibus , multifloris j spicis oblongis
hirsutissimis $ sqvamis tricarinatis, aristatis. Rottböll Gram. 66.
tab. ij.fig. 1.
Carex pubescens, Spica composita brevissima, spiculis ovatis congestis
sessilibus pubescentibus. Poiret it. 2. p. 264.
Scirpus pubescens, culmo folioso triqvetro, superne pubescente $ Spiculis
paucis, secundis, terminalibus, ovatis, glumis mucronatis. Desfontain» FI. atl. 1. p. 62. tab. 10.

Jeg fandt den meget sjelden Rarissime legi in locis humen*paa fugtige Steder i Egnen
tibus regionis tingitanæ.
af Tanger.
Anmærk. Af et törret Ex
emplar fra Ostindien, som lig
ger i sal. Professor Rottbölls
Herbarium, er jeg overbeviist
om, at vor Plante er den samme,

Obs. Fide speciminis sicci
ex. Ind. orient, in herbario
beati Professoris Bottbölli con
victus sum, nostram plantam
eandem esse, cujus figura et

Trehannede.
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som denne Forfatter i sit Værk
liar beskrevet og ladet tegne.
Hos vor Plante er dog Straaet
tykkere og Smaaaxene mere
nögledannede.

Triandria.

descriptio extant in opere ane*
toris citato. In nostra tamen
culmus est crassior et spiculas
magis conglomeratae.

Cenchrus cillaris spica invoRandhaaret Svinehale. Axet
forsynet med börstedannede, lucellis setaceis ciliatis qyadrirandhaarede Smaaesvöb, som floris. Sp. pl. cur. Willd. 1.
o O
p. O1O.
ind slutte fire Blomster.

Den voxer paa Höje, dannede
af Flyvesand i Skoven nær
ved Mogadore.
Roden er meget knudret, hvor
af man snarere skulde troe, at
denne Plante er vedvarende end
aarig, saaledes som de botani
ske Forfattere angive.

Habitat in collibus arena mobili
conflatis in sylva prope Mo
gadore.
Radix nodoso-tuberosa, unde
concludere licet, plantain potius
esse perennem qvam annuam,
qyomodo id indicant auctores.

To li u n n e de.

Digy nia.

Knollet Glandsfroe med en
cylindrisk axdannet Top uden
Stak, Bæger-Bælgene kjoldannede, tandede, Kronen toklap
pet, glat, Roden knollet.

Phalaris bidbosa panicula
mutica cylindracea spiciformi,
glumis calycinis navicularibus
dentatis, corolla bivalvi gla
bra, radice bulbosa. Sp. pl.
cur. Willd. i. p. 327.

Phalaris bulbosa.

Desfont. fl. atl. 1 p. 65.

Legi ad margines agrorum re
Jeg liar fundet den ved Si
Perennis.
den af Agrene i Egnen af Tan gionis tingitanæ.
ger.
Fleeraarig.

Trelianncde.
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Röd Trebælg med fingerdan
nede Ax, som indvendig ved
Grunden ere knudrede, med
Tvillingblomster uden Stak og
Bladskederne prikkede.
Panicum sangvinale.

Triandria.

Panicum sanguinale spicis di
gitatis basi interiori nodosis,
flosculis geriiinis muticis, vagi
nis foliorum punctatis. Sp. pl.
cur. Willd. i. p. 042.

Desfont. Pl. atl. I. p.

6q.

Hyppig paa Markerne Og i Ha In agris et hortis freqvens. An
verne.
Aarig.
nuum.

Udsperret Trebælg med fin
gerdannede udstaaende Ax, som
indvendig ved Grunden ere
liaarede, med eenlige Blomster
og krybende Udlöbere.
Panicnm dactylon.

Panicum dactylon spicis di
gitatis patentibus, basi interiore
villosis, floribus solitariis, sar
mentis repentibus. Sp. pl. cur.
Willd. i. p.342.

Poiret. it. 2. p. <)3.

Paa Hvile-Agre i liele Landet er In arvis totius imperii freqvenden meget almindelig. Fleertissime occurrit.
Perenne.
aarig.
Naar alle Vexter ere af den brændende Soelhede om Som
meren borttörrede, saa vedbliver dette Græs endnu at voxe og
holde sig grönt, hvorfore det ogsaa i denne Tid tjener til For
friskning for Huusdyrene, som æde det med Begjerlighed.

Krybende Trebælg med en
Panicum repens panicula vir
riisdannet Top og Bladene ud- gata, foliis divaricatis. Sp.pl.
sp errede.
cur. Willd. 1. p. 347.
Panicum coloratum Poiret it. 2. p. g3. Panicum repens Desfont. Pl. atl.
1. p. 60. Cavanil. icon. 2Vb. 1 ia. tab. ~iio.

Fremkommer almindelig paa Freqvens provenit in hum enti
fugtige og sandige Steder i
bus et arenosis regionis tin-

E
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Egnen af Tanger. Blomstrer
fra Maj til Juli. Fleeraarig.

gitanæ. Floret Majo - Julio.
Perenne.

Roden er meget knudret, for
længet opad og udskyder nedentil lange Trævler, hvorved Sieng
len faaer Udseende af at være
krybende ved Grunden. Straaet
neden til grenet og beklædt
med 5-6j afvexlende, hindede,
hvide Skeder.

Radix nodoso - tuberosa, su
perne elongata, subtus fibras lon
gas emittens, unde caulis basi
repens apparet.
Culmus basi
ramosus, vaginis 5-6, alternis
membranaceis, albis, obtectus»

Anmærk. Mon den vir
kelig er forskjellig fra Linnei
farvede Trebælg ? Cavanilles an
seer begge for at være en og
samme Art, men Desfontaines
holder dem for meget forskjellige. Den farvede TrebælgMos
Jaeqvin synes at afvige fra den
Linneiske Art, hvilket Cava
nilles paa anforte Sted ogsaa
har formodet.

Obs. Num distinctum a
Pan. colorato Lin. ? Celebr. Cavanil. eandem esse speciem cre
dit, at Claris. Desfont, eas pro
distinctissimis habet. Pan. co
loratum Jacqvini videtur diferre
a specie Linnæana, qvod etiam
suspicatus est Dn. Cavanilles
1. cit.

Rlaalig Mille (10-I1) : BlomMilium coerulescens (10-ii)
sterne i en Top og forsynede floribus paniculatis aristatis,
med Stak : Stakkene kortere aristis gluma brevioribus ►
end Bælgen.
■
Milium coerulescens panicula laxa; pedunculis capillaribus; calyce exte
riore membranaceo acuto; interiore subaristato. Desfont. Fl. atl. 1.
p. 66. tab. i 2'.

Trehannede.
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Fröe, som jeg havde samlet
i Egnen af Sta. Kruz (Agader),
blev saaet i fri Land i den
botaniske Have i Kj ö benhavn
og frembragte Planter, der voxte
frodigen, gave vel Blomster,
men have hidtil ikke sat mo
dent Fröe.
Jeg fandt dén paa törre ufrugtbare Steder i Pro vindsenHaha.

E seminibus a me lectis in
confinibus urbis Stæ. Crucis
(Agadef) , atqve in H. bot.
Hafn. sub dio satis enatæ fue
runt plantæ læte crescentes, qvæ
qvidem florem, nondum vero
semina perfecerunt.

Straaet udeelt, stribet. Bla
detie paa begge Sider stri
bede, neden under med en Kjöl.
Bladskederne glatte, stribede.
Skedehinden hindagtig, klövet.
Toppen faablomstret, nogle af
Blomsterne stilkede, andre stilklöse, baade Stilke og Smaaestilkene bugtede, hvasse. Bæ
gerbælgene större end Kronen.
Kronens Klapper ligestore, den
ene forsynet paa Spidsen med
et Staf som er lige, straxfaldende og neppe af Bægerets
Længde. Fröet aflangt, sort,
giindsende, udfuret paa den
ene Side med en langslöbende
Stribe.

Culmus simplex, striatus. Fo
lia utrinqve striata, infra ca
rinata. Vaginae glabræ, striatæ.
Ligula membranacea, fissa. Pa
nicula rara, floribus aliis pedunculatis , aliis sessilibus ; pe
dunculis pedicellisqve flexuosis,
scabris. Glumce corolla majo
res. Valvulae corollinæ æqvales , altera apice aristata. Ari
sta recta, caduca, vix longitu
dine calycis. Semen oblongum
nigrum, nitidum, altero latere
sulco longitudinali exaratum.

Trebælg Hivene med en Ax-

Agrostispanicea panicula subE z

Legi in aridis sterilibus Provinciæ Hahœ.
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dannet Top, Grenene og Smaagrenene i Knippe, Bæger bælgene
og den ene Klappe af Kronen
forsynede med Stak ; Stakket
paa Kronen det korteste.

spicata, ramis ramulisqve fasci
culatis, valvulis calycinis alteraqve corollina aristatis : arista
corollina brevissima. Sp. pl. cur.
Willd. i. p. 363.

Afart, med Toppens Gre
ne udtrukne.

var. a paniculæ ramis di
vulsis. Sp. pl. loc. cit.

jdlopecurus monspeliensis Lin. Sp. pl. 8g.

Agros tis alopecuroides. Lamarck Illustration. No. 812.
Polypogon monspeliense. Desfont. Fl. atl. i. p. 67.

Fandtes hyppig paa fugtige Ste In humentibus regionis tingitader i Egnen af Tanger. Aarig.
næ freqvens legi.
Annua.

Elilieartet Hvene : Den ud
Agrostis miliacea petalo ex
vendige Kronbælg forsynet med teriori arista terminali recta ,
et lige, stivt og middelmaadig stricta mediocri. Sp. pl. cur.
langt Stak.
Willd. i. 363.
Agrostis miliacea.

Lamarck Encycl. 1. p. 67.

Findes allevegne paa Gjerderne, Undiqve in maceriis per totam
hvor den næsten hele Som
fere æstatem virens et flo
meren igjennem holder sig
rens.
Perennis.
gron og blomstrer. Fleeraarig.

Hejrearlet Hvene med en en
Agrostis bromoides panicula
kelt sammenknebet Top, Kro simplici angustata, corolla pu
nen dunet, et lige Stak, der bescente : arista recta calyce
er længere end Bægeret.
longiore. Sp. pl. cur. Willd.
1. p. 364«
nigrostis bromoides. Lamarck Encycl. t.p. 67.

'Trehannede.
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Voxer sjelclen paa törre Steder In aridis regionis tingitanæ ra
i Egnen af Tanger. Eleeraarig.
rius crescit.
Perennis.
Krandsblomstret Uvene med
Agrostis vertlclllata panicula
en lige Top, der er mellem recta, verticillis radiatis rigidis
brudt af straaledannede stive interrupta, flosculis muticis.
Krandse. Blomsterne uden Stak. Sp. pl. cur. Willd. 1. p. 374.

Den forekom mig sparsomt paa Parce legi in locis liumidis re
fugtige Steder i Egnen af
gionis tingitanæ.
Perennis,
Tanger.
Fleeraarig.
Straaet
krybende.
brede.

er ved Grunden
Culmus basi repens,
Bladene flade og plana, lata.

Folia

Pyramidalsk Flittcrax (6-7)
Melica pyramidalis (6-7) pe
Kronbælgene uden Haar, Top talis imberbibus, panicula pa
pen udstaaende, pyramidalsk, tente, pyramidata, foliis apice
Bladene noget rue, indrul]ede involutis, subasperis.
i Spidsen.
Gramen avenaceum longa erectaqve panicula violacea Barrel. iz3o tab,
96. fig. 1. — ibid. tab. 96 fig. 2 ?
Melica ramosa. Villars delph. 2. p. 9/.
Melica pyramidalis, panicula pyramidali\laxa , foliis linearibus, angus»
tis, apice involutis. Poiret it. 2 p. 96. (exclus. Synonym. Morisoni
hist. 3. p. 2/6', 5. 8- tab. 7. fig. <D).

Voxer meget sjelden paa Bjerg In fruticetis montosis regionis
strækninger imellem Buske i
tingitanæ rarissime occurrit.
Egnen af Tanger.
Straaet udeelt , undertiden
Culmus simplex, interdum basi
grenet ved Grunden, ligetykt, ramosus, æqvalis, striatus, sca-
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stribet, lidet hvas, treFodhöj og
af eri. Andefjærs Tykkelse. Bla
dene ligebrede, smale, ind
rullede i Spidsen, noget rue,
især i Kanten, paa begge Si
der stribede, et Qvarteer lange
og derover. Bladskederne stri
bede, glatte.
Toppen ligner en Klase :
Blomsterne eensidige og meget
kortstilkede. •
Bælgene toblomstrede, glatte,
med et stilket Legeme imel
lem Smaablomsterne.
Kron
borgene aldeles glatte.
Anmærk. Jeg har ikke
vovet at fore hid det pyrami
dalske Flitterax af Desfontaines
FL atl. i. p. 72, fordi der
mangler Beskrivelse, og de anforte Synonymer forekomme
mig at være forvirrede.

•

Triandria.

briusculus, tripedalis, crassitie
pennæ anatinæ. Folia linearia,
angusta, apice involuta, sub
aspera , præsertim margine,
utrinqye striata, spithamæa et
ultra. Vaginæ striatæ, gi abræ.

Panicula racemosa : Jlores uni
laterales, brevissime pedicell-ati.

Gluma biflora , glabra , cor
pore pedunculato inter floscu
los. Petala omnino glabra.
Obs. Melicam pyramida
lem Desfont. FI. atl. 1. p. 72
huc non referre ausus sum,
qvia descriptio deest, et Syno
nyma allata mihi videntur con
fusa.

Fladstenglet Fænöje med en
Poa compressa panicula cosammenkneben eensidig Top, arctata secunda, culmo obliqvo
Straaet skjævt og fladtrykt.
compresso. Sp. pl. cur. Willd.
1. p. 397.
Forekommer sjelden paa törre In pratis siccis regionis tingi
Enge i Egnen af Tanger.
tanæ raro provenit. Perennis.
Fleeraarig.

Triandria.

’Ereliannede.

Briza virens Spiculis ovatis,
Grönligt Bæverax, nïed æg
dannede Smaaeax og Bægeret calyce flosculis (7) æqvali. Sp«
af lige Længde med (de 7.) pl. cur. Willd. 1. p. 4o3.
Blomster.
Briza virens. Desfont. FI. atl. 7. pag. 77. Lamarck Encycl. 1. p. 4&4-

Voxer hist og her paa dyrke Ilinc inde in agris regionis tingitanæ.
Annua.
de Agre i Egnen af Tanger.
Aarig.

Briza maxima spiculis corda
Stort Bæveraæ med hjertedannede Smaaeax, hvori' ere tis : flosculis septendecim. Sp.
pl. cur. Willd. i. p. 4o5.
sytten Blomster.
Briza maxima. Poiret it. 2 p. $6. Desfont. FI. atl. i. p. 77. Lamarck
Encycl. 1. p. 466.

Paa Hvile-Agre fandtes den In arvis regionis tingitanæ haud
freqvens.
Annua.
ikke hyppig omkring Tanger.
Aarig.
Cynosuras echinatus bracteis
Tindet Hundehale med Blom
pinnato-paleaceis
, aristatis. Sp.
sterbladene avnet-finnede og for
pl. cur. Willd. I. p. 412.
synede med Stak.
Cynosurus echinatus. Desfont. FI, atl. 1. p. 81.

Lamarck Encycl. j.

p. 186.
■

-

-

*

i

Paa Hvile-Agre omkring Tan In arv is regionis tingitanæ fre
qvens.
Annuus.
ger almindelig.
Aarig.

"Cynosurus aureus paniculæ
Gylden Hundehale med trehobede, hængende, goldeSrnaae- spiculis sterilibus pendulis ter-
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ax og Blomsterne forsynede med natis, floribus aristatis. Sju pi.
Stak.
cur. Willd. i. p. 418.
Cynosurus aureus. Desfont. Fl. atl. 1. p. 83. Lamarck Encycl. 1. p.

Paa klippefulde Steder over hele in Saxosis per totum imperium.
■
Landet.
Aarig.
Annuus.
Ilejreartet Svingel med eensidet Top, Smaaeaxene op
rette , glatte, Bægerets ene
Klap heel, den anden lang
stakket.

Festuca bromoides panicula
secunda, spiculis erectis læuibus, calycis altera valvula in
tegra, altera aristata. Sp. pl.
cur. 'Willd. i. p. 418.

Almindelig paa törre Steder i In Siccis regionis tingitanæ freEgnen af Tanger.
Aarig.
qvens.
Annua.

Rævehale Svingel med en næ
Festuca Alopeeuros (10-11)
sten axdannet Klase , Smaae racemo subspicato, spiculis al
axene afvexlende , toradede, ternis distichis, corollis villosoKronerne laaden-randhaarede. Ciliatis.
Jeg fandt den i Mængde i Fly Copiose legi . in arena mobili
vesandet ved Tanger. Dyrket
prope Tingidem. Culta in
under aaben Himmel i den
H. b. Hafn. sub dio qvotanbotaniske Have i Kjö ben
nis prima a satione æstate
havn , blomstrer den hvert
floret et semina perficit.
Aar forste Sommer og brin
ger modent Fröe.

Roden liaardannet.

Radix capillaris

Straaene samlede i Bunke,
Culmi cæspitosi, basi sæpius
som oftest grenede ved Grun ramosi, teretes, glabri, substria-
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den, trinde, glatte, noget stri
bede , mod Spidsen furede, et
s
Qvarteer lange og derover, af
Tykkelse som en Spurvefjær :
de överste Leed af Straaet de
længste.
Bladene ligebreed-lansetdannede, spidse, blaagraae, ovenpaa stribede, noget hvasse, ne
den under jevne og glatte, fla
de, ved Torringen indrullede,
et Qvarteer lange, 2-3 Linier
brede.

Triandiia.
■ ... Mu

ti, apicem versus sulcati, spithamæi et ultra, crassitie pennæ
passerinæ : internodiis superio
ribus longioribus.

Folia lineari-lanceolata , acu
ta, glaucescentia, supra stria
ta, scabriuscula, subtus lævia,
glabra, plana, ad siccitatem invo
luta, spithamæa, a-3 lineas lata.

Bladskederne noget stribede,
glatte.

Vaginæ substriatæ, glabræ.

LS’XwZr’/zz/zÆvz lanse tdannctjl lin
Ligula lanceolata, membra
det, afstumpet, noget reven og nacea , truncata, sublacera,
brevis.
kort.
Blomsterstandenesenkelt, op
Inflorescentia racemosa, race
ret, to-tre-To-mmer lang Klase. mo simplici , erecto, bi-tripollicari.

Smaaeaxene 1 igebreed-lansetdannede , efterhaanden mod
Spidsen bredere, sammentrykte,
afvexlende, toradede, stilkede,
under Blomstringen udstaaende,
siden sammentrukne næsten i
Form af et Ax, Stilkene tre
gange kortere end Smaaeaxene,

Spiculce lineari - lanceolatæ ,
apicem versus sensim latiores,
compressæ, alternæ, distichæ,
pedicellatæ, sub florescentia pa
tentes, dein coarctatæ in formam
subspicatam. Pedicelli spiculis
triplo breviores, lineares, com
presso-plani, medio linea lon_

F

Trek annede.

4'2

Triandria.

ligebrede, sammentrykte, flade gitudinali, membranacea, pelluos
mærkede i Midten med en centi notati.
Ö
langslobende, hindet og gjennemsigtig Linie.

Bælgen 8-10 blomstret,toklap
pet, Klapperne ulige store :
-den ene meget liden, syldan
net: den anden större, ligebreed-syldannet , næsten en
dende sig med et Stak, af Kro
nens Længde^ udvendig ophojet,
indvendig udhulet, hvas paa
Ryggen og hindet paa -Kan
terne.

Gluma 8-10 flora, bivalvis./
valvulis inæqvalibus : altera mi
nima, subulata ; altera major
lineari-subulata, subaristata, lon
gitudine corollæ, hinc convexa,
illinc concava, dorso scabro ,
margini bus membranaceis.

Kronens Klapper dùgp store :
den udvendige af samme Figur
og Störreise, som Bægerets störste
Klap , ender sig med et lige,
hvas Stak af Klappens Læng
de : Ryggen sammentrykt-kjöldannet, noget hvas : Kanterne
hindede, fra Grunden til over
Midten besatte med blöde tætstaaende Haar.
Den indvendige Klap er dobbelt saa liden
som den udvendige, gandske hin
det, undtagen Kanten ved Grun
den , vandfarvet , glat, uden
Stak, tveklöftet i Spidsen.

Corolla. Valvulœ inæqvales :
exterior figura et magnitudine
valvulæ majoris calycis, termi
nata arista recta, scabra, val
vulæ longitudine : Dorsum com
presso - carinatum, scabriusculum : Margines membranacei,
a basi ultra medium villis albis
constipatis obsiti. Valvula in*
terior exteriore duplo minor ,
'tota , margine basis excepto
membranacea, hyalina, glabra,
mutica, apice bifida.
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Stifterne tre, ha ardannede,
kortererend Stövknoppene, vand’
farvede. Stovknoppene ligebrede, gide, tveklovtede i begge
Ender og heftede til Stiften lidt
oven for Grunden.

'Triandricti

Filamenta tria, capillaria,
an th er js breviora., hvalina. Antherce. lineares, flavæ , supra
basin insertae, utroqve» apice
bilidæ.

Frugtk>nudenn^X.&n. omvendt
Germen subturliinatumi. Styli
kegledannet. Griflerne tvende, duo, staminibus breviores. Stig
kortere end Stövnaalene. Ar mata penicilliformia, reflexa.
rene penseldannede, tilbage
bøjede.

‘ Froet aflangagtigt, smalere
mod Grunden, glat, mörkt
trehjörnet, med en langslöbende
Fure paa Midten af den ene
Side og fastvoxet til den ind
vendige Klap af Kronen.

Semen oblongiusculum,. basi
attenuatum, glabrum, fuscum,
trigonum, latere altero medio
longitudinaliter sulcatum, valvulæ interiori corollæ adnatum.

Accstilken trefladet med en
Badiis tiigona, lateribus me
Fure i Midten paa hver Side. dio sulco notatis.

Spansk Hejre duunhaaret med
en aaben,, næsten eensidet Top ;
Smaaeaxene ligebrede, nedad
meget hvashaaredej Stakkene
meget lange og hvasse.

B romus madritensis pubescens,
panicula patula subseennda, spi
culis linearibus retrorsum sca
berrimis, aristis longissimis sca
bris. Sp. pl. cur. Willd. 1.
p. 437.
•
✓
Jeg fandt den meget almindelig In campis et collibus regionis
- paa Marker og Höje omkring
tingitanæ freqvens legi. An
Tanger.
Aarig.
nuus.

F z
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Grenet Hejre med et meget
Bromzis ramosus culmo ramo
grenet
Straae,
Smaaeaxene sissimo, spiculis sessilibus, fo
stilklöse, Bladene indrullet-syl- liis involuto-subulatis. (cnlmo
dannede, (kortere endStraaet S.) brevioribus S.) Sp, pl. cur.
Willd. i. p. 4^7«
Voxer i Mængde i sandige Strand In arenosis maritimis regionis
egne ved Tanger.
Fleertingitanæ abunde crescit. Per
ennis.
aarig.
Fangl) ladet Hejre (28-29) med
grenet Straae., Bladene indrul
let- syldannede, afStraaets Læng
de j Smaaeaxene stilklöse, trin
de og tilbagebojede.
Voxer paa samme Sted, som
den foregaaende. Fleeraarig.
Straaet ved Grunden meget
grenet, trindt, jevnt, knæet,
halvanden Fod langt , af en
Ravnefjærs Tykkelse og be
klædt med flere
Blade, der ere ligebrede,
indrullet - syldannede, udvendig
nedad hvasse , indvendig stri
bede, duunhaarede, afligeLængde med Straaet, undertiden end
nu længere.
Bladskederne stribede , noget
stivhaarede.

Bromus longifolius (28-29) cu^"
mo ramoso, foliis involuto-subulatis, longitudine culmi, spiculis
sessilibus, teretibus, recurvatis.,

Crescit cum præcedente.
ennis.

Per

Culmus basi valde ramosus,
teres , lævis, geniculatus, sesqvipedalis, crassitie pennæ cor
vi, obtectus
Foliis pluribus, linearibus,
involuto-subulatis, extus re
trorsum scabris, intus striatis,
pubescentibus, longitudine cul
mi, aliqvando eum superanti
bus.
Faginee striatæ, subhirsutæ.

Trehannede..

45

Blomsterklasen et Qvarteer
lang. Smaaeaxene 10-12, trindsyldannede, afvexlen de, stilklöse,
6-7 blomstrede, ved Grunden
antrykte til Axstilken, oven for
Midten tilbageböjede.
Bælgens Klapper ulige store,
stribede, glatte, spidse.
Kronens Klapper uligedannede ; den udvendige större , glat,
stribet, paa Spidsen forsynet
med
i et kort• • Stak : ' den indvendige mindre, indsluttet, afstum
pet, bindet i Midten og randhaaret paa Kanterne.

Triandria.

Racemus spithamæus. Spi
cula? 10-12, tereti-subulatæ, al
ternæ , sessiles, 6- 7 floræ, basi
rachi adpressæ, ultra medium
recurvatæ.
»

' ■ ■

Gluma. Valvula? inæqvales,
striatæ, glabræ, acutæ.
Valvula? corolla? inæqvales :
exterior major, glabra, striata,
ex apice subaristata : interior
minor, inclusa, truncata, medio
membranacea , marginibus ci
liatis.

O b s. Affinis Br. ramoso ,
Anmærk.
Den kommer
meget nær den grenede Hejre, a qvo distingvitur tantum habitu
hvorfra den kuns adskilles ved et foliis longioribus.
det udvortes Udseende og ved
de længere Blade.

Bromus distachyos spicis dua
Tveaxet Hejre med tvende
bus erectis, alternis. Sp. pl.
oprette, afvexlende Ax.
cur. Willd. i. p. 43g.
Bromus distachyos. Desfont. FI. atl.

Lamarck Encyçl. 1 .p. 470-

Almindelig paa Marker ogHöje. In campis et collibus freqvens.
Annuus.'
Aarig.
Obs. Variat spica unica,
Anmærk.
Den afvexler
med et, tvende og flere Ax. duabus et pluribus. Nonne Fe-

■f
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Mon ikke den enaæede Svin stucamonostachya.' Desfont. Fl.
del hos Ijesfmtaine i Eli atl i. atl* lu p. 92. Tab. 24» Hg- 2..
pj 92. tab. 24 fig. 2 er Alar hujus sit. varietas, spica, unica ?.
ten heiaf med eet, Ax-?’
Avnet Sc.g halm med halvnöStipa paleacea aristis semi
gent Stak, Toppen enkelt, Bla nudis, panicula simplici, foliis
dene indrullede syjdannede, convolutis subulatis, intus pur
indvendig duunliaarede.
bescentibus. Sp. pl. cur, Willd.

1. p. 441.
Stipa,paleacea. Poiret it.

2.

p. 101. VahL Symbol, bot. 2. pi 24.

Sjelden paa Höje og torre Steder. In collibus et locis aridis raro.

Gold Havre med Top ogfemblomstrede Bægere : de yderste
Smaaeblomster ogStakkene haarede ved Grunden ; de inderste
uden Stak.

Avena-sterilis paniculata, ca
lycibus qvinqvefloris : exteriori
bus flosculis aristisqve basi pi
losis ; interioribus muticis, Sp.
pl» cur. 'Willd. 1. p. 449*

Avenafatua var. ß Lam. Encycl. i. p. 331.

Paa Agre og Diger ikke ualmin In Agns et aggeribus, haud raro»
delig.
Aarig.
Annua.
.

*’

r ’ - .

.

,,.7r

■

\

'

Brækkelig Havre med Ax;
Avena.fragilis spicata, calyr
Bægeret-flir blomstret længere end cibus qvadrifloris flosculo lon
Srnaae blomsterne.
gioribus. Sp. pl. cur. Willd. 1.
p. 460.
Avena jiagriis Poiret it» 2» pi 102» Desjxnit FI* atl» 1 » pi
Encycl. 1. p. 334.

Lamarck

Paa Höje og sandige Steder i In’ collibus et locis, arenosis re
Egnen af Tanger.
Aarig.
gionis. tingitanæ.
Annua.
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Ægdannet Harehale med et
Dagurus ovatus spica ovata,
ægdannet Ax, forsynet med aristata. Sp. pi. cur, Willd. i.
Stak.
p. 453»
Lagurus ovatus. Poiretit. 2. p. 1 o3, cDesfont. Fl. atl. 1. p. io3. Lam.
Encycl. 3. p. Sny.
r ï
.

Paa Hvile-Marker og tofre. Ste In arvis Iociscjve aridis regionis
der i Egnen af Tanger. Aarig.
tingitanæ.
Annuus.
Hæver Rör med femblomArundo Donax calycibus qvinstrede Bægere., Toppen udspredt, qvefloris, panicula diffusa, culStraaet buskartet.
■ mo fruticoso. Sp. pl. cur.' WilId.
I. p. 454.
Arundo Donax. Poiretit. 2. p. io3. Desfont. Fl. atl. l.p. io5.

Jeg saae aldrig, denne Plante Nunqvam spontaneam observild, men den dyrkes allevavi, ubiqve vero cultam
vegne til oekonomisk Brug.
usui oeconomico.
Erutex.
Buskartet.
Dette Græs er Indbyggerne meget nyttigt og tjener dem
til forskiellig Brug. Almindeligt anvendes det til levende Hegn
omkring Viinhaverne. De afskaarne og törre Stængler bruges
i Haverne til at gjöre bedækte Gange, hvorover Viinranken
trækkes, til at bygge Lysthuse, Hytter og desl. Til Væverspole
og Medestænger forbruges en betydelig Mængde. Mundstyk
kerne til mange blæsende Instrumenter saavel i Landet, som i
Europa, gjöres af dette Rör. Selv Litteraturen trænger dertil :
ubekjendte nemlig med Bogtrykker-Konsten, have Maurerne ikke
andet end skrevne Böger: disse, saavelsom al Slags Brevvexling
og Regnskaber, forfattes med Penne , der ere forfærdigede af dette
Rör. De friske Blade ere et behageligt Poder for Heste, Kame
ler og de övrige Huusdyr.
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Tria ndria.

Vedvarende Eenbeelg med Ax
Eoliumperenne spica mutica,
uden Stak, Sinaaeaxene flad spiculis compressis multifloris.
trykte, fleerblomstrede.
Sp. pl. cur. Willd. i. p. 461.
Lolium perenne Poiret it.

2.

p. 106. Desfont. FI. atl. 1. p.

111.

Ved Kanten af Agrene og langs Ad agrorum versuras , et secus
med Vejene i Egnen af Tan
vias regionis tingitanæ. Per
ger.
Fleeraarig.
enne.
.Afart med Stak.

Loi. peren. var. /3 aristata.
Sp. pl. Willd. 1. p. 4^2.

Sjeldnere end den foregaaende. Rarius praecedente.
Almindeligt Byg med alle
Hordeum vulgare flosculis om
Blomsterne tvekjönnede og for nibus hermaphroditis, aristasynede med Stak : de tvende tis : ordinibus duobus erectio
Rader mere ophöjede.
ribus. Sp. pl. cur. Willd. i.
P- 472.
Hordeum vulgare. Desfont. FI. atl. 1. p.

112.

Dyrkes allevegne.
Saaes om Colitur ubiqve. Seritur autum
Hösten eller tidlie
no vel primo vere. Colligi
O om Vaaren og hostes i Maj eller
tur Maj o-Junio. Grana pro pa
Juni. Kjernen tjener til Fo
bulo eqvino et gallinaceo in
der for Heste og Fions. Straaet
serviunt. Stramen a Jumen
ædes af Lastdyrene.
tis comeditur.

Bygget dyrkes meget almindeligen til Foder, siden Hav
rens Brug er gandske ubekjendt i Landet. Det er kuns i Trang
eller hos meget fattige Folk, at det bages i Bröd. Med den
slette Kultur, som Jorden faaer, giver denne Sædart dog sæd
vanlig so-do Fold.

'rrcJiannede.
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Friandrict,.

Stivt Byg ined golde Side
Hordeum strictum flosculis la
blomster uden Stak : Svøbene teralibus masculis muticis, in
stakkede hvasse : Roden knollet. volucris aristatis scabris, radice
bulbosa.
Hordeum strictum flosculo hermaphrodito aristato ; aristis utrinqve adpressis; masculis duobus muticis,* subpedicellatis. Desfont. FI. atl. i.p.
113. tab. 3y.

Voxer i Mængde paa törre Mar Abunde crescit in campis aridis
ker omkring Tanger imellem
regionis tingi tanæ inter Phoe
lavstammet Daddel. Fleernicem humilem.
Perenne.
aarig.
Roden knudret-knollet : Knol
Radix nodoso-bulbosa, bul
ierne tvende, rundagtige, det bis duobus, subrotundis, super
ene oven paa det andet og ud impositis , infra fibras longas
skyde neden til lange Trevler. emittentibus.

Straaet enkelt, opret, jevntyk , stribet, glat, leddet, to
tre Fod hcijt, af en Andefjærs
Tykkelse. Ledene fem eller
sex.

Culmus simplex, erectus, subæqvalis, striatus, glaber, nodo
sus bitripedalis, crassitie pennæ
anatinæ.
Internodia quinque
vel sex.

Bladene fra Roden mange :
paa hvert Led af Straaet
eet, ligebrede, smale, flade,
paa begge Sider stribede, tyndt
besatte med korte Haar, et Qvar
teer lange og derover.

Folia radicalia plura : culmi
internodia singulis obvestita,
linearia, angusta, plana, utrin
qve striata, pilis brevibus raris
obsita, spithamæa et ultra.

Bladskederne noget furede :
Vagina? subsulcatæ: inferiores
de nederste korthaarede, de över- hirsutæ, superiores glabræ.
ste glatte.

Tréhannede.
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Axet ligner det af alminde
Spica Secalis cerealis , sub
lig Rug, noget fladtrykt, neppe compressa, vix spithamæa.
et Qvarteer langti
Blomsterne trehobede, glatte:
Flores terni glabri, duobus
de tvende ved Siderne kortstil- lateralibus subpedicellatis, interkede : det mellemste uden Stilk. medio sessili.

Bælgene af Sideblomsterne
Gluma lateralium lineari-suligebreed-syldannede , tilspid bulata, acuminata ; intermedii al
sede : den anden Klap af det tera valvula aristata. Arista
mellemste Blomst forsynet med scabra, flore fere, triplo longior.
et Stak , der er livashaaret og
næsten tregange længere end
Biomsteret.
Svobene oprette , ligebreedInvolucra erecta, lineari-susyldannede, stakkede, noget bulata, aristata, scabriuscula,
hv asse, uden Randhaar, lidt læn ciliis destituta, flosculos paulo
gere end Smaaeblomsterne.
superantia. .

Axstilken, fladtrykt, glat.

Radiis compressa, glabra.

Anmærk. Synes at kom
Obs. Valde affinis videtur
me meget nær til Knollet Byg Hord. bulboso Lin., sed distinc
hos Linne, men er adskilt ved tum aristis tantum scabris nec
Stakkene, som kuns ere hvasse, basi ciliatis.
men ikke randhaarede ved
Grunden.
Sommer Hvede.

Triticum æstivuui. Lin.

Hvede fra Barbariet med et
Triticum sativum spica cras
Stort, tykt, grUaligt og lang- sa, maxima, subcinerea, longe
stakket Ax; Kjernene haarde, aristata, seminibus duris, cor

Irehannède.

5i

Triandria.

hornagtige
: Straaet tætfyldt.
néis, culmo farcto. Lamarck
O
O
J
LamarcV Encycl. 2. p. 55 7. Encycl. Froment de Barbarie.
Littr. p.
2. p. 507. var. p.
Triticum durum culmo farcto} glumis pubescentibus
qvadrißoris. Desfont. .bl. atl. 1. p. 1 1

Dyrkes allevegne.

Aa ri g.

Colitur ubiqye.

aristatisSpiculis

Annuum.

Hveden er den almindeligste og meest udbredte Sædart i
hele Landet. Den saaes i November, December, og hostes i
Maj eller Juni efter Stedets forskiellige Polliöjde.
Den giver
2o-3o Fold og undertiden det dobbelte.
Man afskjærer den
med krumme Knive eller Segle og tager enten blot Axene eller
Straaet tillige. I forste Tilfælde bliver Straaet staaende paa
Ageren til kort förend Regntiden indfalder, da det afbrændes, for
ved Asken at forskaffe Jorden Gjödning. Da Sædarterne i disse
varmere Himmelegne opnaae paa Roden den fuldkomneste Mo
denhed og Törhed, og man desuden i Hosten alletider er vis paa
det bestandigste Törvejr, bringes de ikke i Lader, (hvis Brug
af samme Aarsag er ubekjendt i Landet), men strax paa
Stedet aftærskes de paa den i Østerlandene og flere Steder af det
sydlige Europa brugelige Maade. Man jevner nemlig i Nærhe
den af Kornmarkerne den beqvemmeste Plads, hvorpaa Kor
net udspredes, og ved at jage to eller flere Kobler af Heste
bestandig rundt paa Pladsen, udtrædes Kjernen af Skallene og
kastes strax imod Vinden for at rense dem fra Stak og Avner«
Denne Omgangsmaade, hvor fordeelagtig den ellers er i disse
Lande, liar dog den Ulejlighed, at Straaet smaatrædes og son
derknuses saaledes, at det bliver baade vanskeligere at fore og
mindre beqvemt til Foering.
Kornet saaledes aftærsket, er nu færdigt for Markedet,

G 2
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hvorhen det enten strax bringes, eller gjemmes i Kornhuler
jMalarnorei^. Disse ere runde, lodrette udgravede Huler i
Jorden af forskiellig Dybde og Gjennemsnit, som anlægges paa
hoj tliggende törre Steder , hvor Vandet har Affald. De beklæ
des indvendig med Straae, og efter at være fyldte med Korn,
tildækkes de med Straae og flade Stene, hvilke stilles saaledes,
at de danne en Ophöjning for Vandets Aflöb. Tilsidst bedækkes de med et Lag Jord. Heri holder Kornet sig frisk og sundt
i lang Tid : kuns det i den överste Aabning og ved Siderne
bliver undertiden muggent. Ved Malingen skiller denne Hvede
sig i to forskjellige Substanzer : en kornet, hornagtig Deel, som
er i störst Mængde og giver det bedste Brod : en finere melet
Deel, som er den mindste og giver siettere Brod.

Marokko brödföder ikke allene sine tre Millioner Indbyg
gere, hvoraf den störste Deel lever af Brod og Frugter, men
det udforer endog i gode Aar en betydelig Mængde til Portugal
og Spanien.
Sivbladet Hvede med afstum
'Triticum junceum calycibus
pede fem blomstrede Bægere og qvinqvefloris truncatis, foliis
indrullede Blade.
involutis. Lin. Sp. pl. p. 128.
Triticum, junceum spiculis qvinqvefloris alternis sessilibus, calycibus trun
catis. Lamarck Encycl. 2. p. 662.

Triticum junceum. Lidbeck. Act. Holm. lyf. Tom. iG. p.
tab. <)i6%

Fl. Dan.

I Flyvesandet ved Tanger. Fleer- In arena mobili prope Tingiaarig.
dem.
Perenne.

Boden krybende.
Straaet
Badix repens. Culmus sim
udeelt, stribet, meget glat, næ- plex, striatus, glaberrimus, vix

Treliannede.

$ten uden Leed, en Fod hoj
og derover. Bladene paa Straaet
flere , ligebreed - syldannede,
ovenpaa stribede , duunhaarede, nedenunder jevne, blaaegraae, sammenrullede, især ved
Törringen , et Qvarteei' lan
ge og derover. Bladskederne
snevre, noget furede, meget
glatte. Axel toradet, et Qvar
teer langt. Smaaaxene tolv,
oval-aflange, sammentrykte, otteblomstrede, meget glatte, ind
trykte til Axstilken. Bælgens
Klapper ligestore, buttede, ud
vendig konvexe, svagt stribede,
dobbelt saa korte som Smaaeaxene. Kronens udvendige Klap
konvex, afstumpet, uden Stak,
paa Ryggen, især mod Spidsen,
kjöldannet, og mærket med
svage Striber, neden til meget
jevn: den indvendige Klap \dx.
mindre, noget flad, buttet, i
Midten bindet med Kanterne
randhaarede.
Anmærk. Den Plante, som
i det nordlige Europa almindeligen er bekjendt under Navn af
Sivbladet Hvedef er neppe an-
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geniculatus, pedalis et ultra.
Folia culmi plura, lineari-su bulata j superne striata, pube
scentia, subtus læuia, glaucescentia, involuta, præsertiin ad siccitatem, spithamæa,
et
ultra.
Faginœ
arctæ ,
subsulcatæ, glaberrimæ, Spi
ca disticha, spithamæa. Spiculæ duodecim, ovali-oblongæ,
compressas, octofloræ, glaber
rimæ, axi admotæ. Gluinœ val
vulae æcjvales, obtusas, extus
convexæ, obsolete striatæ, spi
cula vel duplo breviores. Val
vula corollae exterior convexa,
truncata, mutica, dorso, præsertim sub apice, carinata, striisqve obsoletis notata, inferne
læuissima : Valvula interior pa
rum minor, planiuscula, ob
tusa, medio membranacea, mar
ginibus ciliatis.

O b s. Planta in Europa boreali sub nomine Tritici juncei
vulgo cognita vix aliud est, qvam
varietas Tritici repentis, qvod in

Treliaiinede.
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det end en Afart af den kryben
de Hvede, hvilken faar et blaagraat Skjær, og forandrer noget
sit Udseende, naar den findes i
sandige Strandegne. Sivbladet
Hvede Fl. dan. tab. 916 har jeg
tvivlsom henfört til vores egen ,
fordi Bælgene ere spidsere og Ud
seendet lidet forskjelligt. Det
Græs, som Demonstrator Lldbeck, ved Haven i Bund, har fun
det i Skaane og paa anförte Sted
beskrevet, er liigt vores fra Bar
bariet , endskjönt lidt mindre.
Et gandske lignende har Profes
sor Viborg, ved den botaniske
Have i Kjöbenhavn, nylig fun
det i Jylland paa sandige Strand
egne, der overskylledes ved Ha
vets Flod.
Den Sivbladede
Hvede hos JDesjbntain. i Fl. atl.
i. p. 114. afviger igjen fra vor
ved tilspidsede Bælge. Sivbla
det Hvede i Mantiss. p. 827 kan
neppe henföres til vor Plante,
fordi Bladskederne ere stivhaarede og Smaaeaxene enten med
eller uden Stak. Maaskee altsaa har Tinne selv forenet forkjellige Arter under een ?

Triandria..

aren osis mar’t’mis obvium dancedinem induit et faciem aliqvantum mutat. Triticum junceum
kl. dan. tab. 916 cum dubita
tione ad nostram retuli ob glu
mas magis acutas et habitum
paulo diversum. Gramen, qvod
in Scania reperit atqve loc. cit.
desciipsit Clariss. Lidbeck, De
monstrator Horti Lunden sis, no
stro e Barbaria assimile, licet
minus, Celeberr. Viboro- Hort,
bot. Hafn, Professor, aliud Huic
simillimum nuper detexit in Ju
lia locis arenosis maritimis , re
fluxu maris inundatis. Triticum
junceum Desfontain. Fl. atl. 1.
p. 114 iterum a nostro recedit
glumis acuminatis. Triticumjun
ceum Mantiss. p : 027 vix ad no
strum referri potest ob vaginas
foliorum hirsutas et spiculas mu
ticas aut aristatas. Forte itaqvfe
ipsissime kknnceus diversas spe
cies in unam combinavit?

Trelianncde.
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Ved at gjennemgaae adskil
lige Urtesamlinger, har jeg truf
fet Planter under Navn af Siv
bladet Hvede, der vare saa forskjellige , at jeg deraf holder
mig overbeviist om, at flere, hidtil
ubeskrevne , Arter ere forenede
under et : Det var derfor meget
at önske, at de Urtekyndige, som have Lejlighed til at
kjende den sande Linneiske Art,
vilde paatage sig at sætte dem
udaf hinanden.

In perlustrando herbaria varia
plantæ adeo diversæsub appella
tione Tritici juncei mihi occur
rerunt , ut inde persvasum
habeam, plures species hucusqve indescriptas in unam
esse conjunctas, qvas ut vel
lent extricare Botanici, qvibus
occasion fuerit genuinam spe
ciem linnæanam cognoscere ,
permultum optandum esset.

Tre h unnede.

T rigyni a.

Fiirbladet Mangefrôe med en
Polycarpon tetraphyllum, cau
grenet, udstrakt Stengel og le ramoso prostrato, foliis qvafirehobede Blade.
ternis. Sp. pl. cur. Willd. i.
p. 490.
Polyoarpontetraphyllum. Poiret it.

2.

p.

/07.

Desfont. FI. atl. 1 .p. 116.

Paa FIvile-Marker og bjergag- In arvis et montosis siccis. An
tige törre Steder.
Aarig.
nuum.

FIE RD E

KLASSE.

CLASSIS

IV.

%

F ii rh a nn e de.
E enliunne de.

Tetr andri a.
M o no gy nia.

Tretandet Kuglekrone med en
Globularia Alypum caule fru
buskartet Stengel, Bladene lan- ticoso , foliis lanceolatis , tri-

Fiirhannedc.
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setdannede, tretandede og heel- dentatis integrisqve , capitulis
randede, Blomsterhovederne i terminalibus. Sp. pi. cur. Willd.
i. p. 540.
Spidsen.
Globularia Alypuni. Desfont. Dl. atl. 1. p. 117.

Voxer paa buskbegroede törre In fruticetis aridis partis austra
Steder i den sydlige Deel af
lioris imperii.
Frutex.
Riget.
Buskartet.
.Almindelig Kartebolle med
Dipsacus sylvestris foliis ses
stilklöse savtakkede Blade j Av silibus serratis, paleis rectis.
nerne lige.
Sp. pl. cur: Willd. 1. p. 544*
Dipsacus sylvestris. Desfont. Fl. atl. 1. p. 118.

Paa Hvile-Marker ved Sajffy. In arvis prope Sajffy. Biennis.
Toaarig.
Stjernedannet Skabiose med
Scabiosa stellata corollulis
femklöftede, straalende Kroner, qvinqvefidis radiantibus, foliis
Bladene ulige indskaarne: Blom dissectis, receptaculis florum
sterbunden rundagtig.
subrotundis. Sp. pl. cur : Willd.
I. p. 554.
Scabiosa stellata. ' Desfont. FI. atl. 1. p.

/24.

Paa udyrkede törre Steder. Aa- In locis incultis siccis.
rig.

Annua.

Eideelt Skabiose med .StenScabiosa simplex caule su
gelen oventil nogen ; Bladene perne nudo ; foliis bipinnatifitvehalvfînnede, haarede; Smaae- dis villosis , foliolis linearibus,
bladene ligebrede, spidse ; Froe- acutis 5 calyce seminis maximo,

Fireliannede.
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bægeret meget stort, klokke campanulato. Desfont. Fl. atl.
dannet.
i. p. ia5. tab. 09 f. i.
Den forekom meget sjelden paa Rarissime occurrit in collibus
törre Höje i Provindsen Haha.
aridis provinciæ Haltæ.
Anmærk. Bladenes Flitre
CD
ere paa min Plante mindre deelte og mindre spidse. Det fæl
les Bæger overmaade korthaaret og Bladene kortere. Froet
bedækket med hvide, opretstaaende Borster.
Uagtet jeg ikke har havt Lej
lighed til at see Planten blomstre,
synes dog hele Udseendet og
Bygningen af Fröet at vise, at
den kommer nær til stjerne
dannet Skabiose.

Obs. Faciniæ foliorum in
nostra planta minus divisæ minusqve acntæ. Calyx commu
nis hirsutissimus, brevior. Se
men setis albis, erectis obtectum.

Etsi mihi non contigit plan
tam videre florentem , totus ta
men habitus et structura semi
nis affinitatem cum Scab, stel
lata proximam indicare videntur.

Almindelig Sherard med alle
Sherardia arvensis foliis om
Bladene i Krandse og Blom nibus verticillatis, floribus ter
sterne i Toppen.
minalibus.. Sp. pl. cur. Willd. i,

P- 574Sherardia arvensis Poiret it. 2. p. rog. Desfont. Fl. atl. 1. p. 126*.

Paa Hvile-Marker og imellem In arvis et inter segetes. Annua.
Sæden.
Aarig.
Snerre Melklobe med ottehoGalium Aparin e foliis octonis
bede, lansetdannede Blade, Rib lanceolatis carinis scabris re
berne rue med tilbageböjede trorsum aculeatis, geniculis vilH

Fireliann ede.
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Pigge, Sten gelens Knæe laad- losis, fructibus hispidis.
Sp.
ne, Frugterne hvashaarede. pi. cur. Willd. i. p. 597.

Afart liden S. M. Lamarck
Encykl.

var. ß Lamarck Encycl. 2.
p. 581.

.Aparine vulgaris semine minori. Tournef. instit. 114 ‘ Vaill. Bot. par.
T. 4. fig- 4-

Paa skyggefulde Diger i Pro In aggeribus Umbrosis provinciæ Hahce.
Annuum.
vindsen Haha.
Aarig.
Den er i alle sine Dele en
Omnibus partibus Gal. Apar.
L.
duplo minor.
halv Gang mindre end den al
mindelige Snerre Melklöbe.
Strand Korslöv udstrakt, næ
Crucianella maritima procumsten buskartet, med firehobede, bens suffruticosa, foliis qvateroddede Blade, Blomsterne mod nis mucronatis, floribus oppo
sitis qvinqvefldis. Sp. pi. cur.
satte , femklövtede.
"Willd. i. p. 602.
Crucianella maritima. Poiret it. 2. p. 110. Desfont. Fl. atl. /. p. i3z.
Lamarck Encycl. 2. p. 217.

Almindelig i Flyvesandet nær In arena mobili prope Tin gi Tanger. Blomstrer i Maj og
dem freqvens. Floret MajoJunio.
Frutex.
Juni.
Buskartet.

Ved sine store, grenede og vidt udlöbende Rödder er
denne Flante meget at anbefale til Flyvesandets Dæmpning i
de Lande, hvis Klimat den kan taale. Overladt til sig selv ,
har jeg seet den gjöre god Nytte, og understottet ved Kunsten,
vilde den sikkert endnu blive virksommere.

Farve Krap

med

aarligen

Rubia tinctorum foliis annuis,

Fireliannede.

affald ende
S ten gel.

Blade
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pigget caule aculeato.
Sp. pi. cur.
Willd. i. p. 6o3.

Rubia tinctorum. Poiret it. 2. p.
marck. Encycl. 2. p-Got^.

ni.

Desfont. Fl. atl. i. p. i33. La

Voxer overalt i Gjerder og in sepibus et vepretis totius
Hekke. Blomstrer heje Som
imperii.
Floret per totam
meren og bringer modent Fröe
æstatem. Semina perficit men
i August og Septbr. Fleerse Augusto-Septbr. Perennis.
aarig.
Fremmed Krap med vedva
Bubla peregrina foliis peren
rende , lige brede og ovenpaa nantibus linearibus, supra læuiglatte Blade.
bus. Sp. pl. cur. Willd. i. p. 604.

Voxer paa samme Steder, som Crescit cum præcedente. Florem
den foregaaende : blomstrer
et fructum promit eodem tem
og bærer Frugt paa samme Tid.
pore.
Perennis,
Fleeraarig.
Stengelens Kanter besat med
tilbageböjede Pigge. Bladene
somoftest sexhobede, ligebreedlansetdannede, stumpe med en
kort Od, læderagtige, haarde,
meget glatte, med Kanten til
bagebojet og besat ined tilbage
böjede Pigge. Middelribben der
imod og den överste Flade ere
meget jevne.

Caulis marginibus retrorsum
scabris. Folia sæpius sena, lineari-lanceolata, obtusa cum mu
crone breui, coriacea, dura,
glaberrima, margine reflexo et
retrorsum scabro. Carina vero
et pagina superior læuissimæ
sunt.

'Skinnende Krap med ved va

Bubia lucida foliis perennan

ti 2

Firehannede.
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rende, sexliobede, ovale, skin tibus senis ellipticis lucidis, caule
nende Blade og. Stengelen jevn. læui. Sp. pi. cur. Willd. i.
p. 6o5\.
Rubia lucida. Poiret it. 2. p. nr. Desfont. Fl. atl. 1 p.. 133.

Paa Gjerder og i Hekke nærved In sepibus et vepretis prope
Scffy. Blomstrer i Juli.
Saffy. Floret Julio.

Den gamle Stengel nedad pig
get. De yngre Grene umærkeligen hvasse« Bladene hindede,
glatte, paa begge Flader jevne,
kuns paa Kanten noget hvasse,
de nederste firehobede, ovale,
stumpe med en kort Od, korte
re, de overe sexliobede, lansetdannede, lidet spidse, længere.
Kronen oftest femklövtet, feinhannet.

Caulis adultior retrorsum sca
ber. Bami juniores vix ulla aspe
ritate. Folia membranacea, gla
berrima,. utrinqve læuia, mar
gine tantum subscabra, inferio
ra qvaterna, elliptica, obtusa
cum brevi mucrone, breviora,
superiora sena, lanceolata, acu
tula , longiora. Corolla sæpiùs
qvinqvefida, pentandra..

Anmærk.. Den adskilles
fra Farve Krap, som den ellers
ligner meest, derved at den er
mindre og ikke saa hvas, især
paa Bladene og de yngre Grene.
Fra den fremmede Krap er den
forskjellig ved Bladene, der ere
dobbelt saa brede, mindre læderagtige og mindre hvasse paa
Kanterne..

O b s. Distinguitur a B.tinct,*

I övrigt bör de fleste Arter af'

cui satis similis, qvia duplo mi
nor sit minusqve scabra, præsertim in ramis junioribus et fo
liis. Differt a R. peregrina fo
liis duplo latioribus, minus co
riaceis, margini busq ve minus
scabris.

Cæterum plurimæ Rubiæ spe-

Firchannede.
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Krap nærmere undersoges, paa cies ulterius examinandae sunt,
det de rigtigere kunne adskilles, qvo rite distinguantur.. ,

Traaddan.net Bitterblad med
fireklövtede Kroner, Stengelen
traaddannet, noget grenet, Rodbladene rundagtige, de paa Stengelen syldannede.

Eccacutn filiforme corollis qvadrifidis, caule filiformi subramoso, foliis radicalibus subrotundis, caulinis subulatis. Sp.
pi. cur. Willd. i. p. 638.

Gentiana filiformis. Lin. Lamarck Encycl. 2. p.

Paa noget fugtige Steder af In subhumidis montis Sliibil
Shibil Kibim
Blomstrer i
klbir. Floret Majo. Annuum..
Maj.
Aarig,

Portugisisk Vejbred med Blalene æg-lansetdannede , trenerpede, noget tandede, lidt haarede, Rodstilken kantet» Axet
illa rigt, stivhaaret..

Plantago Ittsitanica foliis ova
to-lanceolatis, trinerviis, subdentatis, subpilosis, scapo an
gulato, spica oblonga, hirsuta..
Sp. pl. cur. Willd. 1. p. 644.

Plantago lusitanien. Desfont. Fl. atl. 1. p. i 3d.

Voxer overmaade almindelig Freqventissime occurrit in colli
paa vin da a bue Höje og san
bus apricis et locis arenosis
dige Steder i Egnen af Tan
regionis tingitanæ. Perennis.
ger.
Fleer aarig..

Stengelen ved Grunden me
get laaden ; Haarene lange, tætstaaende, sammen vævede, hvidagtige ; Bodstilketie flere fra Sten
gelen, kantede, stribede, jevntykke, nedentil haarede , oven-

Caulis basi admodum villo
sus , villis longis » densis, in
tertextis,. albidis. Scapi plures e caule, angulati, striati,
æqvales, inferne pilosi, superne
pilis rarioribus obsiti, sesqvi-
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til besatte med adspredte Haar,
tynde , halvandet Q var teer lan
ge.
Bladene lansetdannede,
tabe sig ved Grunden i en laaden Stilk, tilspidsede, fiintandede, tre-femnervede , paa beg
ge Sider haaredé, en Haandbred lange og en halv Tomme
brede» Axet i Forstningen æg
dannet , siden aflangt, stivliaaret. Bægerets Flige, især mod
Spidsen, stivhaarede med hvid
gule Haar.

spithamæi, tenues. Folia lanceolata, basi in petiolum villo
sum
attenuata, acuminata,
denticulata, tri-qvinqvenervia,
utrinqve pilosa, palmaria, semipollicem lata. Spica primum
ovata, dein oblonga, hirsuta.
Calycis lacinicZ) apice præsertira,
hirsutæ pilis al bido-flavescenti
bus.

Anmærkn. Imellem utal
lige Exemplarer, jeg har seet
saavel dyrkede som vilde paa
min Rejse igjennem Marokko,
Portugal og Spanien, har jeg
dog aldrig iagttaget noget med
trinde Bodstilke. Bladene ere
snart smallere, snart bredere,
hvoraf man maaskee kunde
være berettiget til at troe, at
der ingen virkelig Torskjel er
imellem portugisisk Vejbred og
Harefod Vejbred.

Obs. Inter innumera, qvæ
vidi, specimina tam culta qvam
spontanea sub itinere per im
perium marrocanum, Lusitani
am atqve Hispaniam, nullum
mihi contigit observare Scapis
teretibus. Folia jam sunt an
gustiora, jam latiora, unde forte
credere fas erit, nullum esse ve
rum discrimen inter FI. lusitan.
et Lagop. Lin.

Hvidagtig Vejbred med lanPlantago albicans foliis lansetdannede, skjæve, laadne Bla- ceolatis obliqvis villosis, spica
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de, Axet cylindrisk,
Rodstilken trind.

Te tran dri a.

opret, cylindrica , erècta, scapo tere
ti. Sp. pl. cur. Willd. i. p. 645.

Plantago albicans. Desfont. FI. atl.

Voxer overflödig paa Höje, der
ere sammendyngede af Elyvesand i Provindsen Haha.
Pleeraarig.
Anm. Paa fugtige Steder,
livor Planten undertiden findes,
bliver den större med kortere
Haar j paa törre Stæder derimod
altid mindre og mere laaden.

1.

p. 13&.

In collibus arena mobili conflatis provinciae Hahce copiose provenit.
Perennis.

Obs. In 'liumidis, ubi aliqvando reperitur, planta major
evadit pilis, brevioribus ; in siccis
vero semper minor niagisqye
villosa.

Tangrodet Vejbred med spaPlantago macrorhiLa. foliis
dedannede, indska aren-tandede spathulatis inciso - dentatis muBlade, Tænderne taglagte, od- cronatis , scapo tereti piloso,
dede, Pvodstilken trind, haaret. Sp. pl. cur. "Willd. 1. pJ. 648.
Plantago macrorbiza. Poiret. it.

2.

p. 114- Vabl Symb. 2. p. 3i.

Plantago {cri tbnioides} hirsuta,foliis spatbulatis carnosis dentatisforibus
dense spicatis. Desfont. Fl. atl 1. p. 140.

Paa ophöjede törre og sandige In eléuatis aridis arenosis prope
Steder nær ved Havet og i
mare inqye fissuris rupium
Klippe-Revnerne i Egnen af regionis tingitanæ præsertim
Tanger, især ved Kap Spartel.
ad Cap Spartel.
Perennis.
Pleeraarig.

Savtakket Vejbred med IanPlantago Serrarla foliis lansetdannede, femnervede, tan ceolatis qvinqyenerviis denta-
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det-savtakkede Blade, Rodstil- to-serrat's, scapo tereti. Sp.pl.
ken trind.
cur. Willd. 1. p. 6*48.
Plantago Serraria. Poiret it. 2. p. 113. Desfont. FI, atl.

1.

p. i3g.

Er sjelden paa udyrkede törre Raro occurrit in locis incultis
Steder i Egnen af Tanger.
siccis regionis tingitanæ. PerFleeraarig.
ennis.
Stengelfattende Vejbred med
enkelt Stengel, Bladene lansetdannede-, stengelfattende, heelrandede, Hovederne bladlöse,
Blomsterbladene kjöldannede.,
og Kronstilkene længere end
S ten gelen.

Plantago amplexicaulis caule
simplici, foliis lanceolatis, am
plexicaulibus, integerrimis, capitulis aphyllis, bracteis carinatis, pedunculis caule longioribus.

Plantago (amplexicaulis') caule erecto simplici, foliis lanceolatis
subcarnosis integerrimis aniplexicaulibus capitulis subovatis. Sp.pl.
cur. PPllld. 1. p. 660.

Plantago (amplexicaul i.s') caule brevi, foliis lanceolatis amplexicaulibus pilosis} floribus spicatis, pedunculis axillaribus elongatis*
Cavan, icon. rar. 2. No. 187 tab. 126.

Selv har jeg aldrig seet Plan Plantam spontaneam nunqvam
ten vild, men a£ Fröe, som
vidi, e seminibus vero in
var samlet i den sydlige Deel
parte australiore imperii col
af Riget og siden saaet i den
lectis atqve in Hort. bot.
Botaniske Have i Kliavn,
■ Hafn. satis ortæ sunt plantæ
opvoxte aarige Planter som
annuæ, sub dio læte vigentes
trives vel i frit Land 02 fremseminaque qvovis anno perfi
bringe aarlig modent Fröe.
cientes.
Annua.
Aarig.
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Roden aarig, enkelt, nedsti
Radix annua, simplex, de
gende, forsynet med faae Trevler. scendens, fibrillis paucis in
structa.
Stengelen urteagtig, enkelt,
Caulis herbaceus, simplex,
trind, nedentil glat, oventil teres, inferne glaber, superne
haaret, to-tre Tommer lang, pilosus , bi-tripollicaris, crassitie
af en Ravnefjærs Tykkelse.
pennæ corvi*
Bladene udspringe fra Sten
Folia caulina, alterna, langelen, ere afvexlende, lanset- ceolata, integerrima, vel raris
dannede, meget heelrandede, sime uno alterove dente nota
eller overmaade sjelden besatte ta , acuta, qvinqvenervia, ner
med een eller anden Tand, vis lateralibus obsoletis, ntrinspidse, femnervede, hvoraf Si qve pilosa, palmaria, semipollide-Nerverne ere lidt ukjende cem lata, attenuata in petiolum
lige , paa begge Sider haarede, basi dilatatum, amplexicaulem.
en Haand breed lange ogen halv
Tomme brede, löbe til i en
Bladstilk, der ved Grunden ud
breder sig og omfatter Sten
gelen.
Fedun culi axillares, alterni,
Kronstllkene udspringe fra superne sensim longiores, erec
Bladaxlerne, afvexlende, efter- ti , teretes, æqvales, glabriushaanden oventil længere, oprette, culi, vel pilis rarioribus obsiti,
trinde, jevn tykke, temmelig glatte, inferiores digitales, superiores
eller besatte med vidtstaaende spithamæi.
Haar, de nederste fingerlange,
de ö verste af et Qvartecrs
Længde.
Axet ægdannet.
Spica ovata.
Blomsterbladene ægdannede,
Bracteœ ovatæ, acutas, intus

I
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spidse, indvendig hule, udven concavæ, extus carinatæ, gladig kjöldannede, meget glatte, berriiræ, infimæ majores, margi
de nederste de storste : Kan nibus dilatatis , membranaceis
terne udbredte, liindede og om florem amplexantibus.
fatte Biomsteret.
Calyx tetrapliyllus : foliolis
Bægeret fire bladet : Bladene
ligestore, ægdannede modsatte: æqvali bus, ovatis, oppositis: duo
de tvende yderste udvendig k jol - bus exterioribus carinatis, carina
dannede J Kjolen randliaaretj ciliata, marginibus membra
Kanterne liindede : de inderste naceis : interioribus, planis, gla
medio
udvendig flade , glatte, liin bris, membranaceis,
dede med en langslöbende grön stria longitudinali viridi notatis.
Stribe i Midten.
Corolla membranacea. Tu
Kronen bindet. Boret æg
dannet, oventil sammenkne bus ovatus, superne coarctabet. Kraven firedeelt, tilbage tus. Limbus qvadrifxdus, reflex
bojet.
Fligene ægdannede, us. Laciniœ ovatæ, acutæ, fuscæ.
spidse, mörkagtige.
Stifterne haardannede, op
Filamenta capillaria, erecta,
rette , purpurfarvede, lidt læn purpurea, corolla parum lon
gere end Kronen. Stövknop- giora. Antherœ ovatæ, compene ægdannede, sammentrykte, pressæ, sulcatæ , incumbentes,
luteæ.
furede, vippende , gule.
Frugtknuden ægdannet. Grif
Germen ovatum. Stylus erec
len opret , syldannet, lidt kor tus, subulatus, staminibus pau
tere end Stövnaalene.
Aret lo brevior. Stigma simplex,
acutum.
enkelt, spids.
Kapslen aflang, omkringskaaCapsula oblonga, circumscis
ret, tokamret, længere end sa, bilocularis, bracteis longior.
Blomsterbladene.
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Fröene enlige, aflange, store.,
meget glatte og skinnende, paa
denne Side ophøjede, paa hiin
Side meget hule. Skillevascro-en
frie, aflang, kjodet., tyk, ophöjet paa begge Sider og mod
tages i Fröenes Hulhed.

Seftilna solitaria, oblonga,
magna, glaberrima, nitentia,
hinc convexa, illinc valde con
cava. Dissepimentum liberum,
oblongum, carnosum, crassum,
utrinqve convexum, cavitate se
minum exceptum.

Anmærk. Den harefod
artede Veil)red hos JDesfontaines Fl. atl. l.p. 135. tab. 09.
fig. 2, kommer efter Forfatte
rens egen Mening meget nær
til denne og maaskee den blot
er en Afart.

O b s. Plantago Lagopoides
Desfont. FI. atl. i.p. 735. Tab.
39- fig. %, nisi sola varietas sit
hujus plantæ, tamen liuic val
de affinis , consentiente ipso
Auctore Celeberrimo.

Loppe Vejbred med en greP Laitago Psyllium caule ra
net urteagtig Stengel, Bladene moso, herbaceo, foliis planis,
flade, trenervede, tandede, Flo- trinerviis , dentatis , capitulis
vederne bladlöse.
aphyllis.
Plantago Psyllium Lin. caule ramoso herbaceo, foliis subdentatis recur~
vatis, capitulis apliyllis. Sp. pl. cur. Wild. 1. p. 660. Desfont.
FI. atl. i.p. 140.

Psyllium Dioscoridis vel indicum foliis crenatis C. B. Pin.
9^. Morison. 3. p. 161 S. 8. tab. 17. fig. 4-

i^i.

Prodr.

Psyllium laciniatis foliis Boccon. Sic. 8. tab. 7. A. B.

Imellem Sæden.

Aarig.

Inter segetes.

Annua.

Anmærk. De Synonymer,
Obs. Synonyma auctorum
som Forfatterne hen fore til ad PI. Psyllium relata fere 0111Loppe Vejbred ere næsten alle nia falsa. Plurima nempe re-

I 2
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urigtige. De fleeste nemlig angive Planten med heelrandede
Blade 5 de bör derfore her stry
ges ud og henfores til den folgende , som virkelig er en ad
skilt Art, da den, efter at være
dyrket flere Aar i den Botan.
Have i Kj oben li. _, har beholdt
sine heelrandede Blade og et
Udseende, der er noget for
sk jelligt fra Loppe Vejbred. De
Synonymer derimod af Bauhin,
Morison og Boccone, som Linne
i Sp. pi. p. 168 henforer til afri
kansk Vejbred, bör bringes
tilbage til Loppe Vejbred, hvor
de rigtigst höre hen, siden de
anforte Forfattere ere alle enige
om, at deres Plante er aarig,
da derimod den afrikanske
Vejbr. er en Busk. Linne havde
först i Hort. Ups. p. 28 hen
fort Psyl. indie, fol. crenat. C.
B. Pin. zpz til Loppe Vejbr. ,
men siden citerer han dette, til
ligemed de övrige, urigtigen til
»Ren afrik. Vejbr.
? Utallige baade vilde og dyr
kede Exemplarer af Loppe
Vejbr., som jeg har seet, have

Tetrandria.

præsentant plan tam foliis inte
gerrimis ; ideoqve hic expun
genda et ad inseqventem aman
danda sunt, qvæ revera distinc
ta est species , cum per plures
annos in Hort. bot. Hafn. cul
ta semper asservaverit folia in
tegerrima et habitum a Pl.
Psyl. paulo diversum. Synony
ma vero Bauhini, JMorisoni et
Bocconi a Linnæo in Sp. pl. p.
168 ad Pl. afram allata adjPZ.
Psyl. revocanda sunt, cui recte
conveniunt, siqvidem auctores
memorati omnes in eo consen
tiunt, plantam esse annuam ,
cum e contrario Pl. afra est fru
tex. Illustris. Linnœus primo in
Hort. Ups. p. 28. Psyl. indic,
fol. crenat. C. B. Pin. iqiax\.Pl.
Psyl. retulit, qvod dein cum
cæteris perperam ad Pl. afr.
citavit.

Innumera Pl. Psyllii speci
mina tam spontanea, qvam cul
ta, qvæ observavi, constanter fo-

Firehanncde .

alle havt flade, tandede Blade,
heller ikke har jeg nogensinde
bemærket, at den har forholdt
sig anderledes ; heraf er det
mig klart,_ at der virkelig er
Forskjel imellem denne og min
stive Vejbred, som er siden
beskreven.
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liis gaudebant planis, dentatis,
nec unqvani aliter sese habere
mihi visum est; unde mihi sa
tis patet, verum esse discrimen
hanc inter et nostram Pl. stric
tam infra descriptam.

Stiv Vejbred (28-29) med en
Plantago stricta (28-29) caule
grenet, urteagtig, opret Sten- ramoso, herbaceo, erecto, foliis
gel, Bladene ligebrede, rende- linearibus, canaliculatis, integerde,-meget helrandede, Hove- rimis, capitulis aphyllis.
derue bladlöse.
Herba pulicaris 1. Tabernemont. icon.
Psyllium Dodon, pempt. ti6.
Psyllium majus erectum Pauliin. Pin. ip.
Psyllium annuum majus foliis integris. Moris. 3.p. 262 S. 8. tab. 17 fîg. ?.

Paa Agrene omkring Mogadore. In agris circa Mogadore. Floret
Blomstrer i April. Fröe, sorn
Aprili. Semina inde allata atjeg bragte derfra og siden
qve in H. b. Hafn. sub dio
blev saaet i den Botaniske
sata procrearunt plantas, qvæ
Have i Kliavn. i frie Land,
singulis annis florent et semi
frembragte Planter, som hvert
na matura promunt. Annua.
Aar blomstre og bære mo
dent Fröe.
Aarig.
Hele Planten duunhaaret, no
Tota Planta pubescens, subget klæbrig.
viscida.
Boden noget grenet, bugtet,
Badix subramosa , flexuosa,
hvidagtig.
albida.

Firehailnedc.
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Stengeleii strax grenet fra
Caulis mox e basi ramosus,
Grunden, trind, jevntyk, stiv, teres, æqvalis, strictus, subpenæsten en Fod höj.
dalis.

Bladene ligebrede, heelrandede, spidse, noget kjödfulde,
tilbageböjede, rendede, kjöldannede med en eneste Ribner
ve : de nederste tvende, mod
satte : de överste tre eller fireliobede.

Folia linearia, integerrima,
acuta, subcarnosa , recurvata,
supra canaliculata, infra cari
nata, nervo costali unico, line
am lata, tres pollices longa :
inferiora duo, opposita: supre
ma terna aut qvaterna.

Kronstilkene udspringe næ
Pedunculi per totam fere lon
sten fra hele Længden af Sten gitudinem caulis exeuntes, ax
gelen i Bladaxlerne, ere trinde, illares, teretes , brachiati, ereckorsstaaende, noget oprette og tiusculi, longitudine foliorum.
af samme Længde, som Bla
dene.

Axet ægdannet.

Blomsterne forsynede med et
Blomsterblad, som udvendig er
ophojet, indvendig huult, ud
videt ved Grunden. ender sie
med en trind, tyk og buttet
Spidse : Kanterne byidagtig-hindede.

Spica ovata.
Flores suffulti Bractea extus
convexa, intus concava, basi di
latata, in apicem teretem, cras
sum, obtusum desinente, mar
ginibus albido -membranaceis.

Bægerets Flige aflange, no
Faciniœ calycis oblongæ, obget buttede , med hindede tusiusculæ, marginibus membra
Kanter, mærkede, paa -Ryg- naceis, dorso linea longitudi
gen med en langslobende grön nali viridi, crassa notatæ.
og tyk Stribe.
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Corollæ Iacinicr oblongæ, acuKronens Flige aflange, til
minatæ.
spidsede.

Stifterne purpurfarvede. StövFilamenta
purpurascentia.
Antheræ
pallide
luteæ.
knopperne bleggule.

Stylus rubescit. Semen par
Griflen rodlig. Fröene smaae,
vum Plantaginis Psyllii.
som bos Loppe Vejbred.
Den er i Udseende aldeles
liig Loppe
Vejbred, men
hos vor Plante ere Bladene
smallere, længere, bestandig
heelrandede, rendede med een
Rygnerve, og ikke tandede, flade
trenervede. Axene mindre og
rundere.
Bl o nister bladene og
Bægerfligene mere kjodede,
især tykkere i Spidsen.

Habitus omnino Pl. Psyllii,
sed in nostra folia sunt angus
tiora, longiora, constanter in
tegerrima, canaliculata, unicostata, nec dentata, plana, trinervia.
Spicae minores et ro
tundiores. Bractea? et laciniæ
calycis magis carnosæ, præsertim apice crassiores.

Anmærk. De anförte Sy
nonymer synes bedre at passe
til vor Plante, end til LoppeVejbred , hvortil Forfatterne
have henfort dem. See oven
for Loppe Vejbred.

Obs. Synonyma allata vi
dentur melius convenire nostrae
plantæ qvam Plantagini Psyll.,
cui Autores ea attribuerunt,
vid. supra Pl. Psyll.

Den Afart af Loppe Vej

Varietas Piant. Psyl., qvam
descripsit et depingi curavit Ce
leb. Krocker in Fl. Silesiaca 1.
p. 250 tab. yy , huc non referri
potest, nam structura bractea
rum alia est ac diversa. Eadem
esse videtur cum Psyllio Tour-

bred, som Krocker har beskre
vet og ladet tegne i Fl. Silesiaca i. p. n5o tab. 33., kan ikke
fores hid, thi Bygningen af
Blomsterbladene er anderledes
og forsk] ellig. Den synes at
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være den samme med Psyllium nefort. Instit. tab. 4p, atqve diTournefort. Instit. tab.
og bör stinetam debet constituere speudgjöre en særskilt Art.
ciern.
Digynia.

T ohunned e.

Cuscuta europæa

Europæisk Florsilke.

Afart. Liden □E'. AT.med stilklöse femklöftede Blomster,
omgivne med Blomsterblade.
Cuscuta europæa var. A. Epithymum.
marck Encycl. 2. p. 22g.

var. /3 Epithymum floribus
sessilibus
qvinqvefidis
bracteis obvallatis. Sp.
pb cur. Willd. i. p. -02.
Desfont. FI' atl. 1. p. 147. La

Paa höjliggende Marker og i In campis eleuatis et dumetis
Krat nær ved K.ap Spartel i prope Cap Spartel regionis
Egnen af Tanger, hvor den
tingitanæ, ubi multipliciter
ved at være indsnoet man gintortus revincit Pistaciam
foldige Gange omvinder Ma- Lentiscum, Mercurialem anstiæ Pistacie y aarig Bingel nuam aliasqve plantas viciog andre Planter i Nærhenas.
Annua,
den.
Aarig.
Fir ehunne de.

Te t r a gy nia.

Svömmende Vandax
med
Potamogeton natans foliis nasvömmencle , stilkede, ovale, tantibus petiolatis ellipticis acuspidse Blade, der ved Grun- tis, basi rotundatis subeorda-den ere afrundede og noget tis. Sp. pi, cur. Willd. 1. py 12.
hjertedannede.
Potamogeton natans. Desfont. Fl. atl. 1. p. 148'

I en Söe ved Mogadore.
aarig.

'

Fleer- In lacu prope Mogadore.
ennis.

Per-
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Säe Vandax med ligebrede,
Potamogeton marinum foliis
afvexlende, adskilte, vedGrun- linearibus alternis distinctis in
den skedende Blade.
ferne vaginantibus. Sp. pl. cur.
Willd. i. p. 716.
Potamogeton marinum Desfont. Fl. atl. 1. p. i5o.

1 Vandene ved Mogadore. Fleer- In aqyis prope Mogadore. Per
aarig.
ennis.

FEMTE

KLASSE.

CLASSIS

Femhannede.

V;

Peut andria.

Eenhunnede.

Mono gy nia.

Europæisk Foldkrave med æg
Heliotropium europæum foliis
dannede , heelrandede, filtede, ovatis integerrimis tonientosis
rynkede Blade, Axene parrede. rugosis, spicis conjugatis. Sp.
pl. cur. Willd. i. p. 742*
Heliotropium europaeum. Desfont. Fl. atl. i p. 162.
3. p. f>. Ejusd. Illustrat, tab. ÿi. fig. 1.

Lamarck. Fncycl.

I Flaver og paa grusede Steder. In hortis et ruderatis. Annuum.
Aarig.

Folget Foldkrave med lansetdannede, stivhaarede, med
Randen tilbageböjede og bölgede Blade, Axene parrede,
Kronerne laadne, Stengelen ud
strakt.

Heliotropium undulatum Va hl.
Foliis lanceolatis hispidis mar
gine revolutis undulatis, spicis
conjugatis, corollis villosis, caule
procumbente. Sp. pl. cur. Willd.
1. p. 743.

Heliotropium undulatum Vabl Symb. 1. p. i3.
Ko.

K

Lamarck Illustrat.
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Heliotropium (crispum) caule fruticosoprocumbente ; foliis lanceolatis hirsutis f margine crispis revolutis. Desfont- FI. atl. i. p, 161. Tab. 41.

Voxer almindelig i Sandet nær In arenosis prope Mogadore
Mogadore. Blomstrer i Juni.
freqvens crescit. Floret mense
Halvbusk.
Junio.
Suffrutex.
Kronen er hvid;. Froene glatte. Corolla alba. Semina glabra.

Apulisk Steenfrde med ligebreed-lansetdannede^ spid.se Blade, Axene eensidige i Spidsen,
Blomsterbladéne lansetdannede,
Fröene blödpiggede.

JLÅthospermum apulunt Va hl.
Foliis lineari-lanceolatis acutis,
spicis terminalibus secundis,
bracteis: lanceolatis, seminibus
muricatis. Sp. pl. cur. Willd.
i. p.762.

Lithospermum apulum Fahl Symb. bot. 2. p. 33.

Myosotis apula Lin. Sp. pl. 2. p. 189. Desfont. FI. atl. 1. p. 164.

Paa torre Steder i Egnen a£ In aridis regionis tmgitanæ. AnTanger.
Aarig.
nuum.
Italiensk Oxetunge med skinnende, fladbörstede Blade, Klaserne
tvedeelte, tobladede,,
Blomsterne næsten lige , Svælget skægget.

Anchusaitalien Re tz. Foliis
lucidis strigosis, racemis bipartitis diphyllis, floribus subæqvalibus fauce barbatis. Sp. pl.
Willd. 1. p. 766.

Paa Agrene og ved Renerne i In agris et ad versuras regionis
Egnen af Tanger.
Toaarig.
tingitanæ.
Biennis.

Stor Voxkrone med buttede,
Cerinthe major corollis obtusis
aabne, mod Spidsen bug?de, patulis, apice ventricosis camklokkedannede Kroner, Stop- panulatis, staminibus corolla

Femhannede^

naalene
neu.

kortere

end
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Pentandria. .

Kro- brevioribus. Sp.pl. cur. Willd.
i. p. 772«

Cerinthe major. Poirct. it. 2. p. 118. Desfont. Fl. all. 1. p. 160.

Almindelig langs med Veje og Secus aggeres et vias regionis
Diger i Egnen af Tanger.
tingitanæ vulgaris.
Annua.
Aarig.

Bandhaaret Krumhals med
Bladene lansetdannede, fiintandede, hvas-randliaarede , det
frugtbærendè Bæger opblæst,
hængende.

Lycopsis ciliata foliis lanceolatis denticulatis liispido-ciliatis, calyce fructifero inflato pendulo. Sp. pi. cur. Willd. i.,
p. 780.

Paa Höje , der ere dannede af In collibus arena mobili construcFlyvesand i Skoven iiær Motis in Sylva prope Mogadore■ gadore.

Violet Slangehoved
med Kr o- • Echium. violaceum corollis staCd
\
nerne af lige Længde med Stöv- mina æqvantibus, tubo calyce
naalene, Höret kortere end Bæ- breviore. Sp. pl. cur. Willd.
gçret.
I. p. 788.
Almindelig paa Agre og Hvile- Vulgaris in agris et arvis regiMarker i Egnen af Tanger.
onis tingitanæ.
Annuum.
Aarig.

Smaablomstret Slangehoved
Echium micraiithum (po.-oå')
(22-2.3) med Stövnaalene kor- staminibus corolla brevioribus/
tere end Kronen, Bægeret af calyce limbum æqyante, foliis
Kravens Længde, Bladene lan- lanceolatis, strigosis,
setdannede. fladbörstede.
K 2
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Paa Hvile-Marker i Provindsen In arvis provinciæ Hahæ raris
Haha, men meget sjelden.
sime legi. Planta, e semini
Af derfra bragte Fröe opkom
bus inde allatis enata, primo
Planter, som blomstrede for
a satione anno floruit sub
ste Aar i fri Land i den kon
dio in Hort. bot. Hafn., se
gelige botaniske Have i Kjömina vero ægre perfecit.
benhavn, men gav vanskelig
Fröe..
Roden aarig.
Stengelen opret, grenet, me
get hvas af grönne Vorter, der
i Spidsen have hvide udstaaende Borster, en Fod höj og der
over. Grenene udstaaende.

Radix annua.
Caulis erectus, ramosus, sca
berrimus tuberculis viridibus,
ex quorum apice setis albis patentissimis, pedalis et ultra. Rami
patentes.

Bladene lansetdannede, löbe
Folia lanceolata, basi parum
ved Grunden lidt smalle til, attenuata, utrinqve strigoso-scapaa begge Sider fladbörstet- bra* acutula, bipollicaria, sursum
hvasse, noget spidse, to Tom minora.
mer lange, opad mindre.
Blasen axdannet, QvarteerRacemus spicatus, spithamae*
lang med ensidede Blomster.
us* floribus secundis.

Blomsterbladene ligebreedlansetdannede , sidde afvexlen
de paa Siden, de ned erste læn
gere end Biomsteret, de ovre
efterhaanden mindre og de al
lerøverste ere blot saalange,
som Biomsteret.
Bægeret femdeelt, besat med

Bracteœ ljneari-lanceolatæ,
alternatim laterales, inferiores:
flore longiores, superiores sen
sim minores, supremæ florem
tantum. æqvantes.

Rerianthinun1 q vinq vep ar titum,

Femhannede.
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stive Haar. Fligene ligebreed- pilis rigidis obsitum. Laciniæ
lansetdannede, spidse.
lineari-lanceolatæ, acutæ.

Kronen uregelret, udvendig
duunhaaret, af Bægerets Læng
de. Boret mere end dobbelt
saa kort som Kraven, hvidligt.
Kraven lidt udvidet, blaae med
hvide Striber.

Corolla irregularis, extus pube
scens, longitudine calycis. Tubus
limbo vel duplo brevior, albi
dus. Limbus parum ampliatus,
coeruleus, albo-striatus.

Stifterne ulige lange, fastFilamenta inæqvalia, corollæ
voxne til Kronen, kuns af Ro adnata, longitudine tantum tubi,
rets Længde, hvidagtige. Stöv- albida. Antherce fuscæ.
knoppene mørke.

Griflen cylindrisk, opad Iaaden, fortyndet mod Spidsen,
hvid, næsten af Kronens Længde.
Aret tveklövtet, hvidt :
Fligene hoveddannede.

Stylus cylindricus, sursum
villosus , apice attenuatus, al
bus, longitudine fere corollae.
Stigma bifidum, album : laciniae
capi tell atæ.

Kommer nær til violet Slan
gehoved, men skilles derfra
især ved de mindre Kroner,
som blot ere af Bægerets Læng
de, ved de kortere Stövnaale
og ved Bladene, som ere smal
lere ved Grunden.

E. violaceo affinis a qvo di
stinguitur, præsertim corollis
minoribus, longitudine tantum
perianthii, staminibus brevio
ribus, foliis basi angustatis-

Vor Plante er himmelvidt for
Nostra planta toto coelo di
sk jellig fra det smaaeblomstre- versa ab E. parvifloro Moench
de Slangehoved, som JMoench Hort, marpurg.
har beskrevet i Hort. marpurgens.

Femhannede.
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Opret Arve med lansetdanAnagallis Monelli, fouis lin
nede Blade, Stengelen opret, ceolatis, caule erecto, herbaceo,
urteagtig.
Anagallis Monellifoliis indivisis , caule erecto. Sp. pl. cur. Wild. ip
622. Poiret it. 2. p. 121. Desfont. FI. atl. i. p. 16g.

Jeg fandt den paa Agrene i Pro In agris provinciæ Hahæ legi.
Floret Aprili.
Annua.
vind sen Haha. Blomstrer i
ApriE
Aarig.

Anagallis collina (3-4) foliis
Bakke Arve (3-4) nied lansetdannede Blade, Stengelen ud lanceolatis, caule diffuso, basi
spredt, træagtig ved Grunden. lignoso.
Forekommer almindelig paa Freqvens ocurrit in collibus aiidis provinciæ Ilahæ. Floret
törre Höje i Provindsen Haha.
Martio. Semina perficiuntur
Blomstrer i Marti og Fröet
Majo.
Suffrutex.
modnes i Maj.
Halvbusk.
Stengelen, ved Grunden busk
artet, kantet, glat, meget gre
net, af en Pvavnefjærs Tyk
kelse. Grenene urteagtige, fir
kantede , udspredte til alle Si
der ; Kanterne hindede.

Caulis basi fruticosus, angu
latus, glaber, ramosissimus, crassitie pennæ corvi. Kami her
bacei, qvadranguli, marginati,
undiqve diffusi.

Blaclene modsatte, oftest tre
hobede , aflang-lansetdannede,
glatte, heelrandede, noget spid
se, stilklöse, 3-5ncrvede, ne
denunder mörk-prikkede ; Kan
terne undertiden tilbagebojetbolgede.

Folia opposita, sæpius terna,
oblongo-lanceolata, glabra, inte
gerrima, acutula, sessilia, 3-5
nervia, subtus fusco-punctata,
marginibus interdum replicatoundulata.

Femlianncde.
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Kronstilkene i Axlerne, mod
Petioli axillares, oppositi, sæsatte, oftest trehobede, trinde, pius terni, teretes, filiformes ,
traaddannede, længere end Bla foliis longiores , floriferi paten
dene, under Biomsteret ud- tes, fructiferi recurvati.
staaende , under Frugten tilba
ge bö jede.
Bægerfligene ligebred- syldanLacinios calycis lineari-subunede, tilspidsede, kjöldannede, latæ, acuminatæ, carinatæ, mar
hvidagtig Lindede i Kanten og en gine albido-membranaceæ, co
rolla dimidio breviores.
gang kortere end Kronen.

Kronfligene tilrundede, foran
Laciniœ corollœ rotundatæ,
flint rundtakkede, höjröde, ved antice crenulatæ, phoeniceæ,
Grunden purpurfarvede , meget basi purpureæcalyce valde
majores.
större end Bægeret.

Stovnaalene en halvgang kor
tere end Kronen. Stifterne pur
purfarvede , overalt bedækkede
med lange, tætstaaende, purpur
farvede Haar.
Stövknopperne
tilheftede ved Grunden, . tilba
gebøjede, gule.

Stamina corolla dimidio bre
viora. FilamentapoxpvaQ3.y undiqve villis longis, densis, pur
pureis obtecta. Antherce basi
insertæ, recurvatæ, flavæ.

Frugtbaren lænaere end Stovnaalene, glat.
Frugtknuden
kugelrund.
Griflen nedböjet,
purpurfarvet.
Aret buttet,
guult.

Pistillum longitudine stami
num, glabrum. Germen glo
bosum. Stylus deflexus, pur
pureus. Stigma obtusum, fla
vum.

Kapslen kugelrund, omkringCapsula globosa, circumscis
skaaren, kortere end Bægeret. sa , calyce brevior.
Fr'ôene kantede, brune.
Semina angulata, brunnea.

Bo
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Bredbladet Arve med hjerte
Anagallis latifolia foliis cor
dannede, srengelfattende Bla datis amplexicaulibus , caule
de, Stengelen sammentrykt.
compresso. Sp. pl. cur. Willd.
1. p. 8a3.
Anagallis latifolia. Poiret it. 2. p. 7 2/ .

Sjelden paa Agrene.

Aarig.

Bægeifligene lansetdannede,
kjöldannede , tilspidsede , af
Kronens Længde. Kronfligene
tilrundede, i Kanten tandede,
randhaarede med Kjertier, blod
rode. Stifterne ved Grunden
hvide og besatte med hvide
Ha ar, oventil purpurfarvede og
beklædt med en Uld af samme
Farve. Frugtbaren alat. Frugtknuden kugelrund. Griflen no
get purpurfarvet. Aret guult.

Baro in agris.

Annua.

Lacinice calycis lanceolatæ,
carinatæ, acuminatæ, longitu
dine corollæ. Laciniœ corollæ
rotundatæ, margine denticulatæ, ciliato-glandulosæ, sangvineæ. Filamenta ad basin alba,
villis albis obsita, superne pur
purea , lana purpurea vestita.
Pistillum glabrum. Germen glo
bosum,
Stylus purpurascit.
Stigma luteum.

Skræppebladet Blyrod med
Plumbago lapathifolia foliis
lansetdannede, sten gelfattende, amplexicaulibus lanceolatislæviglatte Blade, Stengelen ud- bus, .caule divaricato. Sp. pl.
sperred.
cur. Willd. 1. p. 807.
/77.
Plumbago qvorundam. Cius. Hist. 2. p. 124«

Plumbago europcva. Desfont. Fl. atl. 1. p.

Voxer meget almindelig paa In arvis et ruderatis circa Saffy
Hvile-Marker og grusede Ste
valde freqvens provenit. Flo
der omkring Saffy. Blomstrer
ret mense Septembri. Per
i September.
Fleeraarig.
ennis.

Fcmhannede.
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Stengelen opret, kantet, jevn,
glat, meget grenet, to Fod boj.
Bladene lansetdannede, me
get jevne , heelrandede, sjeldnere fiintandede, sten gelfatten
de, oredanncde: de nederste
stumpe, i Midten udvidede og
löbe imod Grunden smallere til,
de ö verste spidse.
Blomsterne sammenhobede i
Spidsen af Grenene.
Bdigeret een blomstret, femkan
tet, en halvgang saa kort, som
Kronen. Kanterne besatte ined
en dobbelt Rad kjertelbærende
Haar, og knudrede ved Grunden.
Kronen eenbladet, tragtdan
net, blaae-violet. Boret fem
kantet.
Kraven femdeelt med æglansetdannede, lidt udskaarne
Flige.
Stifterne haardannede, næsten
af Kronens Længde, heftede til
fem cirkelrunde, tykke Kjertier,
der ligge i Kronens Bund. Stuvknoppene aflange, hvide, vippende.
Frugtknuden ægdannet. Griflen traaddannet, af Stövnaa-

Pentandria.,

Caulis erectus, angulatus,lævis,
glaber, ramosissimus, bipedalis.,
Folia lanceolata, laevissima,
integerrima, vel rarius denticu
lata, amplexicaulia, auriculata :
infima obtusa, medio dilatata,
deorsum angustata , suprema
acuta.
Flores glomerati in apice ra
morum.
Calyx monophy Ilus, pentagonus, corolla dimidio brevior.
Anguli gemino ordine pilis glanduliferis obsiti, basi tuberculati.

Corolla monopetala, infundibuliformis, coeruleo - violacea.
Tubus pentagonus.
Limbus qvinqvepartitus, laci
niis ovato-lanceolatis, subemarginatis.
Filamenta capillaria, longitudine fere corollæ , inserta
glandulis qvinqve, orbicularibus,
crassis, in fundo corollæ si tis..
Antherce oblongæ, albæ, incumbentes.
Germen ovatum. Stylus filiformis, longitudine staminum.
L
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lens Længde. Aret femdeelt, med
haardannede Flige.
Kapslen, bedækket af Bæge
ret, aflang, giindsende, sort og
omklæder i Førstningen Fröet
saa tæt, at man blot skulde
liolde den for en heel Hinde,
men bliver siden næsten fem
kantet, femklappet og aabner
sig i Spidsen.
Fr'ôet et eneste, aflangt, no
get sammentrykt, spids.
Det Papiir, hvori man törrer
Planten, faar en purpur Farve.

Anmærk. Da Planten er
gandske jevn, adskilles den.her
ved nok fra den europæiske Bly
rod, som er meget rue, ved
Overalt
« at være beklædt med
stive Punkter.
Den europæiske Blyrod, som
paa anförte Sted er beskreven
af Desfontaines, har jeg for
medelst Jevnhede'n fort hid ,
endskjönt den dog afviger fra
vor Plante ved en fem bladet Kro
ne, et trindt Bæger, og laadenkjertelbærende Ar.
Mon den
derfor ikke er eii særskildt Art ?

Pentandria.

Stigma, qvihqvefidum, laciniis
capillaribus.
'
■
Capsula calyce teCtä, öblonga, nitida, nigra, primum séiiien
tam arcte ob vestiens, ut eam
pro membrana integra tantum
habeas, dein vero evadit subpentagona, qvinqve valvis, apice
dehiscens.

Semen unicum, oblongum,
compressiusculum, acutum.
Charta pro planta siccanda
inserviens colore purpureo tin
gitur.
Obs. Planta omnino læ
vis satis distinguitur a Pl. eu
ropéen., qvæ undiqve punctis ri
gidis exasperatur.

Plumb, europæam a Celeb.
Desfontaines 1. c. descriptam
huc retuli ob lævitatem, licet
tamen a nostra recedit co
rolla pentapetala, calyce tere
ti , stigmatibus villoso-glandulosis.
Nonne itaqve distincta
species ?

Femliannede.
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Gjerde Snerle med piildanConvolvulus sepium foliis sanede, bagtil afstumpede Blade, gittatis postice truncatis, pedunKronstïlkene liirkantede, en- culis tetragonis unifions. Sp.
blomstrede.
pl. cur. Willd. i. p. 844.
Convolvulus sepium Poiret it. a. p. 121.

Convolvulus sepium foliis sagittatis postice truncatis pedunculis tetra
gonis , bracteis cordatis calyce majoribus. Lamarck Encycl. 3. p. 53 <p
Ejusd, Illust. No. 2000 tab. 104 Jig- / »

Meget almindelig
Fleeraarig.
Kronen hviid.

i

Hække. In sepibus admodum freqvens »
Perennis.
Corolla alba.

Altheebladet Snerle med lijerConvolvulus althæ oldes foliis
tedannede, bugtede, silkeliaa- cordatis sinuatis sericeis : lobis
rede Blade, Fligene rundbug- repandis, pedunculis bifloris. Sp.
tede,Kronstilkene enblomstrede. pl. cur. Willd. i. p. 862.
Convolvulus althceoides. Poiret it. 2. p. 122. Desfont. FI. atl. 1. p. iy3.

Convolvulus altliceoides foliis inferioribus cordatis sinuatis', superi
oribus pinnatifido-lobatis, subpalmatis, pedunculis plerisqve bifloris.
Lamarck Encycl. 3 p. 46^.

I Hække og Krat i Egnen af In sepibus et fruticetis regionis
Tanger.
Fleeraarig.
tingitanæ.
Perennis.

Bladene ere paa een og sam
Folia integra vel plus minusme Plante enten hele, eller qve divisa in eadem planta. Pe
mere og mindre deelte. Kron- dunculos semper unifloros vidi.
stilkene har jeg alletider seet
enblomstrede.
Siciliansk Snerle med hjerte-

L 2

Convolvulus siculus foliis cor-
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ægdannede Blade, Kronstilkene
eenbloinstrede, Blomsterbladene
lansetdannede, Blomsterne stilklöse.

Pcntandria.

dato-ovatis, pedunculis unifloris, bracteis lanceolatis, lloribus sessilibus.
Sp. pl. cur.
Willd. i. p. 866.

Corivolvulus siculas. Desfont. FI. atl. i. p.

17^.

Convolvulus siculas foliis cordato- ovatis, bracteis lanceolatis^ pedun
culis petiolo longioribus. Lamarck Encycl. 3. p. 3^0.

Paa torre udyrkede Steder i In locis incultis aridis provinProvindsen Haha.
Aarig.
ciæ Haliæ.
Annuus.

Blomsterbladene lios vor Plan
Bracteæ in nostra planta sute ere syldannede. Kapslen er bulatæ. Capsulæ a bracteis di
f en Afstand fra Blomsterbla stantes, nec sessiles.
dene, men ikke stilklös.
Bjerg Honninggivet' med ligeJasione montana foliis linearibreed-lan setdannede Blade, der lanceolatis basi angustioribus
ere smallere ved Grunden , hispidis undulato-crispis. Sp.pl.
hvashaarede, bölget-krused e.
cur. Willd. i. p. 888.
Sjelden paa törre Bakke i Eg In collibus siccis regionis tingi
nen af Tanger.
Aarig.
tanæ raro.
Annua.

Rapunzel Klokke med bölCampanula Rapunculus foliis
gede Blade, Rodbladene lanset- undulatis : radicalibus lanceoladannet-ovale, Toppen sammen to-ovatis,
panicula coarctata. Sp. pl. cur. Willd. l.p. 896.
kneben.
Campanula Rapüncùlus. Desfont. FI. atl. 1 p. i7S. Lamarck Encycl.
'• p- 873.

Paa törre Steder imellem Krat. In fruticetis aridis.
Toaarig.

Biennis.

Femhannede.
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en meget grenet, udspredt Sten
gel, Bladene aflange, noget rundtakkede, Blomsterne eenlige ,
Kapslerne prisrnatiske.
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Campanula. Speculum carde
ramosissimo diffuso, foliis ob
longis subcrenatis, floribus so
litariis, capsulis prismaticis. Sp.
pl. cur. Willd. i. p. pia.

Campanula Speculum Desfont. FI. atl. i. /79. Lamarck Encycl. 1 .p. 68g.

Paa Agrene.

Aarig.

In agris.

Annua.

Smaaeblomstret Klokke med
Campanula Erinus caule di
en tvcdeelt Stengel, Bladene cliotomo, foliis sessilibus 5 sustilklöse, de överste modsatte, perioribus oppositis tridentatis.
tretandede.
Sp. pl. cur. FYilld. i. p. 917.
Campanula Erinus.
1. p. 686.

Desfont. Fl. atl. 1. p. 181.

Lamarck Encycl.

Almindelig i Haver og paa udyr In hortis et locis incultis regio
kede Steder i Egnen af Tan
nis tingitanæ freqvens. An
ger.
Aarig.
nua.

Blaae Krophals : opret, med
Tra.cheli.um, coeruleum : erecægdannede , stilkede, savtak- tum, foliis ovatis, petiolatis, serkede, flade og spidse Blade.
ratis, planis, acutis.
Track-elium coeruleum ramosum erectum, foliis ovatis serratis
planis. Sp. pl. cur. Willd. 1. p. 326. Desfont. FI. atl. /. p. 182.
Lamarck Illustrat, tab. 126*.

Paa skyggefulde Steder ved Me- In umbrosis prope Meqveneqvinez og Mogadore. Tosiam et Mogadore. Bienne,
aarig.

Smalbladet Krophals (1-2) :

Trachelium angustifoluim (ï- 2) :

Fenikannede.
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opret, med ligebrede, stilkldse,
heelrandede og glatte Blade.
Jeg fandt den meget sjelden
paa törre bjergige Egne imel
lem Meqvinez og Fez. Blom
strer i Juni.
Stengelen opret, meget en
kelt, trind, glat, stribet, hen
ved en Fod hoj og af en Duefjærs Tykkelse.
Bladene afvexlende, stilk
lose, ligebrede, smale, heel'
randede., buttede, glatte, en
Tomme lange og en Linie brede.
Kosten ad Stengelens Spidse,
sammensat, som i den blaae
Krophals, men mindre.
Bægeret oversædigt, lidet,
femdeelt.
Kronen enbladet, tragtdan
net, hvidagtig: Boret afKronstilkens Længde og derover:
Kraven femdeelt , med lansetdannede, spidse Flige.
Giflen traaddannet, dobbelt
saa lang, som Kronen. Aret
kölledannet, tvekjövtet.

Strand Samel.

Pentandria.

erectum , foliis linearibus, ses
silibus , integerrimis, glabris.
In montosis aridis inter Meqven.esiam et Fezza.m raris
sime legi.
Floret Junio.
Caulis erectus, simplicissimus,
teres, glaber, striatus, subpedalis, crassitie pennæ columbinæ.
Folia alterna, sessilia, line
aria, angusta, integerrima, ob
tusa, glabra, pollicaria, line
am lata.
Corymbus terminalis, com
positus, ut in T. coeruleo, sed
minor.
Perianthium superum, par
vum , qvinqvepartitum.
Corolla monopetala, infundibuliformis, albida : Tubus
longitudine pedunculi et ultra:
Limbus qvinqvepartitus, laci
niis lanceolatis, acutis.
Stylus filiformis, corolla duplo
longior. Stigma clavatum, bi
fidum.
Samolus Valerandi.
cur. Willd. i. p. 927.

Sp. pl.

Femhannedü.
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Samolus Palerandi Poiret it. 2. p. 12.4 • Desfont. FI. atl. 1. p. i83. La
marck Illust. No. 1390 tab. 101.

Ved Kilder i Egnen af Tanger. Ad fontes regionis tingitanæ.
Floret Junio.
Biennis.
Blomstrer i Juni.
Toaarig.
Obs. Nostra Planta, licet
Anmærk. Endskjönt vor
Plante, er lidt större, er den parum major, illi tamen ex Eu
dog fuldkommen liig den fra ropa boreali simillima.
det nordlige Europa.

Italiensk Lobelie med Stengelen udstrakt, grenet, Bladene
lansetdaiinet-ovale, rundtakkede , Kron stilkene eenlige, eenblomstrede, meget lange.

Lobelia Laurentia caule prostrato ramoso, foliis lanceolatoovalibus crenatis, pedunculis
solitariis unifloris longissimis,
Sp. pl. cur. Willd. 1. p. 947.

Lobelia Laurentia Poiret it. 1. p. 246.

Lamarck Encycl. 3. p. 687.

Paa fugtige Steder paa Bjerget InhumentibusmontisShibilkibir
Sltibil ÆzAz’r ved Tanger. Blomprope Tingidem. Floret Aprili,
strer i April.
Aarig.
Annua.

Sammenvoxen Lonicér med
Blomsterne gabende, i Krandse, paa Spidsen, Bladene affaldende, de överste samménvoxne-gjennemborede.

Lonicera Caprifolium floribus
ringentibus verticillatis termina
li bus , foliis deciduis, summis
connato-perfoliatis. Sp. pl. cur.
Willd. I. p. 982.

Lonicera Caprifolium. Desfont. Fl. atl. 1. p. 18b.
p. '727. Ejusd. Illust. tab. 160 fig. 1.

Lamarck Encycl, 1.

Sjelden i Hække ved Tanger. In sepibus prope Tingidem raro.
Busk.
Frutex.

AlinindcligLonicer med Blom-

Lonlcera Penclyinenum flori -

Femhannede.

88

Pentandria.

sterne gabende, ho ved dannede, ribus tingentibus capitatis ter
i Spidsen, Bladene affaldende, minalibus , foliis deciduis, om
nibus distinctis. Sp. pl. cur.
alle adskilte.
Willd. i. p. 984.
Lonicera Periclymenum. Lamarck Encycl. i.p. 728.

Hist og her i Hekke og Krat Passim in sepibus et dumetis
regionis tingitanæ.
Frutex.
i Egnen af Tanger.
Busk.
Bladene neden under duunliaarede.

Folia subtus pubescentia.

Lonicera canescens (78) pe
Graalig Eonicer (7'8) med
Kronstilkene to blomstrede, Bær dunculis bifloris, baccis distinc
rene adskilte, Stengelen slyn tis , caule volubili, foliis corgende, Bladene lijertedannet- æg dato-ovatis, petiolatis.
dannede, stilkede.
Lonicera biflora caule volubili) foliis cordatis petiolatis ) pedunculis
axillaribus, bifloris j petiolo longioribus. Desfont. FI. atl. I.p. 184.
tab. 62.

Paa Gjerdet i Kjobmændcnes In sepibus horti Societatis mercatoriæ ad Mogadore. Floret
Flave ved Mogadore. Blom
Julio. Fructum maturum non
strer i Juli, men Frugten
vidi.
Frutex.
saae jeg ikke moden. Busk.

Caulis fruticosus, teres, gla
Stengelen buskartet, trind ,
glat, slyngende. De yngre Grene ber, volubilis. Bami juniores
pubescentes.
duunliaarede.
Folia opposita, petiolata, subBladene modsatte , stilkede ,
noget hjertedannet-ægdannede, cordato-ovata, acuta, integer
spidse, heelrandede, neden un- rima, subtus cana, lana tenui

Fenihannede.
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der beklædte med en fun Uld,
ovenpaa noget glatte , graaliggronne.
Bladstilkene trinde, kortere
end Bladet, dunnliaarede.
Blomsterne gabende, stilkede,
bleeggule, i Bladaxlerne og ud
springe mod Spidsen af Grenene.
Kronstilkene eenlige, i Blad
axlerne, modsatte, toblomstrede,
af lige Længde med Bladstil
kene, men kortere end Kronen.
Blomsterbladene sex, lige—
breed-lansetdannede, smaae, ved
Grunden af Blomsterne.
Kronen uregelret : Köret og
K raven udvendig duunhaarede,
indvendig laadne.
Stövnaalene og& Frugtbaren
r>
ligne dem lios de övrige Arter
af Slægten.
Bærrene adskilte.
Anmærk. Den osterlandske Lonicer lios Jjamarck i Encykl. 3. p. 781 synes at komme
vor Plante nær.

Igyngbladet Koris.

Pentandria.

vestita, supra læviuscula, glauco-viridia.
Petioli teretes, folio brevio
res , pubescentes.
Flores ringentes, pallide-lutei, axillares, pedunculati, versus
extremitatem ramorum.
Pedunculi solitarii, axillares,
oppositi, biflori, longitudine pe
tiolorum, corolla vero brevio
res.
Bracteas sex, lineari-lanceolatæ, parvæ, ad basim florum.
Corolla irregularis : Tubus et
Kimbus extus pubescentes, intus
villosi.
Stamina et Pistillum generis
sunt.

Baccæ distinctae.
Obs. Lonicera orientalis, Fa
ni arck Encycl. 3. p. 701 affi
nis videtur nostræ plantæ.

Coris monspeliensis. Sp. pl.
cur. Willd. 1. p. 1000.

Coris monspcliensis. Desfont. Fl. al f. 1. p. i85. LamarckEncycl. 2.p. 11 o.

Femhannede.
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Coris qvorundam. Clus. hist. 2. p. 1^4. icon.

Almindelig paa törre udyrkede Freqvens in locis incultis siccis
Steder i Provindsen Haha.
Provinciæ Hahæ.
Stengelen buskartet. Bladene
Caulis fruticulosus. Folia t'liligebrede, heelrandede, men nearia, integerrima, nec den
hverken tandede, eller randhaa- tata, nec ciliata.
ChZyœs derede. Bægeret femdeelt, ti- cemstriati, qvinqvefidi, laciniis
stribet, med Fligeme ægdanne ovatis acutis, macula fusca no
de , spidse, mærkede med en tatis, extus ad basim coronatis
mörk Plet, udvendig ved Grun spinulis decem, simplicibus ,
den besatte med ti énkelte inæqvalibus, superioribus ma
ulige store Torne , hvoraf de joribus.
överste de störste.
Anmærk. Naar man sam
Obs. Si conferantur Variæ
menligner de forskiellige Be descriptiones Coris monspelz
skrivelser over den Lyngbladede apud auctores supran ominatos
Koris hos de anförte For< cum nostra planta, credere licet,
fattere med vor Plante , da duas distinctas species in unam
skulde man troe, at to særskil esse conjunctas. Linnæus et Deste Arter vare forenede i een. font, annuam, Lamarckius vero
Finne og Desfontaines angive perennem credunt. Clusius au
den for en aarig, men Kamark tem , cujus icon nostram plan
for en vedvarende Plante. Clu tam exacte refert, illam dicit
sius derimod, hvis Tegning paa fruticantem, qvod etiam nostræ
det nöjeste udtrykker vor Plan observationi consentaneum est.
te, siger, at den er buskartet, Folia dentata, qvæ illi attribuerunt
hvilket ogsaa er overeensstem- Celeber. Desfont. *et Lamarck :
mende med min egen Iagtta in descriptione et icone Illu
gelse. De tandede Blade, som strat. tab. 102, in specimini
Desfontaines og Lamarck til- bus innumeris e loco natali nun-

Peinliannede.
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lægge den i Beskrivelsen og i
Figuren i Illust. tab. 102, liar
jeg aldrig seet, uagtet jeg liar
undersögt utallige Exemplarer
fra Fôdestædet. Paa et törret
Exemplar derimod , som jeg
har i mit Herbarium, fra en
Flave, ere de överste Blade
meget skarp tandede med tornagtige Tænder. Men in til jeg
har faaet Lejlighed at under
söge denne levende, liar jeg
ikke vovet at skille dem ad.

Pentandria»

qvam observavimus. Specimen
vero cultum herbarii nostri,
in horto qvodain lectum, folia
superiora habet argute dentata,
dentibus spinulosis. Usqvedum
vero nobis contigerit hanc vi
vam observare, eas separare
non ausi fuimus.

Smaaeblomstret Kongelys med
Verbascum Lr/chnitis
foliis
cz
kiildannet-aflange Blade.
cuneiformi-oblongis. Sp. pl. cur.
Willd. 1. p. Ioo3.
Sjelden paa törre ufrugtbare In locis sterilibus siccis raro.
. Steder.
Fleeraarig.
Perenne.
Kronen guul. Stifterne brand
Corolla lutea. Filamenta ful
gule , de tre överste kortere, va, tribus superioribus brevio
overalt besatte med hvidagtige- ribus undiqve, duobus inferio
FIaar, de to nederste derimod ribus latere tantum interiore pi
kuns paa den indvendige Side. lis albidis villosa. Antherœ fulStovknoppcne brandgule. Frugt væ. Germen ovato-oblongum,
knuden ægdannet-aflang, filtet. tomentosum*
Stylus incrassa
Griflen lober tyk til mod Spid tus. Stigma obtusum.
sen. Aret buttet.
Rundbugtet

Kongelys

med
Verbascum sinuatum foliis raM 2.

Feniliannede.
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Rodbladene lialvfinnet - rund
bu gtede, filtede, de paa Stenge
len omfattende, næsten nögne,
de forste paa Grenene modsatte.

dicalibus pinnatifido - repandis
tomentosis , caulinis amplexicaulibus nudiusculis , rameis
primis oppositis. Sp. pl. cur.
Willd. I. p. 1006.

Verbascum sinuatum, Poiret it, 2. p. 12^. Desfont. Fl.atl. i.p. 186.

Almindelig paa Agre og Hvile- In agris et arvis vulgaris circa
Tingidem.
Bienne.
Marker ved Tanger. Toaarig.

Hviid Bulme med stilkede,
Hyoscyamus albus foliis petiobugtede, buttede Blade, Bloin- latis sinuatis obtusis, floribus
sterne stilklöse.
sessilibus. Sp. pl. cur. Willd»
i. p. 1011.
Hyoscyamus albus. Poiret it. 2.p. 125. Desfont. FI. atl. 1.p. 188.

Lamarck Encycl. 3. p. ^28. Ejusd. Illust. tab.

2.

Fandtes sjelden paa ufrugtbare Raro legi in sterilibus provinSteder i Provindsen Haha.
ciæ Halted
Annuus.
Aarig.

Bonde Tobak med stilkede,
Nicotiana rustica foliis petioægdannede og heelrandede Bla- latis ovatis integerrimis, flori
de, Blomsterne buttede.
bus obtusis. Sp. pl. cur. Willd.
i. p. I014.
Hicotiana rustica. Desfont. Fl. atl. 1. p. igo.

Dyrkes allevegne, men fornem- Colitur ubiqve, imprimis vero
melig ved Meqvinez. og Fez.
circa Meqvenesiam et FezAarig.
zam.
Annua.

Mandragor Dvalebær uden

Atropa Mandragora acaulis,

Pentandria.

Femhannede.

Stengel, med enblomstrede Rod- scapis unifions. Sp. pl. cur.
stilke.
Willd. i. p. 1016.
Atropa Mandragora.
1. p. 3g6.

Desfont. Fl. atl. 1. p. igi.

Lamarck Encycl.

Voxer i Mængde paa Markerne Copiose provenit in campis et
og ved Vejene nær Tanger.
juxta vias prope Tingidem.
FI. Decbr.
Peren.
Bl. i Decbr.
Fleeraarig.

BuskartetDvalelxrxo.^ buskAtropa frutescens caule frutiaitetStengel, Kror:stilkene flere coso, pedunculis confertis, fosamlede i Bladaxlerne, Bladene liis cordato-ovatis obtusis. Sp.
hjertedannet - ægdannede, but- pl. cur. Willd. 1. p. 1019.
tede.
Atropa frutescens. Desfont. FI. atl. 1. p. fgf. Lamarck Encycl. 1. p.
3yj. Ejusd. Illustrat. Fab. m^.. fig. 2.

I Krattet og Skovene ved Mo- In dumetis et sylvis prope Mo
gadore.

Busk.

Guldæble Natskygge med
tornlös, urtagtig Stengel, Bladene finnede, indskaarne, Klaserne tvedelte, bladlose, Frugten glat.

gadore.

Frutex.

Solanum Fycoperslcum caule
inermi herbaceo, foliis pinnatis incisis, racemis bipartitis
aphyllis, fructibus glabris. Sp.
pl. cur. Willd. 1. p. io33.

Solanum Lycopersicum. Desfont. Fl. atl. 1. p.

Dyrkes allevegne i Haverne for Colitur ubiqve in hortis fructus
Frugtens Skyld, som bruges
gratia, qvi ad cibos conditil at krydre Spiser med. Alendos valde in usu est. Vulmindeligen kaldes den med
go appellatur nomine hispadet spanske Nayn, Tornatos.
nico, Tornatos.
Annuum.

Aarig.

Femhannede.
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Ægdannet Natskygge med
tornlos, urtagtig Stengel, Bladene ægdannede, filtede, Kronstilkene hængende, tykkere mod
Spidsen, Bægeret uden Torne,

Solanum Melongena caule
'inermi herbaceo, foliis ovatis
tomentosis, pedunculis pendulis
incrassatis, calycibus inermibus.
Sp. pl. cur. "Willd. i.
p. io36.

Solanum Melongena. Desfont. Fl. atl.

i.

p.

ipd.

Dyrkes i Haverne til Brug i Colitur in hortis in usum cuKjokkenet.
Aarig.
linarem.
Annuum.

Kjödet af Frugten hakket med revet Brod, blandet med
lidt Smör og Salt, og stegt i Skallen, er en behagelig og vel
smagende Ret.
Aarig Kapsikum med urtagCapsicum annuum caule hertig Stengel og enlige Kronstilke. baceo, pedunculis solitariis. Sp.
pl. cur. Willd. i. p. io5o.
Capsicum annuum. Desfont. Fl. atl.

i.

p. xgG.

Dyrkes allevegne i Haverne for Colitur nbiqye in hortis pro ciat krydre Maden.
. Aarig.
bis condiendis.
Annuum.
Europæisk Bukketorn : torLycium europæum spinosum,
net, med skæve Blade, Gre- foliis obliqvis, ramis flexuosis
nene trinde, bugtede.
teretibus. Sp. pl. cur. Willd.
i. p. iodh.
Lycium europæum.
p. 6\o.

Desfont. Fl. atl. i. p. if.

Lamarck Encycl. 3.

Voxer paa sandige Höje i Pro- Habitat in collibus arenosis Pro
vindsen Haha.
Blomstrer i
vinciæ Ilahcc.
Fl. Majo.
Maj.
Busk.
- Frutex.

Femhannede.
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Tysindgylden Kironie : urtagtig, med ovale trenervede
Blade, Stengeleii tvedeelt, kostet, Bægerfligene noget udstaaende, Kronens Krave flad,

Chironia Centaurium herhacea , foliis ellipticis trinerviis,
caule dichotomo corymboso, ca
lycis laciniis subpatulis, corollæ
limbo plano. Sp. pl. cur. Willd.
1. p. io68.
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Gentiana Centaurium Lin.
p. 222.

Poiret it. 2. p. 131.

Desfont. Fl. atl. 1.

Hist og her imellem Krat paa Passim in dumetis montosis.
Bjergene. Blomst, i Maj og
Fl. Majo et Junio.
Annua.
Juni.
Aarig.

Buttbladet Kironie (9-1 o) : urt
agtig, med en^enkelt Stengel,
Bladene omvendt ægdannet-af
lange, buttede, trenervede, Bæ
gerets Flige noget udstaaende,
Kraven flad.

Chironia Erythreea (9-1 o) : lierhacea , caule simplici, foliis
obouato-oblongis, obtusis, tri
nerviis , calycis laciniis subpa
tulis, limbo plano.

Chironia Centaurium corollis infundibuliformibus, cauletrichotomo
tetragono, foliis obouatis obtusis. Schmidt. Bohem. 1. No. i3q.

Frythrcea. Renealm. Specim. 77. tab. 76.
Centaurium Erythraea. Bafn. Fl. Dan. Flolsat. 2. p, 76.

Ikke almindelig imellem Krat Flaud freqvens in dumetis mon
tis Shibil kibir prope Tingipaa Bjerget Shibil kibir ved
dem. Fl. Junio.
Tanger. Blomstrer i Juni. .

Stengelen meget enkelt, opret,
Caulis simplicissimus, erec
tus,
glaber, tetragonus, peda
glat, fiirsidet, en Fod höj eller
det dobbelte derover : Kanterne lis , vel duplo altior ; anguli
submarginati.
noget hindede.

Feinhannede.
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Bladene modsatte, underti
den trehobede, stilklöse, lialvstengelfattende, omvendt ægdannet-aflange, meget buttede, trenervede, glatte, lieelrandede,
de nederste tvende, de overste
een Tomme lange, 6-10 Linier
brede, de ved Roden udbredte
paa Jorden i Form af en Rose.
Kosten i Spidsen af Stenge
len, flere Gange tredeelt.
Blomsterbladene ved enhver
Deling tvende, modsatte, lansetdannede, buttede, efterhaanden opad mindre.
Blomsterne afvexle med kjod
farvede og hvide Kroner.
Bægeret undersædùt. eenbladet, femkantet, en halv Gang
kortere end Kronens Rör : Fli
gene syldannede.
Kronen tragtdannet og lig
ner den hos Tusindgylden Kironie) mener dobbelt saa stor.
Boret stribet, oventil sammen
knebet. Kraven udstaaende ,
femdeelt, med ægdannede, no
get spidse Flige.
Stifterne fem, traaddannede,
hvide, fastvoxne oventil i Rö*

Pentandria.

Folia opposita , aliqvando
terna, sessilia, semiamplexicaulia, obovato-oblonga, obtusis
sima, trinervia, glabra, inte
gerrima, inferiora bipollicaria,
superiora unciam longa, 6-10
lineas lata, radiealia rosæ in
star humi expansa.

Corymbus terminalis, pluries
trichotomus.
Bractece ad singulam divisio
nem duæ, oppositæ , lanceolatæ, obtusæ, poperne sensim
minores.
Flores variant colore incar
nato et albo.
Perianthiiim inferum, monophyllum, pentagonum, qvinqvefidum, tubo corollæ dimidio
brevius : laciuice subulatæ.
Corolla
infundibuli formis ,
similis Chironice. Centaur. sed
vel duplo major. Tubus stria
tus, superne angustatus. Lim
bus patens, qvinqvepartitus, la
ciniis ovatis, acutulis.

Filamenta qvinqve, filifor
mia, alba, superne tubo ad-

Femhannede.
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ret og lidt længere, end dette, nata, eumcjve parumsuperanStövknoppene aflange,snegletia. Antheræ oblongæ, spiradrejede, gule.
liter contortæ, luteæ.
Frugtknuden
drisk.

aflang - cylin-

Germen
cum.

oblongo - cylindri-

Griflen traaddannet, neppe
Stylus filiformis, vix longisaa lang, som Stifterne. Aret tudiiie staminum. Stigma caho veddannet, deelt med en Fure pitatum, sulco medio divisum,
i Midten.
Kapslen aflang, spids, toCapsula oblonga, acuta, biklappet, næsten tokamret, ved valvis, subbilocularis, marginiat Klappernes Rand paa begge bus valvularum utrinqve in-.
Sider ere indböjede.
flexis.

Fröene smaae, rundagtige,
noget rynkede, brune, heftede
til Kapslens Væg og til de indböjede Kanter, eller de langslobende Piller.

Semina parva, subrotunda,
subrugosa, brunnea, parietibus
et marginibus inflexis, seu receptaculis longitudinalibus, af-,
fixa.

Anm. Den er i Udseendet
liig Tusindgylden Kironie, men
er i alle sine Dele tregange
större, Bladene henimod Spidsen udvidede, meget buttede,
med mere udmærkede Nerver.

Obs. Habitu similis Chironice Cent., sed omnibus par
tibus triplo major, folia apicem
versus dilatata , obtusissima,
nervis eminentioribus.

Tusindgylden
Kironie
af
Chiron. Centaur. Schmidt 1. c.
Schmidt, har jeg fort herhid huc citavi ob descriptionem,
formedelst Beskrivelsen, som qvæ nostræ plantæ melius qvam
svarer bedre til vor Plante, antecedenti respondet.
EryN
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end til den foregaaende. Ery
thraea lios Reneaim paa anförte Sted, kan hverken i Hen
seende til Beskrivelsen, eller
til Figuren passe til foregaaen
de Plante : selv Renealm forsikkrer, at hans Plante er me
get forskjellig fra Tusindgylden
Kironiey jeg har desaarsag hen
fort dette Synonym til den af
mig her beskrevne Art, hvor
til baade hans Beskrivelse og
Tegning svare meget godt,, endskjönt Stengelbladene i Figu
ren ere lidt for spidse.
De Arter , jeg fandt i Bar
bariet af den Afdeling i Slæg
ten Enziansom have tragtdanfiede, fémdeelte Kroner,
havde jeg först besluttet at fore
ne under ert særskilt Slægt,,
Tusindgylden kaldet. Af den
A årsag har ogsaa Assessor
Befri, som fandt paa Bornholm
en Plante, der meget ligner
min, först beskrevet den paa
anforté Sted under Navn af
butibladet Tusindgylden,. Men
siden har jeg efter WUl
denens Anyiisning, hvis. Ud-

Pentandria.

thræa Renealm. 1. c. nec qvoad
descriptionem, nec qvoad ico
nem ad præcedentem spectare
potest, monente ipsissimo Re
ne alinio, suam plantam a Centaurio minori esse valde diver
sam ; ad nostram itaqve retuli,
cui ejus descriptio et icon satis
bene conveniunt, licet folia caulina in figura paululum acutio
ra sint. .

Species generis Gentianœ Lin..
mihi in Barbaria obvias ex tri
bu, qvæ corollis gaudet infundibuliformibus qvinqvefidis, sub
distincto genere, Centaurio dic
to , conjungere primum mihi
propositum erat. Qvamobrem
etiam Celeberr. Assessor Rafnt
plantam nostræ consimilem,
quam in Insula Borringia detexit,
sub nomine Centauiii Erythraeae
in Fl. Daniæ et Flolsatiæ descrip-,
sit.
Postea vero ad ductum
TVilldenonii, cujus editionem
Sp. pl. hic secutus sum, hanc

z
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gave af Sp. pl. jeg her har speciem cum reliqvis ad genus
fulgt, henfort denne og övrige Chironiæ amandavi.
Arter til Slægten, Kiro nie.
Strand Kironle : urtagtig,
med aflang-lansetdannede Blade, Stengelen tvedeelt, kostet,
trind, Kronfligene ligebrede ,
tilspidsede, Blomsterne tohunnede.

Cliironia maritima herbacea,
foliis oblongo-lanceolatis, caule
dichotomo - corymboso tereti,
laciniis corollæ lineari - acuminatis, floribus digynis. Sp.pl.
cur. Willd. i. p. io6p.

Gentiana maritima Lin, Poiret it. 2. p. i3f. Desfont. Fl.atl. 1. p. 222,
Lamarck Encycl. 2. p. 642..

Paa törre Steder af Bj erget Sfri In aridis möntis Sfribil kibir
bil kibir ved Tanger. Blomst,
prope Tingidem. Fl. April.
i April.
Aa rig.
Annua. '
Boden trævlet. Stengelen enkelt, eller ikkun tveklövtet i
Spidsen, undertiden oven for
Midten grenet, noget sammeirtrykt, firelijornet, Kanterne parviis tætstaaénde, glat, fra en
Finger til et Qvarteer höj og
derover. Bladene aflang-lansetdannede, noget spidse, glatte,
trenervede, de 0 verste mere
lansetdannede og spidsere. BæC?oeret femkantet,z femdeelt,z med
ligebrede , tilspidsede Flige :
Kanterne hindede, Kronen tragtN

Badix fibrosa. Caulis sim
plex, vel apice tantum bifidus,
interdum supra medium ramo
sus , compressiusculus, tetragonus, angulis per paria ap
proximatis, glaber, digitalis
vel spilhamæus ét ultra. Fo
lia, oblongo-lanceolata, acutula,
glabra, trinervia, superiora ma
gis lanceolata, acutiora. Periantfrium pentagonum, qvinqvepartitum, laciniis linearibus,
acuminatis : Anguli membranaceo-marginati.
Corolla infun2
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dannet, guul : Köret stribet, dibuliformis, lutea : Tubus strialængere end Bægeret : Kraven tus, calyce longior : Limbus
femdeelt, med ægdannede, no-, qvinqvepartitus, laciniis ovatis,
get spidse Flige. Stifterne fem, acutulis.
Filamenta qvinqve ,
længere end Roret. Sfåvknop- tubo longiora. Antheræ spirapene snegledrejede. Griflen kor- les. Stylus germine brevior ,
tere end Frugtknuden, ikkun tantum bifidus. Stigmata duo,
tveklövtet. Arene tvende , ud- dilatata, ovata, crassa,
bredte, ægdannede, tykke.
Anmærk. Strand Enzian
Obs.
Gentiana maritima
hos Cavanilles udi icon. y. p. Cavanil. icon.yp. gg. tab. 296.
49- tab. 296 Jig. L, afviger fra Jig. i. a nostra recedit caule
vor Plante ved en trind Sten- tereti, foliis uninerviis, laciniis
gel, ved Blade med en Nerve, corollæ lineari-lanceolatis, nec
og ved Kronfligene, som ere ovatis.
Iànnæus in Mantis,
ligebreed - lansetdannede, men p. 55 et Lamarckius loc. cit.
ikke ægdannede. Linné i Man- Gent. maritimam etiam deseri
tis. p. 55 og Lamark paa an- bunt foliis uninerviis. An itaförte Sted beskrive ogsaa Strand qve nostra distincta species ?
Enzianen med eennervede Bla
de. Mon derfore min er en
særskildt Art?
TAxb ærende Kironie urtagtig,
med lansetdannede, trenervede
Blade, Stengelen tveklövtet,
Blomsterne afvexlende, stilklöse.

Chironia spicata herbacea ,
foliis lanceolatis trinerviis, caule
bifido, floribus alternis sessilibus.
Sp. pl. cur. Willd. 1.
p. 1069.

Gentiana, spicata. Lin. Desfont. Fl. atl. 1. p. 222.
~ 2. p. 647.

Lamarck Encycl.
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Voxer i Overflödighed paa fug Copiose provenit in campis liumidis regionis tingitanæ. FI.
tige Marker i Egnen af Tan
Jul. August.
Annua.
ger. Blomstrer i Juli og Au
gust.
Aarig.

Jeg iagttog bestandig lios
Plantam semper observavi andenne Plante , at Stövknoppe- tlieris spiraliter contortis, stylo
ne vare snegtedrejede, Griflen simplici, stigmate capitato, in
udeelt, Aret lioveddannet og tegro.
lieelt.

Olivenartet Korsved med TorRhamnus oleoides spinis ter
ne i Spidsen af Grenene, Bla- minalibus, foliis oblongis intedene aflange, heelrandede.
gerrimis. Sp. pl. cur. Willd.
1. p. 10^4Rhamnus oleoides. Desfont. Fl. atl. 1. p. /97.

Fandtes sjelden i den sydlige Raro legi in parte australiori
imperii.
Frutex.
Deel af Riget.
Busk.

Den er som oftest en Busk,
men bliver undertiden et Træe
af ni Alens Stamme. De nederste Blade paa Grenene sidde
oftest i Knippe, de överste eenlige, omvendt ægdannet- aflan
ge, umærkelig rundtakkede, me
get buttede med en Od, eller
uden denne. Blomsterne ud
springe fra Siden, ere stilkede,

Sæpius frutex, interdum vero
arbor evadit trunco triorgyali.
Folia ramea inferiora plerumqve
fasciculata , suprema solitaria,
obovato-oblonga , obsolete erenata, obtusissima cum mucro
ne, vel eo destituta. Flores
laterales, pedunculati, conferti,
conglomerati. Bacca exsucca,
rotundata, bi - triloba, bi-tri-
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tætstaaende, og samlede i Klyn- locularis ,
ger. Bærret saftlöst, rùndag- mis.
tigt, to-trelappet, to-trekam
ret, med et Fröe i hvert
Kammer.
Immergrün Korsved\x&eriTor-

loculis

monosper

Rhamnus Alaternus inermis,

ne, med tveboe Blomster, Aret floribus dioicis, stigmate tritredobbelt, Bladene savtakkede, plici, foliis serratis.
cur. Willd. i. p, iioi.

iste Afart. Bredbladet I.
K. med aflang-ægdannede og lige savtakkede
Blade.
Rhamnus Alaternus.

Poiret it.

Sp. pl,

var.
latfolius foliis ova»
to-oblongis æqvaliter serratis. ibid. loc. cit.
2. p. ii5. Desfont. Fl. atl. i.p. igS.

Paa skyggefulde Steder afBjer- In umbrosis montis Shibil kiget Shibil kibir. Blomst, i Jabir. Fl. Januar.
Frutex,
nuar.
Busk.
Spiseligt Brystbær med tvilZizyphus Lotus aculeis gemi1mg Pigge, hvoraf den ene er nis, altero recurvo, foliis ovatilbageböjet, Bladene ægdannet- to-oblongis obsolete crenatis.
aflange, umærkelig rundtakkede. Sp. pl. cur. Willd. I. p. iio3.
Rhamnus Lotus. Lin. Poiret it. 2. p. 126.

Zizyphus Lotus aculeis geminis ; altero recurvo $ foliis ovatis crenatis ; drupa rotunda. Desfont. Fl. atl. i.p. 200. Ejusd. Dissert, in
Act. Acad. Scient. Paris. 1788. p. 443» tab. 21.
Zizyphus Lotus aculeis geminatis, foliis ovalibus glabris obsolete
dentatis, fructu rotundato. Lamarck Encycl, 3. p. 317. Ejusd. 11lust. tab. 1^3’fg» 2.

Fcmhannedc.

io3

Pentandria.

Paa vindaabne totre Steder i In locis apricis aridis per totum
hele Landet.
imperium. . Frutex.

Bærrene södagtige, spiselige,

Baccæ dulcescentes, edules.

Frugten af denne Busk er de Gamles Lotos r hvoraf Lotophagerne havde deres Navn. Herom findes udforlig Efter
retning hos adskillige Rejsende, men fornemmelig hos Desfon
taines i den anførte Afhandling. Endskjönt denne Frugt ogsaa spises ahnindeligen i Marokko, har jeg dog ingen Egne
antruffet, hvor den udgjorde Indbyggernes- fornemste Næring.

Zizyphus vulgaris aculeis ge
Almindeligt Brystbær med
tvilling Pigge, hvoraf den ene minis, altero recurvato, foliis
er tilbagebojet, Bladene ægdan ovatis retusis dentatis glabris.
nede, indtrykte, tandede, glatte. Sp. pl. cur. Willd. i. p. iioS.
Rhamnus Zizyphus Lin. Poiret.it. 2. p. 126. Zizyphus sativa. Desfont.
FI. atl. 1. p. 200.
Zizyphus vulgaris aculeis geminatis, foliis ovato-oblongis serratis
laeuibus, fructibus oblongis. Lamarck Encycl. 3. p. 316. Ejusd.
Illustr. tab. 186. fg. 1 .■

Dyrkes hist og her i Haverne Hinc inde colitur in hortis. Arog er et Træe af middelbor mediæ magnitudinis,
maadig Störreise.
Elæodendron Argan Retz.
Argan
Olieved.
GreneneD
tornede, Bladene lansetdanne- Ramis spinosis, foliis lanceola
tis , obtusis.
de, buttede.
Elæodendron Argan ramis spinosis, foliis ovatis obtusis.Sp. pl, cur.
FPilld. i.p. 1148. (exclus. Synonym. Jacqyini et Boccones.')
Elæodendron Argan. Retz. Obs. 6. p. 26’.
Rhamnus siculus Lin- Syst. Natur. 3. p. 227. (exclus. Synonymis).

ù
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Lycii similis frutex indiens. Commet. Hort. 1. p. iGt. tab. 83.

I stor Mængde i Skovene, men
kuns i de sydlige Provindser,
som ligge imellem Floderne
Tansif og Suz. Blomstrer i
Junii Maaned. Frugten mod
nes i Mars, det paafolgende
Aar. Kaldes i Landets Sprog
Argan.
Træe.
Fröe, som jeg der havde
samlet, blev saaet i den bo
taniske Have i Kjöbenhavn og
frembragte Planter, der först
satte i det varme Huus, men
siden forflyttede til Kaphuset,
voxe og trives overmaade godt.
Stammen og Grenene ere mere
tornede end hos den vilde,
fuldvoxne Plante, og Tornene
komme som oftest ud fra Bladaxlerne.
Et immergrönt Træe af middelmaadig Störreise.
Stammen enkelt, opret, be
klædt med en graae, revnet
Bark, 3 til 4 Alen höj. Tep
pen ægdannet-pyramidalsk, af
Stammens Höjde.
Grenene trinde , glatte, oftest
afvexlende, udstaaendc, ende sig

sylvis abundat, sed tantum
in provinciis australioribus
inter flumina Tansif et Suz
sitis. Floret Junio. Fruc
tus maturat mense Martio
anni subseqventis. Verna
cule Argan appellatur. Ar
bor.
E seminibus a me lectis atqve in Hort. bot. Hafn. satis
enatæ sunt plantæ, qvæ primum
in Caldario, dein vero in Te
pidario transpositæ qvam opti
me vigent.
Truncus et rami
magis spinosi qvam in planta
spontanea adulta, spinis rameis
plerumqve axillaribus.

Arbor semper virens mediae
magnitudinis.
Truncus simplex, erectus,
cortice griseo, rimoso vestitus,
3-4-ulnaris. Coma ovato-pyra
midata , altitudine trunci.
Baml teretes , glabri, sæpius
alterni, patentes, spina valida
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med en stærk Torn, ere hist
og her besatte med andre,
mindre, lige Torne, og be
klædte med en ujevn Bark.
Bladene vedvarende, afvex
lende, lansetdannede, löbe mod
Grunden til i en kort Bladstilk,
heelrandede, glatte, som oftest
buttede , undertiden lidt spidse,
noget læderagtige, ovenpaa frisk
grönne, nedenunder blegere,
de nederste knippedannede,
de överste som oftest enlige,
en Tomme lange, tre Linier
brede.
■ Blomsterne sidde paa Siden,
som öltest i Axlerne, stiöede,
flere tilsammen, stilklöse.
Bergeret undersædigt , tibladet : Smaabladene (rettere
Skællene) rundagtige, hule, glatte,
buttede , i to Pvader, fem i hver.
Kronen undersædig, enbladet, krukkedannet, femdeelt,
grönlig-guul: Fligene æg-lansetdannede, hule, buttede, lidt
udskaarne.
FJonninggjemmerne fem, ligne
Kronbladene, ligebreed-syldan-

O
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terminati, hine inde aliis mi
noribus, rectis obsiti, cortice
epie inæqvali obducti.

Folia persistentia, alterna,
lanceo!ata, basim versus in pe
tiolum brevem angustata, in
tegerrima, glabra, sæpius ob
tusa, nonnunqvani acutula, subcoriacea, supra læte viridia ,
subtus pallidiora, inferiora fa
sciculata, suprema plerumqve
solitaria, pollicaria, tres lineas
lata.
Flores laterales, plerumqve
axillares, sparsi, congesti, seS'
siles.
Perianthium inferum, decaphylhun : foliola (potius sqvamæ) subrotunda, concava, gla
bra , obtusa, duplici ordine
sita, qvinqve in singula serie.
Corolla infera , monopetala,
urceolata, qvinqvepartita, viridi-lutea: laciniœ ovato-lanceolatæ, concavæ, obtusæ, subemarginatæ.
Nectaria qvinqve, petaliformia, lineari - subulata , fundo
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nede, fastvoxne i Krönens Bund,
og afvexle med dennes. Flige.
Stövnaalene. Stifterne fem,
traaddannede, Kronfligene mod
satte, og heftede til deres Grund,
af lige Længde med Kronen,
Stövknoppene ægdannede, vip
pende , puklede , k j öldannede
paa Ryggen.
Frugtb Ören,
Frugtkn uden,
oversædig, kegledannet, stivhaaret. Griflen traaddannet,
glat, af Stövnaalenes Længde.
Aret enkelt.
Frugterne
enlise
ö
o eller to tilsammen, stilklo.se, grønne, hvid
prikkede, melkgivende, af Stör
reise, som en almindelig Blom
me. Saften hvid, udsat kort
Tid for Luften , fortykkes den
og bliver til et sejt Lim.
Frugtgjémmet.
Steenfrugten
tör, ægdannet, glat, oftest but
tet, undertiden lidt spids, og
ender sig med den vedvarende
Griffel.
Nödden ægdannet-aflang, no
get spids, to-trekamret, hvoraf
det ene Rum som oftest tomt.
Skallen tyk, haard, meget jevn,
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corollæ adnata, cum laciniis al
ternantia.
Stamina. Filamenta qvinqve,
filiformia , laciniis opposita ,
earundemqve basi inserta, co
rollam æqvantia. Àntherœ ovatæ, incumbentes, gibbæ, dorso
carinatæ»

Pistillum. Germen superum ,
conicum, hirsutum. Stylus fi«
liformis, glaber, longitudine
Staminum. Stigma simplex.

Fruçtus solitarii aut bini, ses
siles, virides , albido-punctulati, lactescentes , magnitudine
fructus Pruni domestic ce. Suc
cus albus, brevi aeri expositus
in formam glutinis tenacis inspissatur.
Pericarpium. Tlrupa exsucca,
ovata, glabra, sæpius obtusa,
interdum acutula , stylo persi
stenti terminata.
Nux ovato-oblonga , acutu
la, bi-trilocularis, altero loculo
sæpissime abortiente. Putamen
crassum, durum, Levissimum,
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blegbruun, mærket paa langs p a • ’ i d c - fu s c u m, 1 o ri g i t u d 1 n a 1 i t e i'
efter Frörummene med to eller sulcis duobus vel tri biis albidis
secundum loculamenta exara
tre livide Furer.
tum.
Nuclei solitarii, oblongi, com
Kjerneme enlige, aflange,
pressi, albi.
sammentrykte, hvide.
Lignum durum, grave, den
Af Veddet, som er haard t,
tungt og tæt, faae Indbyggerne sum incolis materiem in usum
Gavntommer til forskjelligt Brug. fabrilem suppeditat.
Pulpam
Frugtkjödet ædes af de dröv- fructus comedunt ariimalia ru
tyggende Dyr, fornemmelig af minantia , imprimis Cameli et
Kameler og Gederne, men vra Capræ, eqvus vero Asinus atges af Hesten , Æselet og Muul- qve Mulus eam respuunt. E
dyret. Af Kjernerne uddrage inicleis sibi parant Mauri oleum
Maurerne en skarpagtig Olie, acriusculum, qvod ad cibos con
som bruges meget til Madlav diendos valde usitatum est.
ning.
Anmærk.
Denne Plante
Obs. Planta sub diversis
er optaget af Linné under for- titulis a Linnceo recepta. Clariss.
skjellige Navne. Dryander har Dryander in Act. Soc. Linnæviist i det linneiske Selskabs anæ Londin. Vol. 2. p. 225
Skrivter B. 2. p. 225, at den monuit, Rhämnum pentapliylfembladede Korsved, som först luni, primum sub nominelt/'tam
var beskreven under Navn af ni siculi descriptum, esse Argan
siciliansk Korsved, er virkelig e Marocco fide herbarii LinArgan fra Marokko, i Folge nœi. Acutissimus ille BotaniLinnei Herbarium.
Denne cus etiam observavit, Argan,
skarpsindige Botaniker har til comparatum cum herbario Cliflige bemærket, ait Argan , sam fortiano, antea jam recepturir
menlignet med Clifforts Herba- fuisse a Linnæo in Hort. ClifO 2
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rium , liar allerede tilforn været
optaget af Linne i Hort. Cliffort, under Navn af Sideroxylon
spinosum, men med urigtige Sy
nonymer. Det Exemplar deri
mod af SideroxyZ. spinosum,
som findes i Linnei Herbarium,
er uden Blomster, og saa ufuld
stændigt, atintet lader sig sige
derom med Vished.
Af alle de Synonymer, som
Forfatterne have lienfört til Sideroxylon spinosum, Rhamn.
pentaphyl. og Elæodendron Ar
gan 3 er der ingen, som passer
med vor Plante , undtagen de
ovenanförte af Linne, Retzius
og Commelin. I Henseende til den
Förstes Synonym, da kan man
ikke andet end fæste Troe til Dryanders Oplysning, siden han kan
have Adgang til Linnei Herba
rium, og Beskrivelsen desuden
passer.
Det Exemplar, som
Prof. Retzius beskrev, havde
han fra Marokko, fölgelig kan
der ingen Tvivl være, at det jo
er samme Art.
Commelin be
skriver blot Stengelen og Blade
ne af en treaarig Plante fra
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fort, sub nomine Sideroxyli spi
nosi synonymis confusis. E spe
cimine vero Sideroxyli spinosi
imperfecto et floribus destituto,
qvale in herbario Linnœi adest,
nihil certi de hac specie pro
nuntiari potest.

E Synonymis auctorum ad
Sideroxylon spinosum, Rham
num pentaphyllum et Elœod.
Argan allatis nulla nostræ plantæ conveniunt, exceptis Linnœi, Retzii atqve Commelini
supracitatis.
Ad Synonymon
prioris qvod attinet, illustratio
ni Lryandii certe fides habenda
est, qvia aditus ad herbarium
Linnœi ei patet et descriptio sa
tis qvadrat. Celeberr. Retzius
specimen descriptum -habuit e
Marocco, qvare de identitate
speciei nullum superest dubi
um. Commelinus describit tan
tum caulem et folia plantæ tri
ennis ex Hort: bot. Arnstelodamensi, flore et fructu ab eo
non visis. Descriptio vero no-
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Haven i Amsterdam, uden at
liave seet dens Blomster eller
Frugt. Men lians Beskrivelsesva
rer godt til vor Flante, og Tegnin
gen ligner nøjagtig et Exemplar
af Liasodend. Argan fra Marok
ko , der har samme Alder, og
findes i den bot. Have i Kjöbenhavn. — Courou - Moelli
Rhed. Malab. 5. p. 77 tab. 39
afviger fra vor Plante ved Bla
dene , men især ved det sorte
Bær, som indslutter flere Fröe.
At denne igjen er forskjellig fra
Commellns Plante, oplyses ved
en Bemærkning af Breyti i
Prodr. 2. p. 77, hvor han si
ger , at Lycium indicum Commellnl er meget liig CourouMoelli hos Rhede, og at han
selv vilde have troet, det var
samme Plante, hvis Gartneren
ved Haven i Amsterdam ikke
havde forsikkret ham, at denne
Busk var voxet op efter en kastaniebruun Nöd.
Af denne
Overeensstemmelse i Frugten
seer man igjen Ligheden imel
lem vor og Commellns Plante.
Rhamnus siculus pentaphyllus
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stræ plantæ bene respondet, et
icon exacte refert specimen Elædendii Argan e Marocco ejus
dem ætatis, qvod in Hort. bot.
Hafn. superstes est. —•' CourouMoelllRhed. tnalab. ^.p. 77. tab.
89 nostræ plantæ dissimilis fo
liis, præsertim vero bacca nigra,
polysperma.
Qvod hæc etiam
a planta Commelinl differt, pa
tet ex observatione Breynii in
Prod. 2. p. 77 , ubi ait, Lyci
um indicum Commelinl admo
dum simile esse Courou-Moelli
Rhe di, seqve in eo fuisse, ut
eandem esse plantam crediderit,
si Hortulanus horti amstelodamensis ei non affirmasset, fru
ticem hunc ex nucula splen
dente spadicea enatum fuisse.
Hac similitudine fructus affini
tas nostram inter et plantam
Commelinl iterum perspicitur.
Rhamnus siculus pentaphyllus
Boccon. Sic.
tab. 2.1 a nostra
planta toto coelo diversus foliis
petiolatis, qvinatis, floribus ra
cemosis , pedunculatis, pendu
lis , baccis rubris. Rhamnus
pentaphyllus Jactp obs. 2.. p, 17.
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OcBcone Sic. 43. tab. 2z er höjlig afvigende fra vor Plante ved
stilkede, femhobede Blade, ved
stilkede, hængende Blomster i en
Klasse og ved rôde Bær. Rham
nus pentaphyllus Jacq. obs. 2.
P' *7- passer heller ikke bedre
til vor Plante formedelst stilke
de, tre- eller femhobede Blade
og en hængende Frugt: det
er desuden den samme , som
Boccones Plante, thi Jacqvin
selv forsikkrer, at det Exemplar
med Frugt, som han har beskre
vet, er samlet af Boccone selv.
Baj i Hist. 1626 har blot igjentaget Boccones B eskri velse. Begge
Figurerne hos Plukenet forestille
Planterne saa ufuldkomment, at
man intet med Vished kan sige
derom. Den forste i Aim. 232.
tab. Sqfig. z, som Finne citerer
i Hort. Cliffort. p. 69, er snarere
en Art af Asphalatus, fordi den
har en Sommerfugls Krone. Den
anden Figur paa anforte Stedp.
2.34. tab. 202. Jhg 2., som er
uden Blomst eller Frugt, afvieer ved Bladene, som alle ere
gnlige og Tornene modsatte.
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ob folia petiolata, terrata vel
qvinata et oh fructum pedunculatum haud melius nostræ
convenit : cæterum idem est
cum planta Boccones, affirmante
ipso generosissimo a Jacqvino ,
se habere specimen descriptum
fructigerum ab ipso Boccone
collectum. Rajus in Hist. 1626
tantum iteravit descriptionem
Boccones. Figuræ am bæ Plukenetii sistunt plantas tam im
perfectas, ut de iis nihil certi
conjici possit. Prior Aim. 132.
tab. 8g.fg. 2, qvam citavit Linnœus in Hort. Cliffort. p.
,
potius Asphalati species, qvia
flore gaudet papilionaceo. Al
tera loc cit. p. 234. tab. 202.
fig. 2. absqve flore et fructu
discrepat foliis omnibus solita
riis, et spinis oppositis.
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Af det ovenanfoite er det altEx supradictis itaqve patet,
saa klart, at Linne li ar li en fort Argan e Marocco jam ad Rham
Argan fra Marokko snart til ni , jam ad Sideroxyli genus a
Slægten Rhamnus, snart til Si- Einnæo amandatum fuisse ; ab
deroxylon ; men da den er for- utroqye vero diversum drup a ,
skjellig fra begge ved Steenfrugt et nuce biloculari, generi Elæoog en tokamret Nöd, liar jeg dendro adsociavi , ducibus Ceforenet den med Slægten Elæo- leberr. Retzio atqve TVilldenodendron efter Reteii og Will- wio j qvo autem cum jure ut
denows Exempel : dog for at judicent Botanici, subjunxi de
Sætte Botanikerne i Stand til at scriptionem prolixam ad viva
bedömme , med hvad Ret jeg specimina in loco natali elabo
har gjort det, har jeg tilföjet ratam.
en udforlig Beskrivelse, udar
bejdet paa Stedet efter levende
Exemplar r.
Man maa forundre sig over, at dette Træe hidtil har
været saa lidt kjendt, siden det findes i et Land, der ligger
saa nær Europa , og som har været besögt af saa mange Rej
sende, hvilke i deres Dagbøger og Beskrivelser tale om Argan
Olie og Argan Træer, hvoraf de sidste skulde udgjöre en be
tydelig Deel af Landets Skove. Det forefindes ellers ikke i de
nordlige Provindser, men blot mod Synden. Alle, hos hvilke
jeg derom har sögt nærmere Oplysning, have eensstemznigen
berettet mig, at det blot voxte mellem de tvende Floder Tansif og Suz, altsaa omtrent imellem 29 og 3a Grader nordlig
Brede, men at det der udgjorde betydelige Skovstrækninger.
Det blomstrer i Midten af Juni Maaned, og Frugten sidder paa
Træet d n største Deel af Aaret. Den nye Frugt ansættes först
i Slutningen af Juli eller August og voxer langsomt indtil Regn
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tiden indtræffer, som skeer mod Slutningen af September: da
tiltager den stærkt , og opnaaer under denne sin fuldkomne
Modenhed, saaledes, at i Midten og Slutningen af Mars Maaned i folgende Aar er den moden nok for at afplukkes til
oekonomisk Brug. Det er Frugten og Vedet, som hertil an
vendes, men fornemmelig den forste: Af Kjernene nemlig til
laves en Olie , som Maurerne bruge meget i Hushold
ningen, og er for Landet et meget vigtigt Produkt, fordi der
ved spares en betydelig Mængde Oliven Olie, som da gaar i
Handelen og bringer Penge i Landet.
Man regnede, at der
aarligen blev forbrugt i hele Landet looo Centner Argan. Olie,
hvorved altsaa en lige Mængde Oliven Olie bliver tilovers for
Handelen med Europa. Vor Landsmand Etatzraad Host, siger
i sine Efterretninger om Marokos p. 285, at deraf udfores til
Europa, hvor den bruges i Manufakturerne. Maaskee har
dette været Tilfældet i ældre Tider, da den har været bedre
Kjöb, og at det nuomstunder ikke svarer Regning, fordi den
koster næsten ligesaameget, som Oliven Olien.
For nærvæ
rende Tid udfores ikke det mindste af Argan Olie.
Da Fremgangsmaaden ved denne Olies Tillavning er for
skiellig fra den, som bruges ved den almindelige Bomolie, saa
udfordrer Nöjagtigheden, at jeg maa tale noget udforligen
derom. Jeg har selv været tilstede ved den hele Behandling,
og taler altsaa af Erfaring.
I Slutningen af Mars Manned begiver Landmanden sig
til Skoven, hvor Frugten rystes af Træerne og afskalles paa
Stedet. Det grönne Frugtkjöd, som ellers ikke er anvendeligt,
ædes med Begjærliglied af de drövtyggende Huusdyr f. Ex. af
Kamelen, Geden, Faaret og Koen, men fornemmelig af de to
forste. Naar Araberen derfore gaar i Skoven for at samle For-
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raad af Argan Nödder, driver han gjerne sin Flok af disse
Huusdyr med sig, for at lade dem. mætte sig paa den grönne
Frugtskål, medens han og den övrige Familie er beskjæftiget
med at sanke og afskalle Frugten. — Hesten, Æslet og Muuldyrene derimod vrage dette Slags Foder. — Efter at den for
nødne Mængde Nödder er indsamlet, bringes de hjem, hvor
man ved at knække dem imellem Stene, adskiller den haarde
træagtige Skal og samler omhyggeligen de indvendige hvide
Kjerner.
Disse ristes eller brændes paa en Plade af Leer,
Steen eller Jern, ligesom man brænder Kaffebønner. Under
Brændingen omrores de bestandig med en Pind, for at hindre,
at de ikke skulle faae for meget. Naar de skulle være vel ri
stede, maae de have en bruun Farve, men ikke være brændte
til Kul paa den udvendige Side. Rögen, som ved denne Be
handling gaaer fra dem, har en meget behagelig Lugt. Saasnart Kjernerne ere lidt afkjölede efter Brændingen, males de
paa en Haandqværn, og forandres derved til en tyk Deig,
ikke uliig stödte Mandler, med den Forandring i Farven, at
denne er bruun. Efterat en bestemt Mængde Kjerner paa denne
Maade ere knusede eller malede, kommes Deigen i et Kar :
heri foretages Oliens Udskilning, som skeer ved at bestænke
Massen af og til med hedt Vand, og ved flittig at omrore og
arbejde den med Hænderne. Man fortsætter dette saalænge
indtil Massen bliver saa haard , at den ikke længere lader sig
ælte. Jo haardere og fastere de tilbageblevne grove Dele ere,
jo bedre er Olien udskilt. Tilsidst stænkes koldt Vand paa,
som man siger, for at befordre den sidste Adskillelse af Olien.
Under Arbejdet flyder denne ud til Siderne og hældes efterhaanden af i et reent Kar. Hovedsagen ved denne Operation,
for at erholde den største og bedste Mængde Olie, bestaaer
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deri, at Deigen vel omrores og at man kjender af Erfaring
den rette Mængde varmt Vand, som behoves for at uddrive
Olien. Det er altid sikkrere, at være for sparsom hermed,
end for overflödig. — Den overblevne faste, undertiden steenliaarde, Masse er sortbruun af Farve og af modbydelig bitter
Smag. Olien selv, naar den har sat sig noget, er klar, har
en lysbruun Farve og en branket Lugt og Smag. Naar den
bruges til Madlavning uden Forberedelse, har den en pirrende
og stikkende Smag, som mærkes længe under Ganen. Rögen,
som stiger fra den, naar deri steges, angriber heftigt Lun
gerne og foraarsager Hoste. Den almindelige Mand nyder den
imidlertid oftest uden nogen Forberedelse , men i de bedre
Huse bruger man, for at betage den sin pirrende Egenskab,
at blande den med lidt Vand, eller at komme et Stykke Brod
deri og lade den saaledes snurre over Ilden, förend den bruges.
Vedet, som er haardt, tæt, fint og af en gulagtig
Farve, bruges til Huustömmer og andet Træarbejde.
Almindelig Viinstok med lapVitis vinifera foliis lobatis sipede, bugtede, nögne Blade.
nuatis nudis. Sp. pl. cur. Willd.
I. p. 1180.
Vitis vinifera. Desfont. Fl. ail. /. p. 202.

Dyrkes allevegne.

Busk.

Colitur ubiqve.

Frutex.

Viindruerne kan regnes imellem Landets skjönneste Frug
ter. Man finder lier, ligesom i de övrige Viinlande, en
Mængde Afarter, som ere forskjellige i Störreise, Farve, Smag
og Frugtkjodets Beskaffenhed.
Viinstokken dyrkes allevegne
baade i Haverne og paa Marken i det Store. Man lader i
Almindelighed Rankerne skyde langs hen med Jorden, da Kli-
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matet er varmt nok for at Frugten kan modnes paa denne
Maade;. I Haverne trækker man dem i Vejret for at danne
bedækte Gange, hvori man om Sommeren og Hosten finder
den dobbelte Behagelighed, at kunne vandre i kjölig Skygge
og nyde en velsmagende lædskende Frugt. Da Viinens Brug
efter Koranens Lære er Mohamedanerne forbudt, have de hel
ler ingen Kundskab om at tillave denne for andre Troesbekjendere saa yndede og qvægende Drik. Druerne spises derfore her i Landet raae eller torrede til Rosiner. Paa den Aarstid, at denne Frugt er moden, lever den ringere Klasse af
Indbyggerne for det meste af Brod og Druer. Joderne tillave
for eget Brug undertiden en ikke behagelig Viin, hvortil den
udpressede Saft bliver kogt, og er, som de fleste kogte Vine,
tyk og af en meget södSmag. Druerne begynde at modnes i Juli.
S'ôlyfarvet Sylbæger med
Achyranthes argentea foliis
rundagtig - ægdannede , tilspid- subrotundo-ovatis acuminatis,
ede Blade , Bægerne tilbage- calycibus reflexis spicæ adpresböjede, aiitrykte til Axstilken. sis. Sp. pl. cur. Willd. i.
p. 1191.
A chy r an the s argentea caule herbaceo, foliis ovatis acutis pube
scentibus subtus argenteis , calycibus glabris. Lamarck Encycl. 1. p.
646. Desfont. Fl. atl. 1. p. 2o3.

Achyranthes aspera var. a Sicula. Ein. Sp. pl. p.

Fandtes sjelden imellem Buske i
Egnen, af Tanger.
Busk.
Anmærk. Om Varigheden
af denne Plante ere Forfatterne
af forskjellig Mening.
Hos
Liane kaldes den en Busk, hos
P

Raro legi in fruticetis regionis
tingitanæ.
Frutex.
Obs.
Circa
durationem
hujus plantæ diversimode sentiunt autores. Apud Linnæunt
nempe frutex, secundum W ilide2
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Willdenow en fleeraarig Plante.
Lamarck og Desfontalnes sige,
at Achyranthes argentea er aa
rig , og troe, at den er forskjellig fra Achyrant. aspera sicula,
fordi Varigheden er forskiellig.
Men da deres Beskrivelser, denne
ene Omstændighed undtagen,
passer meget godt til den linneiske Plante, og da de have anfört det samme Synonym q&Boccone, som Linne og de övrige
have fort hen til A. asper. sicula,
saa bör den neppe skilles herfra.
Thi Boccone siger udtrykkeligen: "Roden er træagtig og ved
varende. Stengelen som oftest
buskartet.” Jeg har altid be
mærket, at Sten gelen var busk
artet ved Grunden hos vor Plan
te, saavel i sin vilde Tilstand,
som dyrket i det kolde Huus i
den botaniske Have i Kjöbenhavn. Af Fro, som udenlands
fra er bleven sendt til bemeldte
Have under Navn af Achyranth.
argentea Lamarck, erePlanter op
komne, der ligne vores, holde sig
bestandig grönne i det koldeHuus
og ere buskartede ved Grunden.

Pentandria.

nowium perennis audit. Lamarcklus et Desfontalnes Achy
ranth etn argenteam annuam esse
dicunt, atqve habita durationis ratione, eam ab Achyrantlie aspera sicula Lin. di
stinctam credunt.
Cum ve
ro , hoc excepto , descriptiones
eorum in plantam linnæanain
optime qvadrant, cumqve ipsi
idem synonymon Boccones, a
Linnœo cæterisqve ad A. aspe
ram siculam allatum, allegave
rint, vix ab hac separari de
bet. Boccone enim expressis
verbis dicit : ’’radix lignosa atqve perennis. Caulis persæpe
fruticat.” Planta nostra tam
in solo natali, qvam in H. b.
Hafn. culta et frigidario collo
cata semper gaudet caule ad
basim frutescente. E semini
bus ab exteris ad H. b. Ilafn»
missis sub nomine Achyranth.
argenteœ Ljamarck enatæ sunt
plantæ, nostræ consimillimæ ,
in frigidario semper virentes at
qve basi fruticantes.
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Illecebrum verticlllatum flo
Krands B rusk bæger med Blom
sterne n ögne, i Krandse, S ten g* ribus verticillatis nudis, cauli
bus procumbentibus. Sp. pl.
lerne udstrakte.
cur. Willd. 1. p. 12o5.
Paa törre Steder af Bjerget AÆz- In aridis montis Shlbil klbir
prope Tingidem.
bll klbir ved Tanger.
Illecebrum cymosum spicis
Qvristet Bruskbæ.ger med qvastdannede, ensidede Ax, Sten cymosis secundis, caule diffu
so. Sp. pl. cur. Willd. 1. p.
gelen vidtspredt.
1206.
Forekommer meget sjelden paa In aridis prope Tingidem raris
sime occurrit.
Annuum.
törreSteder vedTanger. Aarig.

Illecebrum Paronychia flori
Giindsende Bruskbæger'. Blom
sterne omgivne med giindsende bus bracteis nitidis obvallatis,
Blomsterblade , Stengierne ud caulibus procumbentibus, foliis
lævibus. Sp. pl. cur. Willd. 1
strakte og Bladene glatte,
p. 1206.
Illecebrum Paronychia. Poiret it. 2. p. 128. Desfont. FI. atl. i.p. 204.

Meget almindelig paa törre udyr In locis incultis aridis regionis
kede Steder i Egnen af Tan
tingitanæ freqventissime pro
venit.
Perenne.
ger.
Fleeraarig.

EvigkrandsB ruskbætger (i 9—)
Illecebrum gnaphalodes (19 —)
caule
suffruticoso, prostrato,
med en halvbuskartet, udstrakt
Stengel, Bladene aflange, filte foliis oblongis, tomentosis, flo
de, Blomsterne i Klynger paa ribus terminalibus, congestis.
Spidsen.
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Hyppig i Sandet paa Stranden
ved Mogadore. Blomstrer’ i
Juni og Juli.
Halv busk.
Roden træagtig, grenet.

Stengelen buskartet, grenet,
udstrakt, trind, glat, bedækket
med en graalig ujevn Bark, led
det, en Fod lang: Leddene
knudrede.

Pentandria^

arenosis maritimis prope Mo
gadore copiose. Fl. Jun. et
Julio.
Suffrutex.

Badix lignosa , ramosa.

Caulis fruticosus, ramosus,
prostratus, teres, glaber, cor
tice griseo inæqvali obductus,
articulatus, pedalis : Articuli
nodosi.

Grenene urtagtige, de yngre
Rami herbacei, juniores allivid a gtig-filtede.
bido-tomentosi.
Bladene modsatte , stilklöse,
aflange, noget spidse, paa begge
Sider tæt filtede, ligesom be
klædte med en lividagtig Skor
pe , umærkeligen rundtakkede,
4 linier lange og 3 linier brede.

Folia opposita, sessilia, ob
longa, acutula, utrinqve.dense
tomentosa , qvasi crusta albida
obducta, obsolete çrenata, 4li
neas longa, 3 lineas lata.

Blomsterne i Klynger paa
Spidsen af Grenene.
Blomsterbladene, som om
give Blomsterklyngerne ere flere,
æg-lanse tdannede, tilspidsede,
raslen de, livide, af Bægerets
Længde.
Bægeret undersædigt, fembladet , vedvarende : Bladene
ægdannede, spidse , læderagtige, udvendig filtede, og hindede i Kanten.

Flores congesti in apice ra
morum.
Bractea? glomerulos florum
obvallantes plures, ovato-lanceolatæ, acuniinatæ, scariosæ,
albæ, calycem æqyantes.
Periantliiuni inferum , pentapliyllum , persistens : foliola
ovata, acuta, coriacea, extus
tomentosa, margine membra
nacea.

Temliannede.
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Kronen fembladet : Kronbla
Corolla pentapetala, petalis
dene 1 ansetdannede, en liai v Gan g lanceolatis, calyce dimidio bre
kortere end Bægeret, hvide.
vioribus, albis.

Stifterne fem, traaddannede,
Filamenta qvinqve, filiformia
hvide, af Kronens Længde. longitudine corollæ, alba. AnSt'övknoppenerundagtige, hvide. therce subrotundæ, albæ.

Frugtknuden ægdannet, spids.
Germen ovatum, acutum.
Griflen traaddannet. Aret for Stylus filiformis. Stigma in
tykket, buttet, ved Grunden crassatum , obtusum, ad basin
besat med hvide Haar.
pilis albis obsitum.
Kapslen treklappet, indslut
Capsula trivalvis, monosperter et Fröe og aabner sig i ma, apice dehiscens.
Spidsen.

Anmærk. Den afviger vel
fra Bruskbæger ved at være
forsynet med Krone og en tre
klappet Kapsel, men da den
ikke passer bedre til nogen an
den Slægt, og derdieller ikke
er Karakteer nok, for deraf at
gjöre en nye Slægt, saa kan
den med nogen, Grund staae
under den nærværende.

Obs. Ab Illecebro qvidem
recedit præsentia corollæ et capsulæ trivalvis, cum vero nulli
alii generi melius adsociari po
test, nec caractères sufficiunt
pro novo inde constituendo ,
sub hoc qvodam cum jure mi
litare potest.

Stoi' Slndgron med nedböjede
Vinea major caulibus decli
Stengier, Bladene ægdannede, natis, foliis ovatis, junioribus
de yngre randhaarede i Kan margine ciliatis, floribus pedunculatis. Sp. pl. cur. Willd*
ten, Blomsterne stilkede.
1. p. ia33.
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Desfont. Fl. atl. 1. p. 206.

Meget almindelig imellem Bram- Valde freqvens inter Rubum
bær Klynger' og andre Buske
fruticosum aliosqve frutices
i G jer dorne omkring Tanger.
in sepibus regionis tingitanæ.
. Blomstrer om Vaaren. Fleer- Fl. primo vero.
Perennis.
aarig.

Almindelig Oleander med ligebreed - lansetdannede, treliobede Blade, nedenunder ribbede, Bægerfligene udspilede,
Ilonninggjemmerne flade, trespidsede.
Nerium Oleander.

Nerium Oleander foliis lineari-lanceolatis ternis , subtus
costatis , laciniis calycinis sqvarrosis, nectariis planis tricuspidatis. Sp. pl. cur. Willd. 1.
p. 12.34.

Poiret it. 2. p. /23?. Desfont. Fl. atl. 1. p. 208.

Nerium Oleander foliis lineari-lanceolatis ternis , corollarum corona
sublaciniata, antheris superne glabris. Lamarck Encycl. 3. p. 46C.

Overflödig ved Aabredderne i Copiose ad ripas fluviorum reEgnen af Tanger. Blomst.
gionis tingitanæ. Fl. æstate.
om Sommeren,.
Busk.
Frutex.
' Tohunnede.

Smalbladet Vinde med glatte
Kroner , Fligene udskaarne ,
Qvasterne tredeelte, Bladene
lansetdannede , uden Aarer ,
jevne, Stengelen glat.

D i gy n i a.

"Perlploca angustifolia B i ll ar diere, corollis glabris, laciniis emarginatis, cymis tricliotomis, foliis lanceolatis aveniis lævibus, caule glabro. Sp.
pl. cur. Willd. 1. p. 1249.

Periploca angustifolia fruticosa ; foliis perennantibus, glabris,
lanceolatis, integerrimis j folliculis aciitis, horizontalibus. Desfont.
Fl, atl. 1. p. 20g.
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Almindelig i Skovene ved Mo Freqyens in sylvis prope Mo
gadore, livor den klyver op
gadore, ubi Juniperum phoead prhoenisisk Eene og andre
niceam aliasqve arbores alte
Træer. Blomst, i April og
scandit.
FI. ' Aprili-Majo.
Maj.
Busk.
Frutex.
Fiirkantet Stapelte med femklovtede Kroner, Blomsterne
stilk!ose, Stengelen fiirkantet,
Grenene udsperrede med Blom
sterne i Spidsen, Tænderne af
stumpede.

Stapelia qvadranguta For
skål: corollis qyinqvefidis, flo
ribus sessilibus, caule tetrago
no, ramis divaricatis apice flo
riferis, dentibus truncatis. Sp.
pl. cur. Willd. i. p. 1289.

Paa Öen ved Havnen af Byen In insula ad portum urbis Mo
Mogadore fandt jeg den sjelgadore raro legi. FI. Julio.
den. Blomst, i Juli.
Busk.
Frutex.
Denne Plante liar ingen melkPlanta scatet succo aqveo,
agtig, men en vandagtig Saft, nec lacteo, cpvod in hac fami
hvilket er sjeldent i denne Fa lia singulare. Jam Beat. For
milie. Allerede den afdöde skål illud observavit.
Forskål bemærkede dette.
Stivhaaret Goldnaal stivhaaHerniaria hirsuta hirsuta, glo
ret, med faae Blomster i Nogle. merulis paucifloris. Sp. pl. cur.
Willd. i. p. 1297.
TIeniiaria hirsuta.
p. 124.

Desfont. Ft. atL 1. p. 2i3.

Lamarck Encycl. 3,

Paa Agre og udyrkede Steder i In agris et incultis regionis tinEgnen af Tanger, ikke al
gitanæ haud freqyens. An
mindelig.
Aarig.
nua.

Q
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Muur Gaasefod med ægdannede, ulige tandede, spidse,
skinnende Blade, Klaserne kostede, nögne, Stengelen grenet,
udstaaende.

Pentandria.

Chenopodium murale folds
ovatis inæqvaliter dentatis acutis nitidis, racemis corymbosis
nudis, caule ramoso patulo,
Sp. pl. cur. Willd. i. p. i3oi.

Chenopodium murale. Poiret. it. 2. p. i3o. Desfont. Fl. atl. /. p. 214.
Lamarck Encycl. l.p. ig3.

Paa grusede og andre Steder. In ruderatis alibiqve. Annuum.
Aarig.
Anmærk. Den gvineiske
Obs. Chenopod. gvineense
GaasefodXios Jacqvin er neppe Jacq. nota essentiali vix di
væsentlig forskjellig fra Muur stinctum a Chenpod. murali
Gaasefod hos Linne.
Lin,,

Vellugtende Gaasefod med
Chenopodium ambrosioidesiolansetdannede, tandede Blade, liis lanceolatis dentatis, raceKlaserne bladede, enkelte.
x mis foliatis simplicibus. Sp. pl.
cur. Willd. 1. p. i3o4«
, Chenopodium ambrosioid.es. Lamarck Encycl. 1. p. ic?3.

Findes sjelden paa sandige, lave In locis arenosis, depressis, udis
og fugtige Steder.
Aarig.
raro occurrit.
Annuum.

Mangold Bede med trehoBeta Cicla floribus ternis.
bede Blomster.
Sp. pl. cur. Willd. 1. p. 1809.
Eeta vulgaris var. ct. Lamarck Encycl. 1. p. 4*2.

Voxer paa feed Grund
Tanger.
Toaarig.

nær Crescit in solo læto prope Tingidein.
Biennis.

Buskartet Saltyder : buskar-

Salsola fruticosa

fruticosa,

Femhannede.
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tet, med kjödfulde, trinde, but- foliis carnosis teretibus obtusis
tede og taglagte Blade.
imbricatis. 'Sp. pl. cur. 'Willd.
i. p. i3i6'.
Salsola fruticosa. Desfont. FI. atl.

p.

2/7.

I sandige Strandegne ved Mo In. aren osis maritimis prope Mo
gadore.
Busk.
gadore.
Frutex.
Krandsblomstret Saltyder (22Salsola verticillata : (2,2-23)
20) : Buskartet, opret, med fruticosa, erecta, foliis opposi
modsatte, ligebrede, halvtrinde tis, linearibus, semicylindricis,
Blade, Blomsterne næsten i floribus subverticillatis.
Krandse.

Paa Öen ved Havnen af Byen In insula ad portum urbis Mo
Mogadore, livor jeg samlede
gadore floribus haud perfecte
den i Juli Maaned, da Blom
explicatis legi mense Julio.
sterne endnu ikke vare fuld
Frutex.
kommen udviklede. Busk.
Busken er meget glat, gre
Frutex glaberrimus, ramo
net, opret, tre Pod lioj.
sus , erectus, tripedalis.

Grenene trinde, ledede og
beklædte med en hvid Bark :
Ledene neppe en Tomme lan
ge, paa begge Sider mærkede
med tvende ophøjede Linier,
der udlöbe fra Bladets Tilheftningssted.

Rami teretes, articulati, cor
tice albo vestiti: Articuli vix
pollicares, utrinqvé lineis dua
bus eleuatis ab insertione folio
rum excurrentibus notati.

Bladene modsatte, stilklöse,
Folia opposita, sessilia, car
kjödfulde, ligebrede, halvcy- nosa, linearia, semicylindrica,
lindriske, rendede, undertiden canaliculata, interdum subtriQ 2
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næsten trefladede, buttede, ende
sig med en kort, lidt tilbage
bojet Od, en halv Linie brede
og af samme Længde, som Le
dene, med et Knippe Blade i
Axlerne.
Blomsterne modsatte, treho
bede, stilklöse, næsten i Krandse
paa Spidsen af Grenene.
Blomsterblad paa hver Side
eet, der ved de nederste Blom
ster er af Bladenes Figur og
Störreise, ved de överste æg-lansetdannet, kuns af Blomsternes
Længde.

qvetra, obtusa, mucrone brevi,
subrecurvo terminata, longitu
dine articuli, semilineam lata,
cum fasciculo foliorum in ax
illis.
Flores oppositi, terni, ses
siles, subverticillati in apice ra
mulorum.
Bractea utrinqve singula, flo
ribus inferioribus figura et mag
nitudine foliorum, superioribus
ovato - lanceolata longitudine
tantuin florum.
. I

■

■'

Eryngium tricuspidatum foliis
radicalibus cordatis, caulinis
palmatis auriculis retroflexis,
paleis tricuspidatis. Sp. pl. cur.
Willd. 1 p. 1357.
Eryngium tricuspidatum. Poiret ii 2. p. i3z. Desfont. Fl. atl. i.p. 224.
Paa vindaabne Marker ved Tan In campis apricis prope Tingidem.
Bienne aut perenne.
ger. Toaarig eller fleeraarig.

Rod
bladene hjertedannede, Sten
gel bladene haanddannede med
tilbageböjede Ören , Avnerne
trespidsede.
Trespidset Tornknop :

Strand Tomknop med rund«

Erynçjum maritimum foliis ra

agtige, foldede og tornede Rod dicalibus subrotundis plicatis
blade , Blomsterhovederne stil spinosis, capitulis peduncularis,
paleis tricuspidatis. Sp. pl. cuf.
kede, Avnerne trespidsede.
Willd. i. p. i358.

Femhannede.
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2. p. i3z. Desfont. Fl. atl. i.p. 224.
Ved Strandkanterne og i Fly Ad littora maris inqve arena
mobili regionis tingitanæ» Per
vesandet i Egnen af Tanger.
enne.
Fleeraarig.
Eryngium maritimum. Poirot it.

Mark Tornknop med trelioEryngium campestre foliis rå
bede, stilkede Rodblade, Smaae- dicalibus ternatis, petiolatis, fobladene nedlöbende, Bladstil- liolis decurrentibus, petiolis trikene trefladede.
qvetris.
Eryngium campestre foliis radicalibus amplexicaulibus pinnatolanceolatis. Sp. pl. cur. Willd. i.p. i3$S.

Fandtes sjelden paa Agre og
Marker omkring
Tanger.
Fleeraarig.
Fodbladene stilkede, trehobede : Smaaebladene ægdannetaflange, bugtet-tandede, tornede, de ved Siderne nedlöbende
med en breed Hinde : dæXuparrede Blad treklövtet. Bladstilken trefladet, af Bladets Længde,
De nederste Stengelblade stilkede, finnede : Smaaebladene fern,
nedlöbende, af Figur og Byg> ning, som Rodbladenes. Bladstilken aldeles trind, stribet,
af Bladets Længde. De överste
Stengelblade trehobede eller
femliobed - finnede , stilkede :
Smaaebladene af samme Fi-

In campis et agris raro legi
circa Tingidem.
Perenne.

Folia radicalia petiolata, ternata : foliola ovato-oblonga ,
sinuato-dentata, spinosa, lateralia decurrentia membrana la
ta: foliolum terminale trifidum.
Petiolus triqveter, longitudine
folii. Folia inferiora caulina^ctiolata, pinnata :ybZzoZtzqvinqve,
decurrentia, figura et structura
radiealium. Petiolus omnino
teres, striatus, longitudine folii.
Folia superiora cvzzzZztzzz terna vel
qvinato pinnata , petiolata :
foliola forma reliqvorum, modo
minora. Petioli folio breviores, planiusculi, ex foliolis de-
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gur, som de övrige, kuns min- currentibns alati, ad basim audre. Bladstilkene kortere end riculati, arnplexicaules. Caulls
Bladet, noget flade, vingede ex pedunculi teretes, sulcati,
formedelst de nedlöbende Smaaeblade, öredannede ved Grunden
og stengelfattende.
Stengelen
og Kronstilkene trinde , og fu
rede»
Amethyst Tornknop med Rod
Erynglum amethystinum foliis
bladene treklövtede, ved Grun radicalibus trifidis basi subpinden næsten finnede.
natis. Sp. pl. cur. Willd. 1.
p. 1^58.
Paa vindaabne Marker ved Tan In campis prope Tingidem haud
ger, ikke ualmindelig. Fleerinfreqvens.
Perenne.
aarig.

Almindelig Vandnavle med
Hydrocotyle vulgaris foliis
skjolddannede Blade og Skjer peltatis, umbellis qvinqvelloris.
mene fem blomstrede.
Sp. pl. cur. Willd. 1. p. 1060.

Ifist og her paa oversvömmede Passim in inundatis et ad rivu
Steder og ved rindende Van
los regionis tingitanæ. Pe
de i Egnen af Tanger. Fleerrennis.
aarig.
Rundbladet Hareöre uden fælRupleurum rotundifolium inles Svöb, Bladene gjennembo- volucris universalibus nullis, fo
rede.
liis perfoliatis.
Sp. pl. cur.
Willd. 1. p. i369.
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Bupleurum rotundifolium. Desfont. Fl. atl. /• p.' 228. Lamarck Encycl.
1. p. 517. Ejusd. Illust. tab. 18$. fig. 1.

Paa Agrene i Egnen af Tan-? In agris regionis tingitanæ. An
ger.
Aaiig.
ïiuum.

Udstrakt Hareöre med udstrakt Stengel, Bladene ligebreed - syldannede ,
Grenene
spredte, de enkelte Svöb noget
ægdannede, spidse, meget korte, Fröet rynket.

Bupleurum procumbens caule
procumbente; foliis lineari-subulatis ; ramulis paniculatis ; involucellis subovatis, acutis, brevissimis ; semine rugoso. Des
font. Fl. atl. 1. p. 260. tab. 66.

Fandtes meget sjelden paa vind- Rarissime legi in campis proaabne Marker i Provindsen
vinciæ Hahce.
Perenne?
Haha.
Fleeraarig ?
Eæderagtlgt Hareöre \ buskBupleurum coriaceum frutesartet, med lansetdannede, lieel- cens, foliis lanceolatis utrinqve
randede, stilklöse , mod begge attenuatis integerrimis sessilibus.
Ender spids tillobende Blade.
Sp. pl. cur. Willd. 1. p.i3y^.
Bupleurum gibraltaricum fruticosum^ foliis rigidis, lanceolatis,
obliqvis , erectis, mucronatis j involucris reflexis. Desfont. Fl, atl.
1. p. 200.

Hist og lier imellem Krattet i Hine inde in fruticetis imperii
Marokko og paa
Gibraltar. marrocani et Gibraltariæ. FruJJusk.
lex.

Graaligt Hareöre
(21-22): Bupleurum canescens (21-22):
buskartet, med oval-lansetdan- frutescens, foliis ovali-lanceonede, buttede, nervede, næ- latis, obtusis, nervosis, subsessten stilklöse Blade.
silibus.

Fçmliannede.
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I Mængde imellem Buskene uden Copiose in fruticeto juxta horfor Kjobmændenes Have ved
tum societatis
mercatoriæ
Mogadore. Blomst, i Maj.
prope Mogadore. Fl. Majo.
Busk.
.
Frutex.

Fiele Planten glat og graalig.

Tota planta glabra, glaucescens.

Stengelen buskartet, opret, fra
Grunden tilMidten enkelt, oventil
grenet, trind, umærkelig furet,
beklædt med en graalig Bark,
af en Svanefjærs Tykkelse, tre
Fod boj og derover.

Caulis fruticosus, erectus, basi
ad medium usqve simplex, superne ramosus, teres; obsolete sulcatus, cortice griseo obductus,
crassitie pennæ Cygni, tripedalis et ultra.

Grenenet som udspringe mod
Rami versus extremitatem
Spidsen af Stengelen, ere fra caulis, tres-qvinqye, sulcati,
tre til fem i Tallet og furede.
Bladene oval-lansetdannede,
meget buttede, de överste undertiden kortoddede, heelrandede, læderagtige, 7-9 nervede, löbe mod Grunden spidse
til i en flad Bladstilk, der omfatter Stengelen , halvanden
Tomnie lange og fire Linier

Folia ovali-lanceolata, obtusissima, superiora aliqvando
breviter mucronata, integerrima, coriacea, septem-novemnervia, basi in petiolum pla
num semiamplexicaulem attenuata, sesquipollicaria, cpiatuor lineas lata,

brede.
Skjermene udspringe af Spidsen og paa Siderne og ere stilkede. De fælles Skjernte 5-y
straalede, Straalerne ligelange,
opret -udstaaende, furede, neppe
en Tomme lange. De enkelte

Umbellæ terminales et late
rales, pedunculatæ.
Universales S^radiatæ, radiis æqvalibus, erecto-patentibus, sul
catis, vix pollicaribus. Umbellæ
partiales i5radiatæ, peduncu-
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Skjerme io straalede, medKron- lis brevibus, longitudine tantum
stilkene korte, kuns af Fröets seminum.
Længde.
Det fælles Svöb fembladet,
vedvarende : Bladene lansetdannede, spidse, nervede, op
rette, vel femgange kortere end
Straalerne. Det enkelte Svöb
ligner det fælles, kuns mindre,
som oftest sexbladet, blot af
samme Længde, som Kronstilkene.
1'röet aflangt, furet.
Anmærk.
Den kommer
nær til buskartet Hareöre lios
Linne og vejbredbladet Hareöre
hos Defont. Fl. atl. 1. p. zrfå.
tab. yj. Fra den forste skilles
den ved Bladene, som ere större,
oval-lansetdannede og buttede,
men ikke lige brede, spidse og
oddede : fra den sidste afviger
den ved mindre Blade, som i
Spidsen ere tilrundede og me
get buttede, men ikke alle od
dede.

Involucrum universale pentapliyllum, persistens : foliola
lanceolata, acuta, nervosa, erec
ta, radiis vel qvinqvies brevio
ra. Involucellum consimile ,
modo minus, plerumqve hexapliyilum, et longitudine tantum
pedunculorum.
Semen oblongum, sulcatum.

Obs. Affinis B. frutescenti
Lin. et B. plantaglneo Desfont.
Fl. atl. l.p. zjj. tab. 57. fpri
ori distingvitur foliis ovali-lanceolatis, obtusis, majoribus, nec
linearibus, acutis, mucronatis :
a posteriori discrepat foliis mi
noribus , apice rotundatis, ob
tusissimis, nec omnibus mu
cronatis.

Lav Fodangel med den fælCaucalispumila umbella uniles Skjerin næsten femdeelt, versali subqvinqveflda, partia
li
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de enkelte oftest med tre Fröe,
Bladene fleerdobbelt sammensatte, tilligemed den nedliggende Stengel, laadne.

Pentandria.

libus subtrispermis, foliis supradecompositis cauleqve decumbente villosis. VahlinSp.
pl. cur. Willd. i. p. ij85.

Caucalis maritima. Desfont. Fl. atl. i. p. 238.

Paa sandige Strandkanter ved In aren osis
Tanger.
Aarig.
Tingidem.

maritimis
Annua.

prope

Sideblomstret Fo dangel med
Caucalis nodosa umbellis simenkelte, næsten stilklöse Skjer- plicibus subsessilibus, foliis su
me, Bladene fleerdob belt sam- pradecompositis. Sp. pl. cur.
mensatte.
Willd. i. p. i388.
Caucalis nodosa. Desfont. Fl. atl. i. p. 236. Caucalis nodiflora. Lamarck
Fl. franc. 1008. 6. Ejusd. Encycl. 1. p. 666.

Imellem Sæden i Egnen af Tan- Inter segetes regionis tingitanæ.
Aarig.
Annua.
•Dser.
O

Mauritansk Fuglerede med
Fröene hvashaarede, Blomsteret i Middelpunktet goldt, kj od
fuldt, den fælles Blomsterbund
halvkugelrund.

Daucus mauritanicus semini
bus hispidis, flosculo centrali
sterili carnoso, receptaculo com
muni hæmisphærico.
Sp. pl.
cur. Willd. i. p. 1090.

Daucus mauritanicus. Poiret. it. 2. p. i3f
Daucus maximus. Desfont. Fl. atl. 1. p. 24I-

Almindelig paa Agre og anden In a gris alibiqve freqvens circa
Tingidem.
Annuus.
steds omkring Tanger. Aarig.

Daucus Visnaga seminibus
Glat Fuglerede med glatte
lævibus,
uuibella universali basi
Fröe, den fælles Skjerm sam-
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menvoxen ved Grunden.

Pentandria.

coalita. Sp. pl. cur. Willd. i.
p. i39i.

Daucus Visnaga. Poiret it. 2. p. 184.
Animi Visnaga. Desfont. Fl. atl. 1. p. 246• Lamarck Encycl. i. p. 182.

Meget almindelig paa Agrene
ved Tanger.
Aarig.
Skjermens Straaler, som ved
Fleden ere torrede og bievne
haarde, bruges til Tandstikkere,
Anmærk.
Denne Plante
biir snarere være en Art af
Ammi end af Fuglerede, hvilket Lamarck og Desfontaines allerede have bemærket.

Freqventissimus in agris juxta
Tingidem.
Annuus.
Radii umbellæ, calore exsiccati et indurati, ad dentiscalpia
adhibentur.
Obs. Rectius species Ammios qvam Dauci, uti jam mo*
nuerunt Celebrr™ Lamarck : et
Desfontaines.

Hvashaaret Fuglerede med
en hvashaaret Stengel; de nederste Haar tilbagebøjede ; Bladene næsten dobbelt finnede;
Smaaebladene ægdannede, indskaaren-lappede, laadne ; Fröenes Pigge skjoldannet-stjernecle.
Ikke ualmindelig paa de sandige Söekyster ved Mogadore.

Daucus hispidus caule hispi
do; pilis inferioribus retroversis; foliis subbipinnatis ; foliolis ovatis, inciso-lobatis, villosis; aculeis seminum peltatostellatis. Desfont. Fl. atl. 1. p.
243. Tab. 63.
Haud raro provenit in arenosis
maritimis prope Mogadore.

Stor Ammi med de nederste
Ammi majus foliis inferioriBlade finnede, lansetdannede, bus pinnatis lanceolatis serrasavtakkede, de oyerste fleer- tis, superioribus multifidis line
delte, ligebrede.
aribus. Sp. pl. cur. Willd. 1.
p. i392.
R 2
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Ammi majus. Desfont, El. atl. x.p.

Almindelig
Aarig.

imellem

Pentandria.

Eamarck Encycl.

i.

p. i3i..

Sæden. Inter segetes freqvens.
nuum.

An-

Strand Bacille med lansetCrithmum, maritimum foliolis
dannede, kjödede Smaaeblade. lanceolatis carnosis. Sp. pl. cur.
Willd. i. p. 1408.
Crithmum maritimum. Desfont. Fl. atl. 1. p. 248, Lamarck Encycl,
p. 347- Ejusd. Illustrat, tab. 19p

1.

Voxer imellem Klipperne ved Cap Habitat in fissuris rupium prope
Spartel, og flere Steder ved
Ckyv Spartel alibiqve locis ma
Strandkanterne.
Fleeraarig.
ritimis.
Perenne.

Bladene, som ere af en aro
Folia saporis aromatici, aceto
matisk Smag, blive nedlagte i subacta inter acetaria Europæis
Viinæddike og bruges af Euro in usu sunt. ~
pæerne, som skarpt Syltetoj.
Siciliansk Nödeskjerm med
Bladene fleregange finnede;
Smaaebladene syldannede, stive,
udsperrede ; Fröene ægdannede, furede, blödpiggede.

Cacitrys sicula foliis multifariam pinnatis; foliolis subulatis , rigidis , divaricatis ; seminibus ovatis, sulcatis r echinatis. Desfont. Fl. atl. î.p. 24p.

Cache y s sicula foliis bipinnatis : foliolis linearibus acutis, seminibus
sulcatis hispidis. Sp.pl. cur. FEUld. 1. p. i4io. Lamarck Encycl.
a. p. 269. Ejusd. Illust. tab. 206.

Ikke almindelig paa
• Steder ved Tanger.

aarig.

sandige In arenosis juxta Tingidem haud
Fleerfreqvens.
Perennis.
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Lav N'ôdeskjerm (2-3) med
Bladene fleerdobbelt sammen
satte, glatte : Smaabladene ligebrede, trekloftede, oddede:
Fröene furede, næsten glatte.

Pentandria.

Caclirys humilis (2-3) foliis
supradecoinpositis, glabris : fo
liolis linearibus, trifidis, mu
cronatis : seminibus sulcatis ,
glabriusculis.

Findes ved Cap Spartel, hvor Habitat prope Cap Spartel juncden voxer i Selskab med
tim crescens cum Crithmo
maritimö.
Strand Bacille.

Hele Planten har et graaligt
Planta glaucesscens,
Skjær, er et Qvarteer höj og mæa et ultra.
derover.

spitha-

Caulis ramosus , glaber, sul
Stengelen grenet, glat, furet,
catus, teretiusculus.
næsten trind.
Rami patentissimi, superne
Grenene udstaaende, oventil
angulati.
kantede.
Bladene trefinnede, kjödede.
(paa samme Maade, som hos
Bacillen}, hist og her besatte
med hvasse Punkter : Sinaaebladene ligebrede, noget flade,
korte, i Spidsen treklövtede,
buttede og ende sig med en
kort Od.
Bladstilkene udvidede ved
Grunden, stengelfattende, stri
bede, oventil næsten trefladede.
Skjermene, som udspringe
fra Siderne og paa Spidsen , ere
fladtoppede. Denfælles Skjern

Folia tripinnata, carnosa ,
(more Crithmi) hinc inde aspe
ritatibus conspersa : foliola li nearia,planiuscula, brevia, apice
trifida, obtusa , mucrone brevi
terminata.

Petioli basi dilatati, caulem
amplectentes, striati, superne
subtricjvetri.
Umbellæ laterales et termi
nales , fastigiatæ.
Universalis
8 radiata, radiis sulcatis, pol-
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ottestraalet, Straaleme furede, licaribus. Partiales 8-10 radi
en Tomme lange.
De en- atæ, radiis involucello duplo
kelte Skjerme 8-10-straalede, longioribus.
Straaleme engang saa lange,
som det enkelte Svöb.
Det fælles Svöb fembladet, vedvarende : Smaaebladene
lansetdannede , spidse ,
udstaaende, Lindede i Kanten,
firegange kortere end Straalerne. Det enkelte Svöb 5-6
bladet, ligner det fælles Svöb,
engang kortere end Kronstilkene.
Fröene furede, glatte ?

Involucrum universale pentaphyllum, persistens : foliola lanceolata, acuta, patentia, margine membranacea, radiis qvadruplo breviora. Involucrum
partiale 5-6pLyllum, consimile,
pedunculis dimidio brevius,

Semina sulcata, glabra ?

Stilklos Mærke med finnede
Sium nodflorum foliis pinnaBlade, Skjermene i Bladaxlerne, tis, umbellis axillaribus sessistilklöse.
libus. Sp. pl. cur. Willd. 1.
p. 1432.
Slum nodiflorum. Lamarck. Encycl. 1. p. 4°b.

Voxer ved smaae Bække i Eg- Ad rivulos regionis tingitanæ.
nen af Tanger.

Kugelrund Klaseskjerm med
Oenanthe globulosa fructibus
kugelrund Frugt.
globosis. Sp. pl. cur. Willd. 1.
p. 1442:
Oenanthe globulosa. Desfont. Fl. atl. 1. p. 267,

Fandtes sjelden ved smaae Bæk- Raro legi ad rivulos inqve lo-
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ke og paa noget fugtige Ste
der i Egnen af Tanger. Fleer
aarig ?

cis subhumidis regionis tin
gitanæ.
Perennis ?

Stilklos Klaseskjerm (5-6)
med Stengelen udstrakt, Bla
dene dobbelt finnede, flade,
Sk j ermene paa Siderne, stilklöse,
Frugten furet, livas.
Forekommer ikke almindelig i
Sandet ved Floden, som fly
der igjennem Skoven ved Mo
gadore. Bl. i Juni.
Aarig.
Saaeti Potte og siden omplan
tet i fri Land i den bot. tlave
i Kliavn, blomstrede den for
ste Aar i Juli Maaned og bragte
modent Fröe.
Hele Planten glat.
Roden aarig , nedstigende,
enkelt, besat med Trævler,
livid, et Qvarteer lang, af en
Andefjærs Tykkelse.
Stengierne flere fra Roden,
udstrakte, grenede, kantet-fu
rede , et Qvarteer,
underti
den en Fod lange og derover,
af en Andefjærs Tykkelse, of
test snoede tilligemed Bladstil
kene.

Oenanthe nodiflora (5-G) caule
prostrato, foliis bipinnatis, pla
nis, umbellis lateralibus, sessi
libus , fructu sulcato, scabro.

Haud freqvens provenit in are
nosis juxta fluvium, sylvam
prope Mogadore transfluen
tem. Fl. Junio.
Annua.
In urna sata et deinde sub
dio transposita in Hort. bot.
Hafn. floruit primo anno mense
Julio seminaqve perfecit.

Tota planta glabra.
Radix annua , descendens,
simplex, fibrillis obsita, alba,
sprtharnæa ,
crassitie pennæ
anatinæ.
Catdes e radice plures, pro
strati, ramosi, angulato-sulca
ti, spithamæi, interdum peda
les et ultra, crassitie pennæ
anatinæ, sæpius cum petiolis
torti.

T'emliannede.
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Bladene dobbelt finnede, stil
kede, fingerlange og derover,
alle oprette, men ikke liggende
lienad Jorden, de paa Grenene
sidde som oftest ved Stengelens
Deling og understotte de stilklöse Skjerme :
Smaabladene
flade, halvffnnede, kortstilkede,
med Fligerne ligebrede, mod
Spidsen udvidede, to-treklöftede, spidse.
Bladstilken af Bladets Læng
de og derover, ovenpaa rendet,
nedenunder kantet, oftest snoet,
ved Grunden udvidet, skedende, med hvide hindede Kanter.

Pentandria.

Folia bipinnata, petiolata,
digitalia et ultra, omnia erec
ta, nec humi procumbentia,
ramea plerumqve ad divisio
nem caulis umbellas sessiles
sustinentia: foliola plana, pinnatifida, breviter petiolata, la
ciniis linearibus, apice dilatatis,
bi-trifidis, acutis.

Petiolus longitudine folii et
ultra, supra canaliculatus, in
fra angulatus, sæpius tortus,
ad basim dilatatus, vaginans,
marginibus albido-membranaceis.
Unibellœ laterales et termi
nales, sessiles, folio suffulta?.
Universalis plana, 7-ioradiata,
radiis patentibus, inæqvalibus ,
angulato-sulcatis, exterioribus
plerumqve longioribus. Urnbellulæ planiusculæ, parvæ, cen
tralis sessilis , îo-iaradiatæ, ra
diis brevissimis, æqvalibus.

Skjermene sidde paa Siderne
og i Spidsen, ere stilklose og
understottede med et Blad. Den
fælles Skjerm flad, 7-iostraalet,
med Straalerne udstaaende, uli
ge lange, kantet-furede, de yder
ste som oftest længst. S/naaeskjermene noget flade, smaae,
den i Midten stilklos, 10-12straalede , med meget korte og
li gelange Straaler.
Det fælles Svöb mangler en
Involucrum universale aut
ten aldeles og Skjerinen er blot nullum, umbella folio caulino
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understottet af et Stengelblad,
eller det bestaaer af to til tre,
syldannede, affældige SmaaeLlade. Det enkelte Svöb 7-10bladet, vedvarende :
Smaaebladene ligebreed-syldannede.
Bægeret femtandet, stivt,
vedvarende.
Blomsterne alle frugtbare.
Denfælles Krone eensdannet.
Den enkelte Krone ligedan
net. Kronbladene ægdannede,
i Spidsen syldannede, indböjede, hvide.
Stifterne traaddannede, læn
gere end Kronen, hvide. Stövknoppene dobbelte, rödagtige.
Griflerne tvende, syldanne
de, vedvarende, efter Befrugtelsen tilbagebøjede og rodlige.
Arene buttede.
Frugten noget ægdannet-rundagtig, tifuret, kronet med Bæ
geret og de stive Grifler, den,
som sidder i Midten, er större
end de övrige.
Fröene tvende, noget ægdan
nede, udvendig ophøjede, femrib bedej Ribberne buttede, for-

Pentandria.

tantum suffulta, aut constat
foliolis duobus tribusve, subulatis , deciduis. Partiale 7-10phyllum, persistens : foliola li
neari-su bulata.

Ferlanthiuin proprium qvinqyedentatum, rigidum , persis
tens.
Flosculi omnes fertiles.
Corolla universalis uniformis.
Fropria æqvalis. Fetala ova
ta, apice subulata, inflexa,
alba.
Filamenta filiformia, corolla
longiora, alba. Aiitherœ didymæ, rubescentes.
Styli duo, subulati, persi
stentes , peracta fructificatione
recurvati, rubent.
Stigmata
obtusa.
Fructus subovato - rotunda
tus, decemsulcatus, perianthio
et stylis rigidis coronatus, cen
trali cæteris majore.

Semina duo, subovata, hinc
convexa, 5costata, costis obtu
sis, ex punctis eleuatis scabris,
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medelstophöjedePunkterhvasse, tribus intermediis majoribus,
de tre midterste större, de duabus lateralibus minoribus,
tvende ved Siderne mindre.

Langnebet
Korvel : Fröene
Scandiæ Pecten seminibus
o
forsynede med et meget langt rostro longissimo, foliolis mulNeb og Smaaebladene fleer- tifidis. Sp. pl. cur Willd. i.
delte.
p. 1449Scandix Pecten. Desfont. Fl. atl. i. p. id 8.

C li ær o phy Hunt rostratum,
Lamarck Encycl. 1. p. 68d.

Imellem Sæden.
■

seminis rostro longissimo subvilloso.

Inter Segetes.

Aarig.

Annua.

■

Sydlig Korvel med syldanScandix australis seminibus
nede, hvasliaarede Fröe, Blom- subulatis hispidis, floribus radiasterne straalede ,
Stengierne tis, caulibus lævibus. Sp. pl.
jevne.
cur. "Willd. i. p. 1460.
Scandix australis. Desfont. El. atl. 1. p. 2d9.
Chcrropliyllum rostratum var. ß. Lamarck Encycl. 1. p. 685.

In collibus regionis tingitanæ.
Fl. Martio.
' Annua.
Obs. Vix a præcedente distineta.
Sententiam Celebrr.
Lamarckii et Gerardi, qui eam
pro A. Pectinis varietate habent,
perlubeiiter adgredior. Semina
enim in utraqve rostrata, rostro compresso, marginibus sursum scabris,

Paa Hoje omkring Tanger.
Bl. i Mars.
Aarig.
Anmærkn. Den er neppe
forskjellig fra den foregaaende,
og jeg tiltræder meget gjerne
Lamarks og Gerards Mening,
som ansee den for en Afart
af langnebet Korvel.
Thi
Froene ere hos begge snablede,
med en sammentrykt Snabel,
der paa Kanterne er opad hvas.
9
o

Femhannede.
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Àminiartet Sesel med Pod<S&s<?Zz Ammoides foliis râdiblade, hvoraf Smaaebladene calibus foliolis imbricatis. Sp.
ere taglagte.
pl. cur. Willd. i. p. 146*1.
Fandtes sjelden paa torre Ste- Raro legi in locis aridis.
der.
Aarig.
nuum.

An

Garganisk Thapsle med finThapsla garganica foliis pinnede Blade : Smaaebladene halv- natis: foliolis pinnatifidis : la
finnede : Fligene lansetdan- ciniis lanceolatis. Sp. pl. cur,
nede.
Willd. 1. p. 1466.
Thapsia garganica. Poiret it. 2. p. 138. Desfont. Fl. atl. 1. p. 26*2.

Almindelig paa sandige Steder Vulgaris in arenosis prope Tin
ved Tanger og Mogadore.
gidem et Mogadore. PerFleeraarig.
ennis.
Fennikel Dili med ægdannet
Anethum Foeniculum fructiFrugt.
bus ovatis. Sp. pl. cur. Willd.
i. p. 1469.
Anethum Foeniculum.
1. p. 170.

Desfont. Fl. atl. 1. p. 264*

Lamarck Encycl.

Hyppig allevegne ved Veje og Ad vias et margines agrorum
Agre.
Fleeraarig.
freqyens ubiqve.
Perenne.
Laaden
Pimpinelle
(7-8)
Plmpinella villosa (7-8) foliis
med dobbeltfinnede Rodblade, radicalibus bipinnatis, foliolis
Smaaebladene rundtakkede, kile- crenatis , basi cuneatis, petalis
dannede ved Grunden, Kron- seminibusqve villosis,
bladene og Fröene laadne.

Fandtes

sjelden paa

sandige Raro legi in arenosis regionis

S 2
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Steder i Egnen af Tanger.
Bl. i Juli.
Fleeraarig.
HelePlantenduunhaaret,graalig.
Roden knoile t , lividagtig ,
fleeraarig.
Stengelen opret, meget gre
net, kantet - furet, tætfyldt, to
Fod höj , af en Svanefjærs Tyk
kelse.
Gretiene smekkre, forlæn
gede, stribede.
Rodbladene og de nederste
Stengelblade oprette, stilke
de , dobbeltfinnede, halvan
den Tomme lange. Finnerne
modsatte, stilkede, frastaaende, halvkorsdannede formedelst
tvende stilklöse Smaaeblade,
der ere heftede til den fælles
Bladstilk neden under hver
Finne. Stnaaebladene modsatte,
stilklöse, rundagtige, eller ægdannet-aflange, kiledannede ved
Grunden, tilrundede mod Spid
sen , indskaaren - rundtakkede,
noget tykke, paa begge Sider
noget hvasse, netaarede, det
yderste störst, som oftest mere
indskaaret, af Störreise som Bla
dene hos Sellerie Persille.

Pentandria.

tingitanæ.
FI. Julio. Per
ennis.
Tota planta pubescens, grisea.
Radix tuberosa, albida, per
ennis .
Caulis erectus, ramosissimus,
angulato-sulcatus, farctus, bi
pedalis , crassitie pennæ cygni.

Rami tenues, elongati, striati.

Folia radicalia et infletiora
caulina erecta, petiolata, bipinnata, sesqvispithamæa. Pitince
oppositæ, petiolatæ , distantes ,
semicruciatæ propter foliola duo
inferne sub singula pinna in pe
tiolo communi sessilia. Foliola
opposita, sessilia, subrotunda,
vel ovato-oblonga, basi cunea
ta , apice rotundata, incisocrenata vel tantum crenata,
crassula, utrinqve subscabra,
venoso-reticulata, extimo ma
jori, plerumqve magis inciso,
magnitudine foliorum Ap'd gra
veolentis.
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Bladene paa Grenene slet
ingen, men i deres Sted ere
Grenene understottede med et
Biblad, der er lansetdannet,
spids, stribet, oftest tilbage
bojet, omgivet med en hvid
bindet Kant.
Den fælles Bladstilk udvidet
ved Grunden, halvstengelfattende, ovenpaa lidt udhulet,
nedenunder rundagtig-kjöldannet, stribet, af Bladets Længde.
Den enkelte Bladstilk rendet,
nedenunder ophöjet, stribet.
Skjermene paa Siderne og i
Spidsen , stilkede, forend Blom
sternes Aabning nikkende, si
denoprette. Den fælles Skjern
5-8straalet, Straalerne traaddannede, uligelange. Den enkelte
Skjern 6-iostraalet, Straalerne
af lige Længde.
De fælles og enkelte Svöb
mangle.
Blomsterne alle frugtbare.
Kronbladene tykke, spidse,
indböjede, udvendig laadenstivhaarede, hvidagtige.
Stifterne, traaddannede, hist
og her besatte med meget korte

Pentandria.

Folia ramea nulla, eorum
vero loeo rami suffulti sunt sti
pula lanceolata, acuta, striata,
sæpius reflexa, margine albido
membranaceo cincta.

Petiolus communis basi dila
tatus, semiamplexicaulis, supra
parum excavatus, subtus ro
tundato-carinatus, striatus, lon
gitudine folii. Petiolus partia
lis canaliculatus, subtus con
vexus, striatus.
Umbellae laterales et termi
nales, peduneulatæ, ante anthesin nutantes, deinde ereetæ.
Universalis 5-8 radiata, radiis
filiformibus, inæqvalibus. Um
bella partialis 6-ioradiata, ra
diis æqvali longitudine.
Involucra et involucella de
sunt.
Flosculi omnes fertiles.
Petala crassa, acuta, inflexa,
extus villoso-hirsuta, albida.

Filamenta filiformia, hinc
inde pilis brevissimis obsita, al.

Femhannedc.
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Haar, livide, længere end ICro- ba , corolla long*ora. Antherœ
nen. Stövknoppene noget run- subrotundæ, albidæ.
de, hvidagtige.

Frugtknuden noget ægdannet,
lidt stribet, stivhaaret. Griflerne
tvende , glatte, vedvarende, af
Kronens Længde. Arene hoveddannede, morke.

Germen subo'vatum, striatulum, hirsutum. Styli duo, glabri, persistentes, longitudine
corollæ. Stigmata capitellata,
fusca.

Frugten aflang, noget kantet,
Fructus oblongus, subangulaaden-stivhaaret, graae, kro- latus, villoso-hirsutus, griseus,
net med de vedvarende Grifler, stylis persistentibus, non tasom dog ikke ere stive.
men rigidis, coronatus.

Almindelig Persille
rned
Apium Petrosellnum foliolis
Smaaebladene paa Stengelen caulinis linearibus, involucellis
ligebrede, de enkelte Svöb me- minutis. Sp. pl. cur. Willd. i.
get smaae
p. 147S.
Apium Petroselinum. Desfont. Fl. atl. 1. p. 266.

Dyrkes i Haverne.

Toaarig.

Colitur in hortis.

Bienne.

Sellerie Persille med kileApium graveolens foliis caudannede Stengelblade.
linis cuneiformibus. Sp. pl.
cur. Willd. i.p. 1475.
Apium graveolens. Desfont. Fl. atl. 1. p. 266.

Dyrkes i Haverne.

Toaarig.

T relcunnede.

Hvidagtig Sumak (aö-a/Q nied

Colitur in hortis.

Bienne.

Trigynia.

BJius albidum (zo-zf) foliis

Femhannede.
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trehobede Blade : Smaaebladene
stilklose, kiledannede, rundtak
kede, paa begge Sider graaligfiltede, Bladstilkene kantede.

ternatis: foliolis sessilibus, cu
neiformibus , crenatis, utriiiqve cano-tomentosis , petiolis
marginatis.

Voxer paa Höje, sammendyn Habitat -in collibus arena mo
gede af Fly vesand i Skoven nær
bili constructis in Sylva ad
Mogadore juxta hortum Soc.
Mogadore ved Kjôbmændenes Have. Bl. i April og bær
mercatoriæ. Fl. April. Fruc
Frugt i Juni.
Busk.
tus promit Junio.
Frutex.

Kaldes i Landets SprogTassad. Vernacule Tassad.
Stengelen buskartet, opret,
grenet, trind, glat, beklædt
med en hvidagtig Bark , et
Qvarteer til en Fod lang, af
Tykkelse som en Gaasefjær.

Caulis fruticosus, erectus, ra
mosus, teres, glaber, cortice
albido obductus , spithamæus
vel pedalis, crassitie pennæ anserinæ.

Bladene treliobede, stilkede :
Smaaebladene kiledannede, stilklöse,
læderagtige , beklædte
med et graat tæt Filt, der neppe
er synligt uden Luppe, i Spid
sen tilrundede 05 meget buttede, undertiden lieelrandede,
undertiden, især de yngre,
mod
Spidsen
rundtakkede,
det yderste störst, de ved Si
derne mindre og nedlöbende.

Folia ternata, petiolata : fo
liola cuneiformia, sessilia, co
riacea, tomento cano denso, vix
nisi lente perspicuo, obducta ,
apice rotundata, obtusissima ,
aliqvando integra , interdum,
imprimis juniora, apicem ver
sus crenata, terminali majori,
lateralibus minoribus, decur
rentibus.

Petiolus planus, ex foliolis de
Bladstilken flad, kantet for
medelst de nedlöbende Blade, currentibus marginatus, eorumqve longitudine.
og af disses Længde.

Femli annecte.
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Pentandria.

Blomsterne i Klaser, der ud
springe fra Siden og ere korte.
Bærrene rundagtige, glatte,
melet-saftfulcle, södagtige, rode,
af Störreise som den alminde
lige Ært.
Froet enligt, stort, næsten
cirkelrundt, fladtrykt, beenliaardt.
De modne Bær ere spiselige.

Flores racemosi, racemis la
teralibus, brevibus.
Baccœ subrotundæ, glabræ,
farinaceo - succulentæ, dulcesscentes, rubræ, magnitudine Pisi
sativi.
Seinen unicum, magnum,
subcirculare, compressum, os
seum.
Baccæ maturæ esculentæ.

Anmærk. Dyrket i Kap
huset i den Bot. Have i Kjöbenhavn tabte den sit graa Filt
og Bladene bleve næsten glatte
og mere rund takkede end paa
den vilde Plante.

Obs. Culta in tepidario
Hort. bot. Hafniensis exuit ca
nitiem et tomentum, foliaqve
evaserunt fere glabra et magis
crenata, qvam in planta spon
tanea.

Laurbærbladet Qvalkvedm.eå.
heelrandede, ægdannede Blade,
nedenunder haaret-kjertelbærende i den Vinkel, som Aarerne gjöre med Hovedribben.

Viburnum Tinus foliis inte
gerrimis ovatis : ramificationibus venarum subtus villosoglandulosis. Sp. pl. cur. Willd.
i. p. 1485.

Afart.
Riisdannet
L. O. med lansetdannet-aflange Blade, hvor
af Kanten og Aarerne
nedenunder ere haarede.

var. 7 virgatum foliis lan
ceolate - oblongis, mar
gine venisqve subtus pi
losis. Sp. pl. loc. cit.

3die

Viburnum Tinus. Poiret it. 2. p. i3cp Desfont. Fl. atl. 1. p. 268.

Voxer i Skovene paa skygge- Habitat in sylvis locis umbro-
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fulde Steder i Egnen af Tan
ger. Bl. o in Vinteren. Busk.

Pentandria.

sis regioms tingitanæ.
h y eme.
Frutex.

Fl.

Sommer Hyld med tredelte
Sambucus Ebulus cymis tri- •
Qvaste, Bibladene bladagtige, partitis, stipulis foliaceis, caule
S ten gelen urtagtig.
herbaceo. Sp. pl. cur. Willd.
1. p. 1494.

Voxer paa lave noget fugtige I11 locis depressis subhumidis
Steder uden for Tanger.
juxta Tingidem.
Fransk Tamarisk med femhannede Blomster, Axene ud
springe fra Siden , Bladene lansetdannede ,
sten gelfattende,
taglagte.

Tamarix gallica floribus pentandris, spicis lateralibus , fo
liis lanceolatis amplexicaulibus
imbricatis. Sp. pl. cur. Willd.
1. p. 1498.

Tamarix gallica. Desfont. F. atl. 1. p. 26p.

Hyppig langs med Floderne i Copiose ad ripas fluviorum reEgnen af Tanger.
Busk.
gionis tingitanæ.
Frutex.
Sand Skoerem med stilkede
Corrigiola littoralis floribus
Blomster , Bægeret bindet i pedunculatis, calycibus mar' Kanten.
gine membranaceis. Sp. pl. cur.
Willd. i. p. i5o6.
Corrigiola littoralis Poiret. it. 2. p. 140. Desfont. Fl. atl. i.p.

270. Lamarck Encycl. 2. p. 128.

Ejusd. Illust. tab. 218.

Paa sandige og noget fugtige In locis arenosis subhumidis re
steder i Egnen af Tanger.
gionis tingitanæ.
Annua.
Aarig.

T
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Pentandria.

Pentagynia.

Logbladet Hindbæger'. RodStatice alliacé a Cavan, scastilken enkelt med Blomsterne po simplici, capitato, foliis lii et Hoved, Bladene ligebreed- neari-lanceolatis, acutis, trinerlansetdannede, spidse, trener- viis.

vede.
Statice alliacea scapo junceo capitato , foliis lineari-acutis, inferne
angustatis. Cav. ic. 2. p. 6. tab. iog.

Statice alliacea scapo simplici capitato , foliis lineari-lancsolatis
acutis planis. Sp. pl. cur. Willd. i. p. 1628.

Voxer paa sandige Steder i Eg Habitat in locis arenosis regio
nen af Tanger.
Fleeraarig.
nis tingitanæ.
Perennis.

Anmærk. Den er næsten
en Mellemting imellem Nellike
Hindbæger og storhovedetHind
bæger. Fra den förste adskil
les den ved bredere, spidse og
trenervede Blade, fra den sidste
ved smallere Blade, som ikke
have ni, men kuns tre Nerver,
ved mindre Blomsterhoveder,
ved Skællene af det fælles Bæ
ger, som ere aflange, buttede,
kortere end Hovederne, ved
Fli gerne paa Bægerets Krave,
der ende sig med en kort no
get stiv Od.

Obs. Media qvasi inter
Stat. Armeriam et Cephalotem.
A priori distingvitur foliis latio
ribus, acutis, trinerviis, a po
steriori foliis angustioribus, ner
vis tantum tribus nec novem
instructis, capitulis minoribus,
sqvamis calycis communis ob
longis, obtusis, capitulo brevi
oribus , plicis limbi perianthii
mucrone brevi subrigido termi
natis.

Storhovedet Hindbæger : Rod-

Statice Cephalotes scapo sim-
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stilken enkelt med Blomsterne plici, capitato, foliis lanceolai et Hoved, Bladene iansetdan- tis, novemnerviis.
nede, ninervede.
Statice Ccpkalotes scapo simplici capitato, foliis oblongis planisf
acuminatis basi attenuatis. Sp.pl. cur. Willd. i.p. idz3.

Statice lusitanien scapo simplici capitato, foliis ovato■ lanceolatis.
Poiretit. 2. p. i^t.

Statice P seu d,o-Armeria foliis lato-lanceolatis , margine cartila
gineis ; scapo simplici', floribus capitatis. Desfont. Fl. atl, 1. p. 278.

Voxer paa samme Steder, som Crescit cum præcedenti.
den foregaaende. Fleeraarig.
ennis.

Per

Skællene af detfælles Bæger
Sqvamæ calycis communislacn.lansetdannede , spidse, af Blom ceolatæ, acutæ, longitudine ca
sterhovedets Længde. Bæger pituli. Laciniæ perianthii seta
filgene ende sig ined\ en lang longa terminatæ.
Börste.
AurikelbladetHindbæger med
en enkelt, trind Rodstilk, Axene paa Siderne og i Spidsen,
ensidede, Bladene spadedannede,
spidse.

Statice auriculafolia Vakl
scapo simplici tereti, spicis la
teralibus, terminalibusqve seeundis, foliis spatliulatis acutis.'
Sp. pl. cur. Willd. I. p. i5z5.

Statice auricularfolia. Vakl Symbol.

1.

p. 26.

Paa Strandkanterne ved Tan- In maritimis prope Tingidem et
ger og Mogadore.
FleerMogadore.
Perennis,
aarig.
Anmærk. Planten afvexObs. Planta ludit scapo
1er med en Rodstük, som er simpliciore et ramoso, flexuoT 2
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enten mere enkelt, eller grenet so, foliis lanceolato-spatliulatis
og knæbojet, med lanset-spa- et ovato-spatliulatis, foribus ra
dedannede, eller æg-spadedan- rioribus et confertissimis,
nede Blade, med, sparsomme
eller tætstaaende Blomster.

Tykbladet Hindbæger med
Stati'ce monopetala caule fru
en buskartet bladet Stengel, ticoso folioso, floribus solitaBlomsterne enlige, Bladene lan- riis, foliis lanceolatis vaginansetdannede, skedende.
tibus. Sp. pl. cur. Willd. 1.
p. i53o.
Statice monopetala. Desfont. Fl. atl. 1. p. 277.

Paa Strandkanterne ved Tan- In maritimis prope Tingidem.
ger.
Busk.
Frutex.

Riisdannet Hindbæger med
Statice ferulacea caule frutien buskartet, grenet Stengel, coso ramoso, ramulis imbricaSmaaegrenene tætbelagte med tis paleis apice pilo terminatis.
Skæl, der ende sig med et Sp. pl. cur. Willd. 1. p. i53i.
Haar.
Staticeferulacea. Desfont. Fl. alt. i. p. 2jG.

Paa Stranden ved Tanger og In maritimis prope Tingidem et
Mogadore.
Busk.
Mogadore.
Frutex.

Lirebladet Hindbæger med
Statice sinuata caule lierbaen urtagtig tveegget Stengel, Rod- ceo ancipiti, foliis radicalibus
bladene liredannede , de paa lyratis, caulinis linearibus. Sp.
Stengelen ligebrede.
pl. cur. Willd. 1. p. 1531.
Statice sinuata. Desfont. Fl. atl. i. p. 1.76.

Voxer i

Egnen

af Tanger. Habitat in regione tingitana.

Femhannede.
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Den forste Afart fandtes paa
törre Bjergegne langt fra Ha
vet, den ånden paa ophojede
Steder ved Cap Spartel nær
Flavet.
Fleeraarig.

Varietatem legi in monto
sis aridis, a mari longe remo
tis, /3 in elcuatis Cap Spartel
juxta mare.
Perennis.

Kruset Hindbæger med Sten
Statice mucronata caule crisgelen kruset, Bladene ellipti spo , foliis ellipticis integris,
ske , heelrandede, Axene ensi- spicis secundis. Sp. pl. cur.
dede.
“Willd. i. p. i53s.
Statice mucronata. Desfont. Fl. atl. i. p. 2^5.

Ved Agerrenerne i Skoven nær Ad versuras in sylvis prone Mo
Mogadore. Blomst, i April.
gadore. Fl. April, .Perennis.
Fleeraarig.
Almindelig Hör med oddede
Bægere og Kapsler, Kronbladene rundtakkede, Bladene
lansetdannede, afvexlende, Stengelen næsten enlig.

Linum usitatissimum calycibus
capsuliscjye mucronatis, petalis
crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subsolitario. Sp.
pl. cur. Willd. i. p. i533.

Linum usitatissimum. Poiret it. 2. p. 140. Desfont. Fl. atl. 1. p. 277.
Lamarck Encycl. b. p. 619.

Dyrkes bist og her, men meget Hinc inde, sed rarissime, colisjelden.
Aarig.
tur.
Annuum.

Linum tenuifolium calycibus
Fiinbladet Hör med langspidsede Bægere, Bladene ströede, acuminatis, foliis sparsis linealige breed-börstedannede, nedad ri-setaceis, retrorsum scabris.
Sp. pl. cur. Willd. 1. p. 1536.
hvasse.

Temliannede.
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Linum tenuifolium. Lamarck Encycl. 3. p. 620.

Forekommer sjelden paa törre
Marker i Egnen af Tanger.
Anmærk. De Urtekyndige kalde denne Plante fleeraa
rig.
Jeg har ingensteds seet
den dyrket, men ifald man maa
domme af Rodens Beskaffenhed,
skulde man snarere holde den
for at være aarig. Den Afart,
som jeg her anförer, har gule
Kroner, hvoraf Bunden er blaae
med purpurfarvede Striber. Af
den Aarsag bör den maaskee
henföres til Afarten j i Sp. pl.
Fra cle övrige er den i det mind
ste adskilt ved mere tætstaaende
smallere og mere hvasse Blade,
ved en meget enkelt Stengel og
Biomsterets Farve.

Raro occurrit in campis aridis
regionis tingitanæ.
Obs. Botanici hanc plan
tam perennem dicunt, Nullibi
cultam observavi, si vero ex
radicis structura judicare liceat,
potius pro annua habenda est.
Hujus speciei varietas, qvam
hic trado, gaudet corollis lu
teis fundo coeruleo, striis pur
pureis notato, unde forte ad
var. 5 Sp. pl. referenda est.
A cæteris saltem distincta foliis
confertis, angustioribus, magis
scabris, caule simplicissimo, et
floris colore.

Fransk IFôr med syldannede,
spidse Bægere, Bladene ligebreedlansetdannede, afvexlende, Top
pens Kronstilke to blomstrede,
Blomsterne næsten stilklöse.

Linum gallicum calycibus subulatis acutis, foliis lineari-lanceolatis alternis, paniculæ pe
dunculis bifloris, floribus subsessilibus • s p. pl. cur. Willd.
i. p. 16'37.

Linum gallicum. Poiret it. 2,p. 1 \3. Lamarck Encycl. 3. p. ^z3.

Paa terre Steder i Egnen af In aridis regionis tingitanæ. An
Tanger.
Aarig.
nuum.

Femliannede.
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Linum virgatum (11-12) caly
Riisdannet Hör (11-12.) med
ligebreed - syldannede , spidse cibus lineari-subulatis, acutis,
Bægere, Bladene ligebreed-lan- foliis lineari-lanceolatis, alter
setdaiinede, afvexlende, Sten nis, caule ramoso, virgato.
gelen grenet, riisdannet.
'

✓

Voxer paa Diger og ved Kanten Habitat in aggeribus et ad mar
gines agrorum in sylvis proaf Agrene i Skovene i Provind
vinciæ Hahæ. Fl. Majo.
sen Ilaha. Blomstrer i Maj.

Hele Planten glat.
Roden hvidagtig, aarig?

Tota planta glabra.

Radix albida, annua ?

Stengelen strax fra Grunden
grenet. Grenene flere, forlæn
gede , tynde, noget furede, en
kelte, eller sjelden deelte, de
yderste de længste, fra et Qvarteer til en Fod lange.

Caulis mox e basi ramosus.
Rami plures, elongati, tenues,
subsulcati, simplices vel ramulis
subdivisi, exteriores longiores ,
spithamæi vel pedales.

Bladene ströede , ligebreedlansetdannede, spidse.
Toppen i Spidsen af Grenene.
Blomsterne ensidede, enlige,
kortstilkede.
Bægeret tregange mindre end
Kronen med ligebreed-syldan
nede, tilspidsede Flige.
Kronen guul, af Störreise
som ved almindelig Hör.
Kapslen trekantet, tiklappet,
kortoddet, kortere end Bægeret.

Folia sparsa, lineari-lanceolata, acuta.
F anicula in apice ramorum.
Flores unilaterales , solitarii,
breviter pedunculari.
Calyx corolla triplo minor,
laciniis lineari-subulatis, acu
minatis.
Corolla lutea, magnitudine
Lini usitatissimi.
Capsula pentagona, decemvalvis, breviter mucronata, ca
lyce brevior.

Fenihannede.
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Anmærk.
Den synes at
komme nær til smekker Hör hos
Desfont.
Fl. atl. i. p. 280.
tab. 81.
Men flere Arter af
Hör lade sig vanskelig skille ad
ved noget væsentligt Kjendetegn,
endskjönt hele Udseendet viser
Forsk jelligheden.

Pentandria.

Obs. Affinis videtur Eino
tenui Desfont. FL atl. 1. p. 280.
tab. 81. Species vero piures Eini
difficillime nota essentiali di
stin gvuntur, licet totus habitus
diversitatem demonstret.

Stiv Flor med syldannede
Einum strictum calycibus suBægere, Bladene lansetdannede, bulatis, foliis lanceolatis stricstive, oddede, hvasse i Kanten, tis mucronatis: margine sca
bris.
Sp. pl. cur. Willd. i.
p. i53g.
Linum strictum. Desfont. Fl. atl. i.p. 278,

Linum s es sil ifl orum calycibus peracutis subglomeratis sessilibus,
foliis lanceolatis mucronatis : margine scabro. Lamarck Encycl. 3.
p. 620.

iste Afart med Stengelen
var. a caule superne cooventil kostet, Blomsterne
rymboso, floribus glo
paa Spidsen i nögledanmerato-capi tatis termina
nede Floveder.
libus.
Lamarck 1. cit.
xden Afart med Stengelen
var. ß caule superne cooventil kostet, Blomster
rymboso , floribus alter
ne afvexlende.
nis. Lamarck 1. cit.
Paa törre udyrkede Steder. In locis aridis incultis. An
Aarig.
nuum.
Bægerfligene lansetdannede,
Ejaciniœ calycis
lanceolatæ 7,
X «y
spidse, oddede, stive, dobbelt acutæ, mucronatæ, rigidæ, cap-
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saa lange, som Kapslen, med sula duplo longiores, margine
Kanterne og Kjolen hvasse, carinaqve scabris. Corolla luKronen guul, kortere end Bæge- tea, calyce brevior.
Petala
ret.
Kronbladene omvendt obovato - lanceolata, trinervia,
æg~lansetdannede, trenervede, truncata cum acumine brevi,
afstumpede med en kort Od, reflexa. Ungves albidi. Statilbageböjede.
Neglene hvid- mina longitudine fere corollæ :
agtige. Stövnaalene næsten af filamenta alba : Antheræ subroKronens Længde :
Stifterne tundæ, luteæ. Pistilla qvinqve,
hvide: Slövknoppene rundag- longitudine staminum: Germen
tige, gule. Frugtbörene fem , rotundato-ovatum : Styli albi :
af Stövnaalenes Længde : Frugt- Stigmata globosa, viridia.
knuden rundagtig - ægdannet :
Griflerne hvide: Arene kugel
runde, grönne.
JUden Hör med modsatte
Linum Radiola foliis opposiBÏade,
Stengelen
tvedeelt, tis, caule dichotomo, floribus
Blomsterne firehannede, fire- tetrandris, tetragynis. Sp. pl.
hunnede.
cur. Willd. i. p. 1.642.
Linum Radiol a foliis oppositis, caule ramosissimo dichotomo fliformi , floribus tetrapetalis. Lamarck. Encycl. 3. p. 622.

Paa törre Steder af Bjerget Shi- In aridis montis Slùbil kibir.
bil Kibir.
Aarig.
Annuum.

SJETTE

KLASSE.

CLASSIS

VI.

Sexhann ede.

He X a 7i d r i a.

Eenhunnede.

Monogynia.

Leucoium autumnale spatha

Höst Levkoy med enbladet,

U

d
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toblonistret Hylster , Kronbla- monophylla, biflora, petalis
dene ægdannede, tretandede i ovatis, apice tridentatis, stylo
Spidsen, Griflen traaddannet.
filiformi.
L eucoium autumn ale spatha multiflora., stylo filiformi. Sp. pl. cur.
Willd. 2. p.3o. Poiret it. 2.p. 144- Desfont. Fl. atl. i. p. 281.

Voxer imellem Buske paa san
dige törre Steder af Bjerget
Shibil Kibir. Blomstrer mod
Slutningen afOktober. Fleer
aarig.
Hylsteret enbladet, toblom
stret, sjelden enblomstret, men
aldrig saae jeg den fleerblomstret. Kronbladene ægdannetaflange, nervede paa Ryggen, i
Spidsen tretandede, hvoraf den
midterste tykkere og mere frem
stå aende. * Frugtboren engan g
saa kort, som Kronen.

Fiinbladet Levkoy (3-4) med
Hylsteret tobladet ,
to blom
stret, Kronbladene lanse tdanne
de, spidse, Griflen traaddannet.
Faa sandige vindaabne Marker
i Egnen af Tanger nær ved
Schaarf el Kaab.
Blomst.
i Januari.
Fleeraarig.
Den ligner foregaaende i Stör
reise , Figur af Lögen, Bladene

Habitat in locis arenosis, ari
dis montis Shibil kibir inter
frutices. Fl. sub finem Oc
tobris.
Perenne.

Spatha monophylla, biflora,
rarius uniflora, nunqvam mul
tifloram observavi. Petala ovato-oblonga, dorso nervosa ,
apice tridentata, dente interme
dio crassiore magis producto.
Pistillum corolla duplo brevius.

Leucoium trichophyllum (3-4)
spatha diphylla, biflora, peta
lis lanceolatis, acutis, stylo fi
liformi.
In campis apricis arenosis re
gionis tingitanæ prope Schaarf
elKaab. Fl. Januario. Pe
renne.
Magnitudine, forma bulbi ,
foliorum ct caulis simile præ-
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og Stengelen , men er forskjellig ved et noget större Blom
ster, Hylsteret tobladet, Smaaebladene modsatte, ligestore,
ligebreed - lausetdannede, spid
se, nervede, Kronbladene lige
breed - lansetdannede, ottenervede, spidse, men ikke tretan
dede , Frugib Ören firegange
kortere end Kronen,

cedenti, sed distinctum fore
parum majore, spatha diphyl la, foliolis oppositis, æqvalibus,
lineari-lanceolatis, acutis, ner
vosis , petalis lineari-lanceola
tis, octonerviis, acutis, nec tridentatis, pistillo corolla qvadruplo breviore.

Tazet Narcisse med Hylste
ret fleer blomstret, Honninggjemmet klokkedannet, foldet,
afstumpet, tregange kortere end
de afvexlende bredere Kron
blade, Bladene flade.

Narcissus
multiflora,
lato plicato
talis alterne
foliis planis.
2. p. 09.

Tazetta spatha
nectario campanutruncato triplo pe
latioribus breviore,
Sp. pl. cur. Willd.

Narcissus Tazetta. Poiret it. 2. p. 144' Desfont. Fl. atl, i. p. 282.

Voxer almindelig paa fugtige In campis subhumidis regionis
tingitanæ freqvens occurrit •
Marker i Egnen af Tanger.
Blomstrer
i
November.
Fl. Novembr.
Perennis.
Fleeraarig.

Kronbladene
gjemniet li vide.

og

llonning-

Petala et Ne darium alba.

Narcissus serotinus spatha
Flost Narcisse med et fleermultiflora,
nectario brevissimo,
blomstret Hylster, Honninggjemmet meget kort, lieelt, integro, crenulato, petalis lan
U 9.
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og rundtakket ,
Kronbladene ceolatis foliis linearibus, calansetdannede, Bladene lige- naliculatis.
brede, rendede.
Narcissus serotinus spatha uniflora, nectario sexpartito brevissimo,
foliis subulatis. Sp. pl. cur. Willd. 2. p. 41 • Poiret it. 2. p. 146. —
Desfont. Fl. atl. 1. p. 283.

Meget almindelig paa Höje og In collibus et campis argillosis
lerede Markér i Egnen af
regionis tingitanæ valde fre
qvens.
Tanger.
Mod Slutningen af Septem
ber, förend Regntiden ind
falder , fremkommer allerede
Rodstilken med Blomster og
uden Blade.
Efter Regnen,
forend Blomstringen endnu er
forbi, voxe Bladene ud og Plan
ten vedbliver at blomstre lrele
Oktober og November Maaned.
Rodstilken noget tveegget,
stribet, et Qvarteer eller en
Fod lang.

Sub finem Septembris ante
tempus pluviosum jam prodit
scapus nudus, florigerus. Post
pluviam, nondum peracta flo
rescentia, enascuntur folia et
planta pergit florere per totum
Octo brim et Novem brim.

Scapus subanceps, striatus,
spithamæus aut pedalis.

Bladene ligebrede, rendede,
Folia linearia , canaliculata,
lidt kortere end Rodstilken, om scapo paulo breviora, duas cir
trent to Limer brede.
citer lineas lata.
Hylsteret
to-fleerblomstfet.
o

Spatha bi-multiflora.

Kronbladene ligebreed - lanFetala lineari-lanceolata, alisetdannede , undertiden ellip qvando elliptica , acuminata ,
tiske , langspidsede, nerve- nervosa, nivea. Nectarium urde, sneehvide. Honninggjemrnet ceolatum, subintegrum, margine

Sexliannede.
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krukke dannet, næsten lieelt, vix notabile crenatum, primum
med Kanten umærkelig rund- fuscum, deinde aurantiacum ,
takket, först mörkfarvet, siden petalis sextuplo brevius,
pomeranzguult, sexgange kor
tere end Kronbladene.

Gr'ôn Narcisse (17-18) med
et fleerblomstret Hylster, et
klokkedannet og meget kort
Honninggjemme, Kronbladene
ligebrede, Bladene trinde, pibede. Tab. II.
Fandtes i Mængde paa et ophöjet, klippefuldt og fugtigt
Sted nær ved Tanger, naar
man tager Vejen fra Slottet
til Bjerget Shibil kibir og
drejer strax af til Höjre imel
lem Haverne henimod Soen.
Ligeledes fandt jeg denne sjeldne Plante paa den sandige
Landtunge, som ligger imel
lem Gibraltar og Landsbyen
M. Rocque, og kaldes Neutral
Ground.
Rodstilken kom
mer först frem med Blom
sterne og siden efter Bladene,
imedens Planten endnu blom
strer.
Blomstr, i Oktober
og November.
Fleeraarig.

Narcissus viridijlorus (17-18)
spatha multiflora, nectario campanulato, brevissimo, petalis
linearibus, foliis teretibus, fistulosis. Tab. II.

Copiose legi in loco elevato,'
saxoso, humido juxta Tingidem, qvando itur ab arce
ad montem Shibil kibir, mox
dextroversum flectendo cur
sum inter hortos mare ver
sus. In istmo arenoso inter
Gibraltariam et pagum St.
Rocqve sito , et Neutral
Ground dicto, hanc plantam
rarissimam etiam observavi.
Scapus floriferus primum pro
dit, dein folia, floribus ad
huc persistentibus. Fl. Octbr.
Novembr.
Perennis.
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Lögen rundagtig, Ludet, be
dækket med en mörk Hinde
og udskyder lange Trevler fra
Grunden.
Rodstilken, trind, meget jevn ,
glat, en Fod höj og derover.
Bladene et, tvende eller flere,
trinde, pibede, meget jevne, i
Spidsen noget sammentrykte,
lidt spidse, næsten af samme
Længde, som Rodstilken.

Hylsteret entladet, fleerblomstret, noget liindet, ligebreedlansetdannet, opret, spids, en
gang saa kort, som de længste
Krons til ke.
Kronstilkene uligelange.

Hexandria.

Bulbus subrotundus, tunica
tus, membrana fusca tectus ,
fibrillis longis, e basi ortis.

Scapus teres, Levissimus, gla
ber, pedalis et ultra.
Folium unum, duo vel plura,
teretia, fistulosa, lævissima,
apice compressiuscula, acutu
la, longitudine fere scapi.
Spatha inonophylla, multiflo
ra, submembranacea, lineari lanceolata, erecta, acuta, pe
dunculis longioribus duplo bre
vior.

Pedunculi inæqvales.

Kronbladene ligebrede, flade,
Petala linearia, plana, æqvaligestore, spidse, kortere end lia, acuta, tubo breviora, ci
Roret, graalig-gronne, 6 Linier nereo - viridia, 6 lineas longa,
lange, neppe en Linie brede. vix lineam lata.
Honninggjemmet af samme
Nectarium concolorum, camFarve, klokkedannet, firegange panulatum, petalis qvadruplo
kortere end Kronbladene, sex- brevius, sexpartitum , laciniis
deelt : Fligene ubetydeligen ud- leviter emarginatis.
skaarne.

Stifterne sex, syldannede,
Filamenta sex, subulata, tu
fastvoxne til Roret, uligelange, bo adnata, inæqvalia , tribus
de trende længere end de öv- longioribus. Antherœ oblongæ,

i

Sexhanncde.

i5<)

rige.
St'ovknoppene aflange,
gule, de tvende i Svælget, de
tvende indsluttede i Røret.
Frugtknuden rundagtig, no
get trefladet : Gi'ifien traaddannet, af Længde med de lange
Stövnaale : Avet treklövtet.
Kapslen rundagtig, stump
trehj ornet, trekantet, treklappet.
Fr'ôene noget aflange, i Spid
sen tilrundede, smalere mod
Grunden , næsten trefladede ,
den ene Side ophöjet, de övrige
flade, glatte, sorte, skinnende.

Jlcxandrïa.

luteæ, tres in fauce, tres tubo
inclusæ.

Germen subrotundum, sub triqvetrum : Stylus filiformis,
longitudine staminum longio
rum : Stigma trifidum.
Capsula subrotunda, obtuse
trigona, trilocularis, trivalvis.
Semina oblongiuscula, apice
rotundata, basi angustata, subtriqvetra, altero latere convexo,
cæteris planis, glabra, nigra,
nitentia.

Lugten ligner Narcissens og
er behagelig.

Odor narcissinus, gratus.

Stvand Pancratie med et fleerblomstret Hylster, Bladene ligebreed-lansetdannede, Honninggjeminets Tænder tolv uden Stöv
naale.

Pancratium maritimum spatha
multiflora, foliis lineari-lanceolatis, nectarii dentibus duode
cim non staminiferis. Sp. pl.
cur. Willd. 2. p. 42‘

Pancratium maritimum. Poiret it.

2.

p. 14L Desfont. Fl. atl. i.p. 283.

Almindelig i Flyvesandet ved Freqvens in arena mobili juxta
Tingidem. Fl. Majo et Junio.
Tanger.
Blomst, i Maj og
Perenne.
Juni.
Fleeraarig.
Bulbi in Hort. bot. Hafn. in
Lög, som bleve indbragte i
den Bot. Have i Khavn, udvik troducti primo anno florem, in
lede forste Aar den Blomst, som solo natali conceptum, tule-
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var ansat iFödelandet, men liave
siden den Tid, uagtet al Umage,
aldrig blomstret , hvilken Iagt
tagelse den fortreffelige Clusius
allerede tilforn har gjort i for
skj ellige Haver.

runt, postea vero omni cura
adhibita nunqvam floruerunt,
qvod idem jam egregius Clu
sius in variis hortis observavit.

Liden Amaryllis (1-2) med et
enbladet, en blomstret og spids
Hylster, Kronen klokkedannet,
opret, lige, Stövnaale oprette,
ligelange«
Ikke almindelig paa Höje og
Marker i Egnen af Tanger.
Blomst, i Oktober. Rodstil
ken med Blomster og uden
Blade viser sig först, siden
fremkomme Bladene. Fleer
aarig.

Amaryllis ex'gua (1-2) spatha
monophylla, uniflora, acuta,
corolla campanulata, erecta,
æqvali, staminibus erectis, æqvalibus.
Haud freqvens in collibus et
campis regionis tingitanæ. FI.
Octbr. Scapus florigerus, nu
dus primum provenit, postea
emergunt fqlia.
Perennis.

Planten er fingerlang, glat.

Planta digitalis, glabra.

Lögen rundagtig - ægdannet,
Bulbus rotundato-ovatus, exudvendig mörk.
tus fuscus.

Rodstilken
tynd»

trind,

ligetyk,

Scapus teres, æqvalis, te
nuis.

Bladene 1-3, ligebreed-traadFolia 1-3, lineari-flliformia,
dannede, næsten af Rodstilkens longitudine fere scapi.
Længde.

Biomsteret et eneste,
Spidsen, opret, stilket.

paa

Flos unicus, terminalis, erec
tus , pedunculatus.

Sexhamiede.
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Hylsteret enbladct, enblomstret, spids, af Kronstilkens
Længde.
Kronen sexbladet, klokkedanII et, opret, guul, vedGrunden truk
ket sammen i et kort Ror : Kron
bladene ligestore, ligebreed-lansetdannede, buttede, paa Ryg"
gen nervede og af en höjereFarve.
Stifterne næsten ligelange, op
rette, omtrent afKronensLængde.
Slovknoppene aflange.
Griflen traaddannet, opret,
lidt længere end Stifterne.

Hexandria.

Spatha monophylla, uniflora,
acuta, longitudine pedunculi.

Corolla hexapetala, campanulata, erecta, lutea, basi in tubuin
brevem angustata : petala æqvalia, lineari-lanceolata, obtusa,
dorso nervosa colore intensiore.
Filamenta subæqvalia , erec
ta , longitudine fere corollæ.
Antherœ oblongæ.
O
Stylus filiformis , erectus, fi
lamentis parum longior.

Stivhaaret Loomed en skjermAllium subhirsutum caule plabærende og fladbladet Stengel, nifolio umbellifero, foliis in
de nederste Blade stivhaarede, ferioribus hirsutis, staminibus
Stovnaalene syldannede.
subulatis. Sp. pl. cur. Willd.
J
2. p. 66.
Allium subhirsutum. Desfont. Fl. atl.

i.p. 2g6. Lamarck Encycl. i .p. 66.

Almindelig paa ophöjede Steder Vulgaris in locis eleuatis regi
i Egnen af Tanger, nær Havet
onis tingitanæ prope mare
imellem Buske. Blomstrer i
inter frutices. Fl. Januario.
Januari.
Fleeraarig.
Fleeraarig.

Bladene som oftest ikkun rand- Folia sæpius tantum ciliata.
haarede.
Hvid Lög med en logbærende
Allium sativum caule planiog fladbladet Stengel, Lögen folio bulbifero, bulbo compo-

/
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spidsede

Stövnaalene
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tre- sito, staminibus tricuspid atis.
Sp. pl. cur. Willd. 2. p. 68.

Allinm sativum. Desfont. Fl. atl. i.p.

287.

Lamarck Encycl. i.p. 66.

Dyrkes allevegne i Haverne. Colitur. ubiqve in hortis.
Tlceraarig.
enne.

Kuglebionistret Log med en
trind bladet og skjermbærende
Stengel , Bladene halvtrinde,
Stövnaalenetrespidsede, længere
end Kronen.
Allium sphæroceplialum.
cycl. 1. p. 66.

Per-

Allium Sphærocephalon caule
teretifolio umbellifero, foliis semiteretibus., staminibus tricuspidatis corolla longioribus. Sp.
pl. cur. Willd. 2. p. 70.

Desfont. Fl. atl. 1. p. 291.

Lamarck En

Flist og her paa sandige Stecler Passim in arenosis regionis tini Egnen af Tanger.
Fleer
gitanæ.
Perenne.
aarig.
Bleeg
£7 Log
£7 med en næsten
trindbladet, skjermbærende Sten
gel, Blomsterne hængende, af
stumpede, Stövnaalene enkelte,
aflige Længde med Kronen.
.

■

l- -,

Allium pallens caule subteretifolio umbellifero, floribus pen
dulis truncatis, staminibus sim
plicibus corollam æqvantibus.
Sp. pl. cur. Willd. 2. p. 72*

Allium pallens. Desfont. Fl. atl. 1 .p. 2,90. Lamarck Encycl. i.p. 67.

Almindelig i sandige Viinhaver Freqvens in vinetis arenosis jux
nær ved Tanger. Fleeraarig.
ta Tingidem.
Perenne.
Kronbladene hvidagtige med
Petala albida carina purpu
en purpurfarvet KjÖl.
rascente.
Sort Log med en nogen trind

Allium nigrum

scapo nudo

y
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Rodstilk,Bladene lansetdannede,
Skjermen halvkugelrund , Kronbladene udstaaende, Stövnaalene enkelte.
Allium monspessulanum.
cy cl.

i.

Hexandria.

tereti, foliis lanceolatis, umbella hemisphærica, petalis patentibus, staminibus simplicibus. Sp. pl. cur. Willd. 2. p. 78.

Desfont. Fl. atl. 1. p.

286.

Lamarck Lu

p. 68.

Forekommer sjelden paa Agre Raro occurrit in agris prope
Tingidem.
Perenne.
ne ved Tanger.
Fleeraarig.
Allium triqvetrum scapo nu
Trefadet Log med en nogen
Rodstilk som tilligemed Bladene do , foliisqve triqvetris, stami
ere trefladede, Stövnaalene en nibus simplicibus. Sp. pl. cur.
Willd. 2. p. 80.
kelte.
Allium triqyetrilm. Poiret it.
Lamarck Encycl. 1. p. 69.

2.

Ikke sjelden paa ophöjede Ste
der i Egnen af Tanger, nær
Havet imellem Buske, voxer
tilligemed stivhaaret Log.
Blomstrer i Januari. Fleer
aarig.
Logene ere spiselige, holdes
tilfals paa Torvet i Tanger og
bruges istedenfor Porre Lög.

p. 146.

Desfont. Fl. atl. 1. p. 287.

Haud raro in locis eleuatis re
gionis tingit, prope mare in- ter frutices - crescit cum Al.
sub hirsuto « Fl. Januario. Per*
enne.

Bulbi esculenti in foro tingitano venales reperiuntur atqve in locum Al. Porti substi
tuuntur.

Röd Log med Rodstilken nöAllium Cepa scapo nudo in
gen , nedentil buget og længere ferne ventricoso longiore foliis
end de. trinde Blade.
teretibus. Sp. pl. cur. Willd.
2. p. 80.
X 2

. Sexliannede.
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Hexandria.

Allium Cepa. Desfont. Fl. atl. 1. p. 2$x. Lamarck Encycl. 1. p. 6$.

Dyrkes allevegne i Haverne. Colitur ubiqve in hortis. PerEleeraarig.
enne.
Lögene ere store, södlige og
Bulbi magni, dulcesscentes et
meget velsmagende.
admodum saporosi.

Raridhaaret Log med en nöAllium Chamœ - Moly scapo
gen , meget kort Rodstilk, nudo subnullo, capsulis cerKapslerne ludende, Bladene nuis, foliis planis ciliatis* Sp.
flade, randhaarede.
pl. cur. Willd. 2. p. 83.
Allium Chamæ-NLoly. Poiret it. 2. p. x/fiLamarck Encycl. i.p. 71.

Desfont. Fl. atl. i .p. 2.88.

Paa lerede Marker ved Tanger. In campis argillosis juxta TinBlomst. i November. Fleergidem. Fl. Novembr. Peraarig.
enne.
Hvid Lilie med lansetdanLilium candidum foliis lanïiede, ströede Blade, der ved ceolatis sparsis basi attenuatis,
Grunden blive smallere, Kro- corollis campanulatis intus gia
nerne klokkedannede, indven- bris. Sp. pl. cur. Willd. 2. p. 84.
dig glatte.
Lilium candidum. Desfont. Fl. atl. i.p. 232. Lamarck Encycl. 3. p< 684.

Plantes paa
Prydelse.

Gravstederne til In tumulis collocatur ornamenti
Fleeraarig.
gratia.
Perenne.

Kostblomstret Fuglemelk med
Ornithogalum umbellatum cofaa'Blomster i en Kost, Kron- rymbo paucifloro, pedunculis
stilkene længere end Blomster- bracteis longioribus, filamentis
bladene, Stifterne syldannede, subulatis. Sp. pl. cur. Wrilld.
y

2. p. 116.

Ornithogalum umbellatum.

Hexandria.
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Sexhannede.

Poiret it.

2.

p.

#47«

Desfont. Fl. atl. 1.

p. 2^6.

Paa fugtige Agre i Egnen af In agris liumidis regionis tinTanger. Blomst, i Januari.
gitanæ. Fl. Januario. PerFleeraarig.
enne.
Strand Skille : blomstrer uden • Scilla maritima nudifl'ora,
Blade, og Blomsterbladene til- bracteis refractis. Sp. pl. cur.
Willd. 2. p. 125.
bage böj ede.
Scilla maritima. Poiret it. 2. p. 11\8. Desfont Fl. atl.

1.

p. 2cpj.

Allevegne paa Marker- og Höje. Ubiqve in campis et collibus.
Floret ante folia sub exitum
Blomstrer forend Bladene imod
Septembris.
Perennis.
Slutningen
af September.
Fleeraarig.
Scilla serotina (1-2): nudiSildig Skille (1 -i) : blomstrer
flora,
bracteis patentibus, sca
uden Blade, Blomsterbladene
udstaaende, Rodstilken noget po subsqvamoso.
skællet.
Scilla ant h eri coides racemo longo spicato, foribus pedunculos

ceqvantibus, basi bracteatis.

Poiret it.

2.

p. 14$ ?

Scilla anthericoides racemo longo ; bracteis subulatis ; pedicellis
corolla brevioribus. Desfont. Fl. atl. 1. p. 3oi. ?

Almindelig paa sandige Marker Vulgaris in campis arenosis jux
ta Saffy. Fl. Septembr. Per
ved Saffy. Blomst, i Sep
ennis. Scapus floiiferus ante
tember.
Fleeraarig. Rod
folia prodit.
stilken
fremkommer
med
Blomster forend Bladene.
fe
Bulbus rotundato-ovatus, tuLögen rundagt’g-ægdannet,

Secchaiincde.
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hudet, nedentil forsynet med
lange, k jödfulde ogtykkeTrævler.
Pvodstilken trind, glat, skæl
let, to Fod liöj, afen Andefjærs
Tykkelse : Skællene meget smaae,
vidtstaaende.
Bladene har jeg ikke seet,
thi de mangle under Blom
stringen.

Hexandria.

\

nicatus, subtus fibrillis longis,
carnosis, crassis instructus.
Scapus teres , glaber, sqvarnosus, bipedalis, crassitie pen
næ anatinæ : sqvamis minimis,
remotissimis.
Folia non vidi ; sub flore
scentia enim desunt.

Flores racemosi, racemo sim
. Blomsterne i en enkelt, faablomstret, næsten fodhøj Klase. plici, raro, subpedali.
Pedunculi erectiusculi, fili
Kronstilkene noget oprette,
traaddannede , næsten af Kro formes, longitudine fere corollæ.
nens Længde. *

Bracteæ subulatæ, parvæ ,
Blomsterbladene syldannede,
smaae, opret-udstaaende, sjel- erecto-patentes, rarius reflexæ,
den tilbagebøjede, affældige, deciduæ, pedunculis vel triplo
tregange kortere end Kronstil breviores.
kene.
• Kronen næsten af Størrelse,
som hos pyrenæisk Fuglemelk
og honningbærende i Bunden:
Kronbladene ovale, noget but
tede, af en skiden rod Farve:
Ryggen Iiojere farvet end den
övrige Deel.

Corolla magnitudine fere Ornithogali pyrenaici, fundo nectarifera : petalis ellipticis, obtusiusculis, sordide rubris, dorso
reliqva parte intensiore.

Stifterne traaddannede, op
Filamenta, filiformia, erecta,
rette, kjodfarvede, af Kron incarnata, longitudine petalo
bladenes Længde : St'ovknoppene rum : Antherœ oblongæ, tetra-

Sexhannede.

107

aflange, firkantede, vippende,
grönlig-gule.
Frugtknuden ægdannet - af
lang , grön : Griflen traaddan
net , kjödfarvet, af Stövnaalenes Længde : Aret enkelt.
Kapslen aflang, trekantet,
meget buttet, udskaaret, tre
kamret , sexklappet.
Fröene ægdannet - aflange ,
liindede i Kanten , sorte, og
ligge perpendikulaire i Kam
rene.

Hexandriar.-

gonæ, incumbentes, viridi-lu teæ.
Germen ovato-oblongum, vi
ride : Stylus filiformis, incar
natus, longitudine staminum :
Stigma simplex.
Capsula oblonga, triangula
ris, obtusissima, emarginata,
trilocularis, sexvalvis.
Semina ovato-oblonga , mar
gine membranacea, nigra, perpendiculariter in loculamentis
sita.

Italiensk Skille med en kegle
Scilla italica racemo conico
dannet aflang Klase.
oblongo. Sp. pl. cur. Willd.
2. p. 126*.
Paa lerede Marker og Hældin- In campis et declivibus argillo*
ger i Egnen af Tanger. Blom
sis regionis tingitan. FI, De
strer i December. Fleeraarig.
cembri. Perennis.
Peruviansk Skille med en keg
Scilla peruviana corymbo
ledannet tætblomstrende Kost. conferto conico. Sp. pl. cur.
Willd. 2. p. 127.
Scilla peruviana. Poiret it. 2.p. 4<?. Desfont. FI. atl. 2. p. 298.

Jeg fandt den sjeldenpaaHöjene Karo legi in collibus regionis
i Egnen af Tanger. Blomst,
tingit. FI. Martio. Perennis.
i Marts.
Fleeraarig.
Klokkedannet Skille med en

Scilla camp anulata bulbo so-

Sexhannede.
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lido, racemo multifloro oblongo-subconico, corollis campanulatis erectis, bracteis bipar
titis pedunculo longioribus, fo
liis lanceolatis.
Sp. pl. cur.
Willd. 2. p. 128.
Hist og her i Kratskove i Eg Passim in dumetis regionis tin
nen af Tanger. Blomstrer i
gitanæ. Fl, Februario. Per
Februar.
Fleeraarig.
ennis.

heel Log, en fleerblomstret af
lang, næsten kegledannet Klase,
Blomsterbladene tvedeelte, læn
gere end Kronstilken, Bladene
lanse tdannede.

Mauritansk Skille (9-10) med
Blomsterne i Klaser, Blomster
bladene tohobede, aflige Længde
medKronstilken,Bladene ligebrede , flade, indrullede i Spidsen.
I Krattet paa Bjerget Shibil
Kibir. Blomst, i Marts. Fleer
aarig.
Rodstilken trind , næsten
fodhoj.
Bladene Iigebreed-dansetdan
nede, flade, glatte, mod Spid
sen meget indrullede, næ
sten af samme Længde som
Rodstilken, 3-4 Linier brede.
Blomsterne blaae, i Klaser,
de neders te forlængede.
Blomsterbladene tohobede ,
uli gelange, farvede : den indven
dige syl dannet, engang saa kort

Scilla mauritanica (p-10) flo
ribus racemosis, bracteis binis
pedunculum æqvantibus, foliis
linearibus, planis, apice invo
lutis.
In dumetis montis Shibil kibir.
Fl. Martio.
Perennis.

Scapus teres, subpedalis.
Folia lineari-lanceolata, pla
na, glabra, apicem versus val
de involuta, scapum fere æqyantia, 3-4 lineas lata.
Flores coerulei, racemosi, in
ferioribus elongatis.
Bractece binæ, inæqvales, coloratæ : interior subulata, pedun
culo duplo breyior ; exterior

Sexliannede.
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som Kron stilken : den udvendige
udvidet ved Grunden, langspidset, af lige Længde med Kronstilken.
Kommer meget nær til fore
gaaende Art ; men er dog forskjellig ved mindre Kroner,
der ikke ere saameset
udstaaO
ende, lieller ikke noget tilba
gebøjede med Spidsen, ved smal
lere og indrullede Blade.
Tindtan
sk Skille med BlomO
sterne i Klaser , Blomsterblade
ne enlige, kortere end Kronstilken, Bladene lansetdannede,
flade, ind rullede i Spidsen.
Almindelig i Krattet paa Shi
bil Kibir. Blomst, i Januari.
Fleeraarig.
Den er meget liig den foregaaende, men skilles derfra
ved lidt bredere Blade, som
ere kortere indrullede, ved at
have kuns et eneste Blomster
blad, som er tregange kortere
end Kronstilken.
Den synes ogsaa at komme
nær til smaaeblomstret Skille
hos Desfont, i Fl. atl. i.. p.

Hexandria.

basi dilatata, acuminata, lon
gitudine pedunculi.

Nimis affinis præcedenti, ta
men diversa corollis minori
bus , minus patulis nec apice
subreflexis, foliis angustioribus,
involutis.

Scilla tingitana floribus racemosis, bracteis solitariis, pe
dunculo brevioribus, foliis lanceolatis, planis, apice involutis.
Freqvens in dumetis Shibil ki
bir. Fl. Januario. Perennis.

A præcedente, cui simillima,
distingvitur foliis parum latio
ribus, brevius involutis, brac
tea tantum unica, pedunculo
triplo breviori.

Affinis etiam videtur Scilla?
parvifloræ Desfont. Fl. atl. i.p.
3oo tab. 87., sed in nostra

\

Sexhanncde.
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3oo. tab. 87, men Iios vor
Plante ere Blomsterbladene ved
varende, ikke affældige, og Kro
nerne ere större end hos den
linneiske Höst Skille.

bracteæ sunt persistentes, nec
deciduæ, et corollæ sunt majo
res qvam in Scilla autumnali
Lin.

Höst Skille, med ligebreedScilla autumnalis foliis fili
traaddannede Blade, Blomster formibus linearibus, floribus
ne i Koste, Kronstilkene op corymbosis, pedunculis adscenstigende, af Biomsterets Længde. dentibus longitudine floris. Sp.
pl. cur. Willd. 2. p. i3o.
Scilla autumnalis.

Poiret it.

2.

p.

148.

Desfont. Fl. atl. 1 p.3oi.

I Viinhaverne og paa sandige In vinetis et locis arenosis cir
Steder
omkring;
Tanger.
Blomst, i Novbr. Fleeraarig.

Grenet Affodii med en no
gen , grenet Stengel, Kronstil
kene afvexlende, længere end
Blomsterbladene, Bladene sværd
dannede, kjöldannede, jevne.

ca Tingidem.
Perennis.

Fl. Novbr.

Asphodelus ramosus caule nu
do ramoso, pedunculis alternis
bractea longioribus, foliis ensiformibus carinatis lævibus. Sp.
pl. cur. Willd. 2. p. 133.

Asphodelus ramosus. Poiret it. 2. p. 162.
Lamarck Encycl. 1. p. 3oo.

Desfont Fl. atl. i.p.3o2.

Paa Marker, Agre og imellem In campis, agris, fruticetis re
Buske i Egnen af Tanger
gionis tingitanæ vulgatissima.
meget almindelig.
Blomst,
Fl. Januar - Martio.
Per
fra Januari til Marts. Fleer
ennis.
aarig.
De törre Blade ere et beha-

Folia sicca pabulum gratum

/ -

Sexliannede.
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geligt Foder for Faar og Ge- præbent ovibus et capris atqve
der og bruges meget paa Gi- Gibraltariæ valdæ in usu sunt.
braltar.
Pibet Affodii med en nogen
Asphodelus fistulosus caule
Stengel, Bladene stive, syldan- nudo, foliis strictis subulatis
nede, stribede, næsten pibede, striatis subfistulosis.
Sp. pl.
cur. Willd. 2. p. i33.
Asphodelus fistulosus. Poiret it. 2. p.
Lamarck Encycl. 1. p. 3oi.

182.

Desfont. Fl. atl.

1.

p. 3o3.

Temmelig almindelig omkring Satis freqvens circa Mogadore
Mogadore og Saffy. Fleeret Saffy.
Perennis.
aarig.
Fladbladet Beenbrœk med
Aiithericuin planfoliunt foliis
flade Blade, Rod stilken sammen- planis, scapo compresso, glatrykt, glat, Stifterne nedentil bro, filamentis inferne lanatis,
laadne, oventil glatte, med en superne apiculatis, glabris,
lille Spidse.
Anthericum planifoliu ni foliisplanis, scapofilamentisqye lanatis.

Sp. pl. cur. Willd. 2. p. 136.

Poiret it. 2. p.

/52.

A n th e r 1 c u m b 1 c o l o r foliis p lanis, caule ram o s o, fo 1 ibus laxe p ani—
culatis $ filamentis pubescentibus , apice appendiculatis. Desfont.
FI. atl. i.p. 3o4- tab. QO.
A nth e r i eu ni M. atti azzi foliis planiusculis , scapo nudo , filamentis
villosis. Roemer pl. hispan. et. lusitan. p. 67.

Fandtes hyppig paa törre Ste- Copiose legi in fruticetis aridis
der imellem Buske paa ShiSliibil kibir prope Tingidem.
bilKibir ved Tanger. Blomst.
FI. Aprili.
Perenne,
i April.
Fleeraarig.

Sexhannede,.
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Hexan dria.

Roden knippedannet, sam
mensat af aflange, tykke, ud
vendig mörke, halvtomme lange Knolier.
Rodstilkeit enkelt, eller un
dertiden oventil grenet, opret,
fladtrykt, glat, næsten to Fod
höj.

Radix fasciculata, ex tube
ribus oblongis, crassis, extus
fuscis, sesqvipollicaribus com^
posita.
Scapus simplex, vel aliqvando superne ramosus, erectus,
compressus, glaber, subbipedalis.

Bladene fra Roden , flere,
gjöre Skede oin 'Bodstilken,
lige breed -lansetdannede, spid se,
flade, ved Grunden rendede,
glatte, stribede, som oftest
længere end Rodstilken, 3-4
Linier brede.

Folia radicalia, plura, sca
pum vaginantia, lineari -lanceolata, acuta, plana, basi cana
liculata, glabra, striata, scapo
plerumqve longiora, 3-5 lineas,
lata.

Blomsterne i Toppe, stilkede,
Flores paniculati, pedicellamed uligelange Kronstilke..
ti, pedicellis inæqvalibus.

Blomsterbladene lansetdan
Bracteæ lanceolatæ, memnede, hinde de, sammenfolde branaceæ, conduplicatæ, striade, stribede, spidse, de överste tæ , acutæ , supremæ subulatæ,
syldannede, affældige..
deciduæ.
Kronbladene ovale , buttede,
Fetala elliptica, obtusa, pameget udstadendeindvendig tentissima, intus nivea, extus
sneeiivide, udvendig purpura g- purpurascentia j interdum co
tige ; undertiden er hole Kro rolla tota purpurascit.
nen noget purpurfarvet.

Stifterne sex, kölledannede,
Filamenta sex, clauata, lana
beklædte med en. hvid Uld, alba vestita, apiculo setiformi,
ende sig med en liden börste- glabro terminata, corolla pa-

Scxhannede.
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dannet, glat Spidse, og ere rum breviora: Antherœ linea
lidt kortere end Kronen : Stov- res, incumbentes, luteæ..
knoppene lige brede,, vippende,
gule.

Frugtknuden trehjornet : Grif
Germen trigonum : Stylus fi
len traaddannet, af Stövnaale- liformis, longitudine staminum :
nes Længde : Aret enkelt.
Stigma simplex.

Kapslen rundagtig, trelijor
Capsula subrotunda, trigona,,
net, trekamret, med tilrundede trilocularis, angulis rotundatis.
Kanter.
Semen" unicum , subrotun
Froet et eneste, rundagtigt,
meget glat, sort og skinnende. dum , lævissimum , nigrum, ni
tens.

A n m æ r k. Rodstilken er
ikke beklædt med Uld, men al
deles glat, hvilket jeg ligeledes
har havt Lejlighed at bemærke
ved Exemplarer, som vare sam
lede ved Tagus-Floden-

Ob^. Scapus non est la
natus, sed omnino glaber, qvod
etiam mihi contigit observare
in speciminibus prope Tagum
lectis.

Nedböjet Asparges med en
Asparagus declinatus caule
tornløs, trind Stengel, Grenene inermi tereti, ramis declinatis,
nedböjede,. Bladene- börstedan- foliis setaceis.
Sp.. pl. cur.
nede.
Willd. 2. p. i5i.
Asparagus declinatas.

Lamarck Eucycl. i.p. 2^94.

Hist og her ved Saffy. Blomst. Passim juxta Saffy. Fl. Septbr.
i Septembr. Den er snarere
Potius suffrutex qyam per
en Halvbusk end en fleerennis.
aarig Plante.

Sexliannede.
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Tilbagebojet Asparges med
enlige Pigge, Grenene trinde,
tilbagebö jede og tilbagebræk
kede , Bladene börstedannede,
i Knipper.

Asparagus retrofractus aculeis
solitariis , ramis teretibus re
flexis retrofractisqve, foliis setaceis fasciculatis. Sp. pl. cur.
Willd. 2. p. 162.

Asparagus retrofractus.

Lamarck Encycl.

1.

p.

296.

Voxer og blomstrer tilligemed Crescit et floret cum præceden foregaaende.
Busk,
dente.
Frutex.
/

Hvid Asparges med enlige
Pigge, Grenene kantede, bojede, Bladene knippedannede,
tréfladede, ikke stikkende, af
fældige.
Asparagus albus. Poiret it. 2. p.
marck Encycl. 1. p. 296.

Asparagus albus aculeis soli
tariis, ramis angulatis flexuo
sis , foliis fasciculatis triqvetris
muticis deciduis. Sp. pl. cur.
Willd. 2. p. i53.
1 63.

Desfont. Fl. atl. 1. p. 3o6.

La-

Voxer paa Markerne ved Saffy Habitat in campis prope Saffy
og Tanger. Blomst, i Au
et Tingidem. Fl. Augusto.
gust. Busk.
Frutex.
Spidsbladet Asparges med en
tornlos, kantet, buskartet Sten
gel , Bladene naaledannede ,
noget stive, vedvarende, oddede,
lige.

Asparagus acutifolius caule
inermi angulato fruticoso , fo
liis aciformibus rigidulis peren
nantibus mucronatis æqvalibus.
Sp. pl. cur. Willd. 2. p. 153.

Asparagus acutifolius. Poiret it. 2. p. i63.
Lamarck Encycl. 1. p. 296.

Desfont. Fl. atl. i.p.3o6.

Fandtes sjelden omkring Tan Raro legi circa Tingidem, Fru
ger.
Busk.
tex.

Sexhanncds.
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Bladlös Asparges med en
Asparagus aphyllus caule inertornlös, kantet, buskartet Sten- mi angulato fruticoso, foliis su
gel, Bladene syldannede, stri- bulatis striatis inæqvalibus dibede, uligelange, udspredte.
vergentibus. Sp.pl. cur. Willd.
2. p. 164.
Asparagus aphyllus.

Desfont. Fl. atl. i. p- 3o6.

Aspar agus phy llac anthus caule fruticoso angulato, foliis fascicu
latis, subulatis rigidis} inæqvalibus pungentibus. Lamarck Encycl.

1. p. 296.

Almindelig
Busk.

omkring

Tanger. Freqvens circa Tingidem. Frutex.

De unge Skud ere tidlig om
Turiones primo vere edules
Foraaret spiselige og yndes me- atqye Europæis in deliciis sunt,
get af Europæerne.
Romersk Hyacint med KroHyacinthus romanus corollis
nerne klokkedannede, halv- campanulatis semisexfidis racesexdelte, i Klaser, Stövnaalene mosis, staminibus membranahindede.
ceis. Sp. pl. cur. Willd. 2.
p. 169.
Hyacinthus romanus.

Desfont. Fl. atl. 1. p. 3 o S.

Lamarck Encycl.

3. p. 192.

Paa Agrene i Egnen af Tanger. Iu agris regionis tingitanæ. Fl.
Blomst, om Vinteren. Fleerbyerne.
Perennis.
aarig.

Klase Hyacint med ægdanHyacinthus racemosus corolnede, tætstaaende, ensdannede lis ovatis uniformibus confertis,
Kroner, de öyerste stilklöse, supmiis sessilibus, foliis laxis

Sexhannede.
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Hexandria.

Bladene slattede, nedhængende, dependentibus linearibus.
ligebrede.
pl. cur. Willd. 2. p. 170.
Hyacinthus racemosus.

Poiret it.

2.

Sp.

p. \64'

Hyacinthus juncifolius corollis ovatis deorsum imbricatis', sum
mis sterilibus , foliis angustis canaliculato-cylindricis. Lamarck En
cycl. 3. p. i$4.

Paa Agrene i Egnen af Tanger. In agris regionis tingitanæ. Fl.
Blomst, om Vinteren. Fleerliyeine.
Perennis,
aarig.

Sildig Lakenale med klokkedannede, stilkede, ensidige
Kroner, de udvendige Kronblade længere, udstaaende, de
indvendige sammenvoxne, Bladene ligebrede, rendede.
Hyacinthus serotinus.
3. p. x9o.

Lachenalia serotina corollis
campanulatispedunculatissecundis, petalis exterioribus longioribuspatulis, interioribus connatis,
foliis linearibus canaliculatis,
Sp. pl. cur. Willd. p. 176.

Desfont. Fl. atl.

1.

p. 3oy.

Lamarck Encycl.

Paa törre Steder af Bjerget Shi In aridis montis Shibil kibir.
bil Kibir. Blomst, i April.
Fl. Aprili.
Perennis.
•
I
Fleeraarig.
Fröene kredsrunde, flade, liinSemina orbicularia , plana ,
dede, sorte.
membranacea, nigra.

Amerikansk Agave uden Sten
gel , Bladene tandet - tornede,
Rodstilken grenet, Kronens Ro/
i Midten sammenknebet, Stövnaalene længere end Kronen,

Agave americana acaulis, fo
liis dentato-spinosis , scapo ra
moso, tubo corollæ medio an
gustato, staminibus corolla lon
gioribus , stylo staminibus Ion-
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Hexandria.

Griflen, længere end Stövnaa- giöre.
Sp. pl, cur. Willd. 2.
lene.
P- tp2*
Agave americana. Desfont. Fl. atl. 1. p. 310. LamarckEncycl. I. p. 62.
Denne Plante horer ikke hjem Planta haud indigena. Ubiqve,
sed tantum in parte imperii
me i Landet, men bruges nu
septentrionaliori, inservit pro
' allevegne, dog kuns i den
sepibus vivis inde construen
nordlige Deel af Riget, til le
dis, qvarum nulla his prævende Hække, der under et
stantior sub climate tempera- *
mildere Klima ere af alle de
tiori. Fl. æstate. Perennis.
fortrinligste. Blomst, om Som
meren.
Fleeraarig.

Spids Siv med et nögent
Juncus acutus culmo nudo,
Straae, Toppen paa Spidsen, panicula terminali, involucro
Svöbet tobladet, tornet, Kaps- dipliyllo, spinoso, capsulis oblerne buttede, længere end tusis, calycem superantibus.
Bægeret.
Juncus acutus culmo subnudo tereti mucronato , panicula terminali,
involucro dipliyllo spinoso. Sp. pl. cur. Wild. 2. p. 206. var. ß.
Desfont. Fl. atl. 1. p. 3ii.
Juncus acutus culmo nudo apice bivalvi, panicula terminali subumbellata, capsula calyce duplo longiore. Lamarck Encycl. 3. p.264.

Habitat in campis et maritimis
arenosis freqvens. Perennis.

Voxer hyppig paa sandige Mar
ker og ved Sökanterne. Fleer
aarig.
Bægerbladene buttede. Kaps
lerne runda gtige , umærkelig;
trehjörnede,
meget buttede,
ende sig med en meget kort:
Od og ere engang saa langei

Calycis foliola obtusa. Capsulæ rotundatæ, obsolete trigonæ , obtusissimæ, mucrone
brevissimo terminate?, calyce
duplo longiores.
Planta tri-

Z
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som Bægeret. Planten er tre
til fire Pod hoj, stiv med me
get tornede Svöb og Blade.
Af Bladene forfærdiges me
get smukke Gulvmåtter og
O
o
Tapeter for at beklæde Gulve
og Vægge i Husene. De udfores til Engelland og andre
Steder, livor de sælges dyrt.

Hex andria.

-qvadripedalis, rigida, foliis et
involucris valde spinosis.

E foliis conficiuntur storeæ
et aulæa elegantissimæ texturæ,
qvibus pavimenta et parietes
ædium obteguntur. , In Angliam alibiqve exportantur et care
venduntur.

Strand Siv (1-2) med et nöJuncus mantimus (1-2) culmo
gent Straae, Toppen i Spidsen, nudo, panicula terminali, inSvöbet tobladet,, tornet, Kaps- voluero diphyllo spinoso, caplerne spidse afBægerets Længde, sulis acutis, calycem æqvantibus.
Juncus acutus var.
Sp.pl. cur. Willd, 2. p. 2. 204Juncus maritimus culmo nudo mucronato pungente, panicula invo*
lucrata laterali, capsula longitudine calycis. Lamarck Encycl. 3p. 264.

Paa sandige Strandkanter i Eg
nen af Tanger forekommer
den sjelden.
Eleeraarig.
Anmærk.
Lamark. liar
rigtig adskilt disse Planter, som
de Urtekyndige have anfört,
som Afarter af spids Siv.
Stör
reisen , Udseendet, Piguren af
Bægeret og Kapslen raade at skille
dem ad. Thi denne Plante er næ
sten tregange mindre end den fore

ln arenosis maritimis regionis
tingitanæ raro occurrit. Per
ennis.
Obs. Probe distinxit Clariss. Lamarck has plantas, qvas
ut varietates Junci acuti tra
diderunt Botanici. Magnitudo,,
habitus, figura calycis et capsulæ svadent eafe separare. Plan
ta enim antecedenti fere triplo
minor, minusqve rigida. Ca-

Sexliannede.
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Hexandria.

gaaende, og mindre stiv. Bæ
gerbladene spidse.
Kapslerne
trefladede, spidse, blot af Bæge
rets Længde.
Ho veddannet Siv med et no
gent traaddannet Straae, Blonisterliovedet i Spidsen, stilklöst,
næsten eenligt, forsynet med
Svöb.
Paa törre Steder af Bjerget
Shibil kibir.
Aarig.
Skov Siv med et opret Straae,
Bladene knudret-ledede, trinde,
Toppen fleregange deelt, Bæ
gerbladene stakkede, de nederste længst.

lycis foliola acuta.
Capsuler
triqvetræ, acutæ, longitudine
tantum calycis.

3die Afart fladtrykt Sk.
S.) med Straaet og Bla
dene fladtrykte, stribede,
Blomsterbladene af Blom
sternes Længde.

var. 7 {compressus Mihi)
culmo foliisqve compres
sis, striatis, bracteis lon
gitudine florum.

Juncus articulatus.

Juncus capitatus culmo nudo
filiformi, capitulo terminali ses
sili subsolitario inyolucrato. Sp.
pl. cur. "Willd. 2. p. 209.

In aridis montosis Shibil kibir.
‘ Annuus.
Juncus sylvaticus culmo erec
to , foliis nodoso-articulatis te
retibus , panicula supradecomposita, foliolis calycinis aristatis inferioribus longioribus. Sp.
pl. cur. Willd. 2. p. 211.

Desfont. Fl. atl. 1. p. 313.

Juncus foliis articulatis compressis, panicula semel ramosa.
helv. no. 1822.

Haller

Paa sandige, noget fugtige Sie- In arenosis subudis regionis tin
der i Egnen af Tanger.
gitanæ.

Straaet fladtrykt, stribet, en
Culmus compressus, striatus,
Fod höjt og derover. Bladene pedalis et ultra. Folia articuZ 2
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ledede, fladtrykt-trinde, stribede. Blomsterbladene 'lansetdannede, langspidsede, næsten
ligesaa lange som Blomsterne.
Bægerbladene langspidsede.
Anmærk. Den Plante, jeg
lier anförer, synes at være forskjellig fra de övrige Afarter af
det ledede Siv hos Linné. Hallers Synonym, som urigtigen
er henfort til den Art med
buttede Blomster, har jeg fort
herb id, fordi Planten efter hans
Beskrivelse har spidse, men ikke
buttede Bægerblade. Eedde Siv
bos Desfontaines paa anförte
Sted, har et fladtrykt Straae
og et spids Bæger, hvorfore jeg
heller ikke har taget i Betænkning
at forene den med vor Plante.

Alexandria.

lata, compresso-teretia , striata,
Bracteæ lanceolatæ, acuminatæ , longitudine fere florum,
Foliola calycina acuminata.

Obs. Planta, qvam bie
propono, a reliqvis varietatibus
Junci articulati Lin. videtur di
stineta. Synonymon Halleri,
ad J. articul. obtusifloruva per
perarn relatum, huc revocavi,
qvia ex ejus descriptione plan
ta gaudet foliolis calycinis acutis nec obtusis. Juncus articulatus Desfont. 1. cit. habet culmum compressum et calycem
acutum, qvamobrem non hæsi
hunc cum nostra planta conjungere,

Tudse Siv med et tvedeelt
Juncus bufonius culmo dichoStraae, Bladene kantede, Blom- tomo, foliis angulatis, floribus
sterne eenlige, stilklöse.
solitariis sessilibus. Sp. pl. cur.
"Willd. z. p. 214.
Juncus bufonius. Poiret it. 2. p. 154- Desfont. Fl. atl. 1. p. 314.
Juncus bufonius culmo dichotomo, floribus subsolitariis acutissimis,
capsulis calyce brevioribus. Lamarck Encycl. 3. p. 26g.

Paa törre Steder af Bjerget Shi- In aridis montis Shibil kibir.
bil kibir.
Aarig.
Annuus.

Scxliannede.
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•

var. 7 Sp. pl. loc. cit.

odie Afart i Sp. pl.
Juncus bufonius var. ß.

liexandria.

Lamarck Encycl. 3. p. 270.

Paa noget fugtige Steder i Eg- In subhumidis regionis tingitanen af Tanger»
Aarig.
næ.
Annuus.
Haarig Siv med flade, haarede Blade, Kosten næsten en
kelt, Kronstilkene enblomstrecle,
nikkende, Bægerbladene ægdan
nede , spidse , kortere end
Kapslen.

Juncus pilosus foliis pfanis
pilosis, corymbo subsimplici,
pedunculis unifloris nutantibus,
calycinis foliolis capsula brevi
oribus ovatis acutis. Sp. pl.
cur. Willd. 2. p. 2,16.

Juncus pilosus. Desfont. EI. atl. 1. p. 314Juncus nemorosus foliis planis pilosis, corymbo umbellato subsim—
plici, floribus solitariis. Lamarck Encycl. 3. p. 272.

Hist og her paa Markerne i Passim in campis regionis tin
Egnen af Tanger.
Fleer
gitanæ.
Perennis.
aarig.
Glat Frankerne urtagtig, udFrankenia lævis herbacea,
strakt, med ligebrede, ved Grun- procumbens, foliis linearibus,
den randhaarede Blade, Blom- basi ciliatis, floribus lateralibus.
Sterne paa Siden.
Frankenia I cevis floribus solitariis, petalis subrepandis obtusis, foliis
linearibus basi ciliatis. Sp. pl. cur. Willd. 2 . p. ?4i.
Frankenia lævis. Lamarck Encycl, 2. p. bfb. {Exclus, Synonym
Barrel, et Boccon. apud utrosqve.}
Frankenia lævis. Desfont. Fl. atl. 1. p. 3i7.

Paa sandige Strandkanter i Eg- In arenosis maritimis regionis
nen af Tanger.
Blomst, i
tingitanæ. Fl. Majo. PerMaj.
Fleeraarig.
ennis.
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Stengelen udstrakt, grenet.
Grenene korte, udspringe fra
hele Længden af S ten gelen.
Blomsterne i Axler<ie eller paa
Spidsen af Sidegrenene.

Hexandria.

Caulis procumbens, ramo
sus. Bami breves, per totam
longitudinem caulis exeuntes.
Flores axillares aut terminales
in ramulis lateralibus.

Thimianbladet Frankenie (1-2)
Frankenla thymifolla JDesbuskartet, opret, med lige- font. (1-2) fruticosa, erecta,
brede, ved Grunden randhaa- foliis linearibus basi ciliatis,
rede Blade ,
Blomsterne i floribus terminalibus.
Spidsen.
Franke ni a thy mifolia fruticosa, erecta, ramosissima; foliis cine
reis , linearibus, confertis, brevissimis; floribus axillaribus.
font. Fl, atl. 1. p. 3iG.

Des-

Polygonum fruticosum supinum ericoides cineritium thymi folio hispanicum. Barrel, icon 714- Boccon. Mus. 1. tab. VII. fig. 11.

Paa sandige Strandkanter ved
Mogadore. Blomst, i Maj.
Busk.
Adskilles fra den foregaaende
ved en buskartet, opret og me
get grenet Stengel, ved Grene
ne, som ere næsten fladtoppede
og bære Blomsterne i Spidsen,
ved Bladene, som ere bedæk
kede med en graalig Skorpe.

in arenosis maritimis prope Mo
gadore. Fl. Maj o. Frutex.
A præcedente distincta caule
fruticoso, erecto, ramosissimo,
ramis subfastigiatis, apice flo
riferis , foliis crusta cinerea ob
ductis.

Stivhaaret Frankenie med
Frankenla hirsuta floribus fa
Blomsterne i Knippe, Kronbla sciculatis , petalis subrepandis
dene ftoget rund bugtede, but obtusis, foliis linearibus oblon-
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teile, Bladene ligebrede, af gis, caule hirsuto.
lange, Stengelen stivhaaret.
Willd. 2. p. 242.
Frankenia hirsuta.
p. 643»

Desfont. Fl. atl.

i.

p. 317.

Sp.pl. cur.

Lamarck Encycl.

2.

Paa sandige Strandkanter ved In arenosis maritimis prope Mo
Mogadore. • Blomst, i Maj.
gadore. Fl. Majo.. Perennis.
Fleeraarig.
jT r i gyn

T rehu miede.

Tilbagebojet Skreppe med
tvekjönnede Blomster, Klap
perne tandede, nögne, Kronstilkene flade, tilbagebøjede,
fortykkede.
Rumex bueephalophorus.
tab. 4.1. fig. 1.

i a.

Rumex bueephalophorus flo
ribus hermaphroditis , valvulis
dentatis nudis, pedicellis planis
reflexis, incrassatis.
Sp. pl.
cur. Willd. 2. p. 225.

Desfont. Fl. atl.

1.

p. 3iq.

Cavan, icon. 3i.

J Viinhaverne og paa sandige In vinetis et locis arenosis re. Steder.
Aarig.
. gionis tingitanæ.
Annuus,
Marokkansk Skreppe med tve
kjönnede, adskilte Blomster,
Klapperne lijertedannede, but
tede, heelrandede, Bladene spyd-ægdannede, gnavede.
Rumex tiugitanus.

I

Flyvesandet
Fleeraarig.

ved

Rumex tingitanus floribus her
maphroditis distinctis, valvulis
cordatis obtusis integerrimis,
foliis hastato-ovatis erosis. Sp.
pl. cur. Willd. 2. p. 257.

Desfonj.. Fl. atl. 1. p. 320.

Tanger. In arena mobili juxta Tingidem.
Perennis.

Tornet Skreppe med eenboe

Rumex spinosus floribus an-
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Jfcxandria»- •

Blomster : Hunbægerne eenbla- clrôgynis : calycibus femineis
dcde : de udvendige Klapper monophyllis : valvulis exterio
tilbagebøjede med en Hage,
ribus reflexo-uncinatis. Sp. pl.
cur. Willd. 2. p. 2.5q.
Paa noget fugtige Steder ved In locis subhumidis juxta TinTanger.
Aarig.
gidem.
Annuus.

Tvefinnet Skreppe med tveboe Blomster og Bladene dobbeltfinnede,
Sjelden paa sandige Höje i Sko
ven ved Mogadore. Blomst,
i Juni.
Fleeraarig.
Klapperne hjertedannede, but
tede, nögne, heelrandede, i
Kanten mærkede med smukke,
blodrode, og vandrette Aarer.
Fröet aflangt, spids, trefladet,
meget glat og guulagtigt.

Rumex bipinnatus floribus dioicis , foliis bipinnatis. Sp. pl.
cur. Willd. 2. p. 262.
Raro in collibus arenosis in
sylva prope Mogadore. Fl.
Junio.
Perennis.
Valvulœ cordatæ, obtusæ ,
granis destitutæ, integerrimæ ,
ad marginem venis horizontali
bus, sangvineis pulchre pictæ.
Semen oblongum, acutum, tricpvetrum, lævissimum, luteolum.

A 11 m æ r k. Jeg iagttog HanO b s.
og Hunblomster paa een og vidi.
samme Plante.

Flores

androgynos

Kær Trehage med trekamTriglochin palustre capsulis
rede, jevne, ligebrede og ved trilocularibus lævibus lineari
Grunden afsmalede Kapsler.
bus basi attenuatis. Sp.pl. cur.
Willd. 2. p. 264*
Triglochin palustre.

Poiret it. 2. p. 166. Desfont. Fl. atl. i.p. 022.

Paa noget fugtige Steder i Eg In locis subhumidis regionis
nen al Tanger.
Fleeraarig.
tingi tanæ.
Perenne.

Sexliannede,
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Rodkrone med ligebreColchicum montanum fol iis li
de udstaaende Blade.
»eaiibus patentissimis. Sp. pl.
cur. Willd. 2. p. 278.
Colchicum montanum. Poiret it. 2. p. i5G. Desfont. Pl. atl. 1. p. 822.
Lamarck Encycl. 2. p. 64.

Sjelden paa höjliggende, lerede Raro in campis elevatis argilMarker' i Egnen af Tanger.
losis regionis tingit. Fl. Octbr.
Blomst, i Oktbr. Fleeraarig.
Perennis.
Polygynia.

F l ce r hun ne de.

Vejbrcrlartet Skeeblad mied V Alisma Plantago foliis ovatis
ægdannede, spidse Blade, Frug- acutis, fructibus obtuse trigoten stump-tre lij omet.
nis. Sp. pl. cur. Willd. 2. p. 276.
Alisma Plantago.

Poiret it. 2.p. 167.

Desfont. Fl. atl.

1.

p. 828.

Voxer paa vandfulde Steder i Habitat in aqvosis regionis tinEgnen af Tanger.
Fleergitanæ.
Perennis,
aarig.
OTTENDE

CLASSIS

KLASSE.

VIII.

O ctandr i a.

Otte hanhede.
Eenhunnedé.

M o nogy ni a.

Dunhaaret Gederams ined
înodsatte og afvexlende, næsten
stilklöse , lansétdannede, tandede, paa begge Sider dunede
Blade, Stengelen enkelt, laaden.

Epilobiumpubescens foliis oppositis alternisqve subsessilibus
lanceolatis denticulatis utririqve
pubescentibus, caule simplici
villoso. Sp. pl. cur. Willd. 2.
o A*
p. 013.

Epilobium molle foliis oppositis subpetiolatis lanceolatis denticulatis

mollissimis villoso-pubescentibus.

Aa

Lamarck Encycl. 2. p. 8^5.
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Paa noget fugtige Steder i Eg In subhumidis regionis tinginen af Tanger. Flceraarig.*
tanæ.
Perenne.
Fiirkantet Gederans med Bla
Epilobium tetragonum foliis
dene lansetdannede, tandede, lanceolatis denticulatis, imis op
do n ederste modsatte , Stenge positis, caule tetragono. Sp. pl.
len fiirkantet.
cur. "Willd. 2. p. 317.
Epilobium tetragonum foliis lanceolatis denticulatis glabris sessi
libus , inferioribus oppositis , caule tetragono. Larnarck Encycl. 2
p.

Paa vaade Steder i Egnen af In locis udis regionis tingitaTanger.
Fleeraarig.
næ.
Perenne.
Gjennemboret Klore med gjenChlora perfbliata foliis pernemborede Blade.
foliatis. Sp.; pl. cur. Willd. 2.

P- 340.
Chlora perfoliata. Poiret it. 2. p. 16&. Desfont. FI. atl. 1. p. 026. La
marck Encycl. 1. p. ?38. Ejusd. Illust. tab. tÿC.fig. 1.

Findes sjelden paa noget fug Raro occurrit in subhumidis re
tige Steder i Egnen af Tan
gionis tingitanæ. Annua.
ger.
Aarig.

Virkelig Alkanne uden Tor
Lawsonia inermis, inermis, fo
ne, med næsten stilklöse, æg liis subsessilibus ovatis utrinqve
dannede , mod begge Ender acutis. Sp. pl. cur. Willd. 2.
spidse Blade.
p. 344.
Lawsonia inermis.

Desfont. Fl. atl.

1.

p.

3?3\

Lau sonia a lb a foliis subsessilibus ovatis utrinqve acutis petalis al
bidis patentibus. Lamarck Encycl. '5. p. 106.

Denne

Plante

horer

ikke Planta haud indigena: colitur

Otteliaiincde.
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Octandria»

hjemme i Landet, men dyrkes
vero freqvcns in provinciis
allevegne i de sydlige Provind
australioribus ob folia, qvæ
ser for Bladenes Skyld , som
pro inanibus pedibusqve co
bruges af Fruentimmerne for
lore croceo fucandis mulieri
at give Hænder og Fodder en
bus inserviunt. Semina ex
rodgul Farve.
Fröet bringes
AEgypto et Arabia advehun
fra Ægypten, ^Arabien. Den
tur. Sub exitum mensis Au
blomstrer mod Slutningen af
gusti flores fert , semina
August, men bærer ikke alleti
vero non semper perficit.
der modent Fröe.
Kaldes i
Vernacule AlhenncL, Frutex.
Landets Sprog Alhenna. Busk.
Flores odorati.
Blomsterne vellugtende.
Denne to til tre Fods liöje Busk horer ikke til Landets
vildvoxende Planter, men er först bragt derhen fra Ægypten
og Arabien , hvorfra der endnu jevnlig kommer frisk Fröe med
Karavanerne, fordi den ikke alle Aar bringer modent Fröe i
Marokko. Den dyrkes meget, dog kuns i de sydlige Provind
ser , siden Klimatet i de nordlige ikke er varmt
*
nok for at
bringe den til Fuldkommenhed. Den opelskes af Fröe og de
unge Planter, som helst elske en siid og fugtig Grund, sættes
i Rader omtrent en Alen fra hinanden. Bladene, for hvis Skyld
den egentlig dyrkes, indsamles tregange om Aaret: 0111 Foraaret, Sommeren og tilsidst i Slutningen af September. Efter
den sidste Höst afskjæres hele Busken et Qvarter over Jorden
og udskyder i folgende Foraar paa nye sine Grene. De af
plukkede Blade törres indtil Sprödlied, stödes til Pulver og sig
tes : det udsigtede Stöv sainmenröres med reent Vand til en
tynd Deig, hvortil kommes lidt Allun, Viinsteen, Kjökkensalt og Citronsaft. Naar denne Blanding har staaet nogle Ti
mer og alle Tilsætningerne ere vel oplöste og forenede, er den

Aa 2
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Octa/idga.

færdig til Brug. Man o versmorer dermed Hænder og Fodder
og lader den törre ved at holde dem for en sagte Ild. Saasnart
de ere vel törre, afvaskes Deigen med Vand, og man vil da
finde, at Huden paa den oversmurte Deel har faaet en guulröd
Farve, som ikke taber sig förend efter 14 Dages Forlob. Neg
lene beholde Farven længere., ofte to til tre Maaneder. Man
farver paa denne Maade enten hele Ha anden og Foden , eller
og man söger derpaa at anbringe adskillige Figurer og Udziringer : dette skeer ved at ombinde de Steder, hvor Figu
rerne skulle være med Baand eller Seglgarn for at hindre Al
henna fra der at gjore sin Virkning : man overstryger derpaa
Haand og Fod med den omtalte Masse og lader den törre,
som sædvanligt. Efter Torringen aftages Baandene og man
seer den hvide Fluud imellem den farvede Deel af Haanden
at vise de Figurer, som enhver, efter sin Smag, har villet
anbringe.
Dette Slags Sminke anvendes kuns af Fruentimmer
og paa Born: den bruges blot ved Fester, Brylluper og andre
höjtidelige Lejligheder.
Træagtig
Stövknoppene forsynede med Spore, Griflen fremragende ,
Kronerne
klokkedannet-kuglerunde, Blomsterne paa Spidsen i Skjerm,
Bladene tre- og firehobede ligebrede, noget hvasse, Grenene
laadne.
Erica arborea Poîret it.
Encycl. 1. p. 473?
*

2.

Erica arborea antheris aristatis , stylo exserto, corollis
campanulato-globosis, floribus
terminalibus umbellatis, foliis
ternis qvaternisqve linearibus
scabriusculis, ramulis villosis,
Sp. pi. cur. Willd. a, p. 366.

p. /38. Desfont. Fl. atl. i.p.3z8.

Lamarck

Voxer paa ophöjede törre Ste- Habitat in locis elevatis aridis
der af S/ùbil kibir
Busk.
SJiibil ktbir.
Frutex.

Ottclianncde.

Almindelig Eyng med kamdannede Stövknoppe, Griflen
fremragende, Kronerne klokkedannede, Bægeret dobbelt,
Blonisterne ensidede i Klaser,
Bladene modsatte, stilklöse ,
piledannede.
Erica vulgaris.

Octaridria.
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Erica vulgaris antlieris cristatis, stylo exserto, corollis
campannlatis, calycibus duplicatis, floribus racemosis secundis, foliis oppositis, sessilibus
sagittatis. Sp. pl. cur. Willd.
2 p. 873.

Lamarck Encycl. 1. p.

"idle Afart glat, med hvide
Blomster.

var. 7 glabra , flore albo.
Sp. pl. loc. cit. p. 374.

Erica vulgaris var. ß fore albo. Lamarck l. c.

Begge Afarter voxe paa samme Ambæ varietates cum præceSted, som den foregaaende.
denti crescunt.
Frutex,
Busk.

Sydlig Dyng med kamdan
Erica australis antlieris cri
nede Stövknoppe , Kronerne statis , corollis cylindricis, stylo
cylindriske, Griflen fremragen exserto, foliis ternis patentibus.
de, Bladene trehobede, udstaa- Sp. pl. cur. "Willd. 2. p. 378.
ende.
Erica australis antlieris cristatis corollis campanulato-cylindricis ,
stylo exserto, foliis qvaternis patentibus. Lamarck Encycl. i.p. 4<5>2.

Voxer paa samme Steder, som Crescit cum præcedentibus. Fru
de foregaaende.
Busk.
tex.
Anmærk. Jeg har ogsaa
Obs. Folia qvaterna etiam
sect den med firehobede Blade, numeravi.
Topblomstret Kjelderhals med
Daphne Gnidium racemis terKlaserne paa Spidsen, topdan- minalibus paniculatis, foliis li

Ottçliannede,

i ÿO£

Octandria.

nede, Bladene ligebreed-lanset- neari-lanceolatis acuminato-cusdannede, langspidset-oddede.
pidatis, Sp. pi. cur. Willd. %.
p. 420.
Daphne Gnidium. Poiret it. 2. p. i3g. Desfont. Fl. atl, l. p.
marck Encycl. 3. p. 4^9'

3?^.

la-

Paa udyrkede skarpe Steder i In locis incultis asperis regionis
Egnen af Tanger. Blomst.
tingitanæ. pi. Junio. Frui Juni. Busk.
tex.

Stivhaaret Fugle]loved med
Passerina hirsuta foliis carnokjddfulde, udven dig glatte Blade, sis extus glabris, caulibus toStenglerne filtede. .
mentosis. Sp. pi. cur. Willd.
2.. p. zp0«
Passerina hirsuta. Poiret it. 2. p. i6q. Desfont. Fl. atl, 1. p. 330.
Paa törre udyrkede Steder imel- In locis aridis incultis inter
lem Tanger og Meqyinez.
Tingidem et Mecqvenesiam.
Busk.
Frutex.

Graaligt Fuglehoved med
Passerina canescens foliis obaflange taglagte Blade, som til- longis, imbricatis, floribusqve
ligerned Blomsterne, der sidde terminalibus tomentoso -liirsui Spidsen, ere filtet-stivhaarede. tis.
Passerina canescens foliis oblongis qvadrifoli&m imbricatis lanatotomentosis fioribusqve terminalibus lanatis. Sp. pi. cur. Jfilld,
2»

p.

432.

Sanamunda II. Clus. Hist. 1. p. 88.

Voxer overflödigen paa ufrugt- Copiose provenit in locis steribare, stenige Steder imellein
libus petrosis inter GibralGibraltar og Landsbyen St.
tariam et pagum St. Rocqve.

Otteliannede.
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Bocqve. Jeg fandt den ogsaa hist og her i Egnen af
Tanger. Blomst, i Februari.
Busk.
En opret, grenet, to til tre
Fod boj Busk.
Stengelen og de storre Grene
dunede , eller aldeles glatte, be
klædte med en bleeg ujevn
Bark.
Smaaegrenene tætstaaende, korte, stivhaarede.
Bladene stilklöse , aflange,
noget spidse , taglagte i fire
eller fem Plader og bedækkede
med Filt og graalige Haar.
Blomsterne i Spidsen, flere
tilsammen.
Kronen udvendig overalt stivhaaret, indvendig glat, guulastig: Kraven fiirklövtet, hvoraf de tvende Fliger ere mindre.
Stifterne otte, sjeldnere fire,
fastvoxne til Roret, de fire en
gang saa korte, som de andre :
St'ôvknoppene , af disse sidde
fire i Svælget, de övrige ind
sluttede i Roret.
Frugtbaren tregange kortere
end Kronen. Frugtknuden ægdannet-aflang, dunet. Griflen

Octandria.

Passim legi in regione tin gi tana. Flor. Februario. Frutex.

Frutex erectus, ramosus, bi-tripedalis.
Caidis et rami majores pu
bescentes, vel omnino glabri,
cortice pallido, inæqvali ob
ducti. Bamuli conferti, bre
ves, hirsuti.
Folia sessilia, oblonga, acu
tula, 'qvadrifariam vel qvinqvefariam imbricata, tomento et
villis canis obtecta.
Flores terminales, congesti.

Corolla tota extus hirsuta,
intus glabra, luteola : Limbus
qvadrifidus, laciniis duabus mi
noribus.
Filamenta octo, rarius qvatuor , tubo adnata, qvatuor
duplo brevioribus : Antheræ qva
tuor in fauce, cæteræ tubo in
clusae.
Pistillum corolla triplo brevius. Germen ovato oblongum,
pubescens: Stylus e latere api-

Otteliaimede.
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Octandria.

fra Siden af Frugtknudens
Spidse, traaddannet, kort. Aret
lio veddannet, glat.
Anmærk. Clusius bemær
kede denne Plante paa det
samme Strög i Spanien.
Naar man borttager Overhu
den kommer Barken tilsyne,
som er sammensat af fine, blöde
og silkeagtige Traade.

cis germinis, filiformis, brevis :
Stigma capitatum, glabrum.

Treliunnede.

Trigyni a.

Strand Skedeknæe med otteliannede, treliunnede Blomster
i Bladaxlerne, de skedendé Bi
blade tolappede, hindede, Bla
dene elliptiske, buttede, noget
kjödagtige, Stengelen halvbuskartet.

Polygonum maritimum flori
bus octandris trigynis axillari
bus , ochreis bilobis membra
naceis, foliis ellipticis obtusis
subcarnosis, caule suffruticoso.
Sp. pl. cur. Willd. 2. p. 449.

Polygonum maritimum.. Poiret it.

I
.

Flyvesandet
Halvbusk.

ved

Obs. In eodem Hispaniæ
tractu Clusius hanc plantam ob
servavit.
Sublata cuticula cortex ap
paret compositus ex filis tenui
bus, mollibus, sericeis.

. p. lüg. Desfont. Fl. all. 1 .p. 33?.

Tanger. In arena mobili juxta Tingidem.
Suffrutex.

Udstrakt Skedeknae med otteliannede, treliunnede Blomster
i Bladaxlerne, Bladene lansetdannede, Stengelen udstrakt,
urtagtig.
3die Afart med aflange
smalle Blade.

Polygonum aviculare floribus
octandris trigynis axillaribus,
foliis lanceolatis, caule procum
bente herbaceo.
Sp. pl. cur.
Willd. 2. p. 449«
var. 7 oblongo angusto fo
lio. Sp. pl. 1. cit,

Octandria.

ip3

Oltehannede.

Polygonum aviculare. Poiretit. 2.p.i6o. Desfont. Fl. atl. 1. p. 333.

Hist og lier ved Siden af Agre Passim ad margines agrorum
regionis tingitanæ. Annuum.
ne i Egnen af Tanger. Aarig.
KLASSE.

NIENDE

CLASSIS

IX.

E i dannede.

Enne andria.

Eenhunnede.

Mon o gy n i a.

Laurus nobilis foliis lanceoAlmindeligt Laurbær med lansetdannede, aarede, vedvarende latis venosis perennantibus, flo
Blade, Blomsterne fiirklovtede, ribus qyadrifidis , dioicis. Sp.
pi. cur. Willd. 2. p. 479.
tveboe.
Lavrus nobilis. Desfont. El. all. 1. p. 334Laurus nobilis foliis lanceolatis coriaceis subundulatis, umbellis par
vis axillaribus, foribus dioicis subepadrifidis. Lamarck Encycl. 3.
p. 447.

Voxer hist og her vild i Krat Mine inde in dumetis et syl vis
og Skove, men dyrkes ogsaa
provenit spontanea ; colitur
i Haverne. Blomst, i Mars.
etiam in hortis. FI. Martio.
Arbor.
Træe.

Stovknoppene aflange, tokam~
rede, aabne sig paa begge Si
der med hele Siden, fra Grun
den til Spidsen, og den tilba
gerullede Fliig bliver, som et
lidet Horn, siddende paa Spidsen.
#

*

*

Antherœ oblongæ , biloculares, utrinqve toto latere sursum
a basi ad apicem dehiscentes,
lacinia revoluta corniculi instar
in apice persistente.

*

-

¥

*

Endskjönt denne forste Del af Licet hæc prima dissertationis

min Afhandling ikkun ind be- pars novem tantum priores dasBb
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fatter de forste ni Klasser,
har jeg dog tilföjet Tegninger
og Artmærker paa adskillige
nye Planter, som henhore til
de folgende Klasser. Dette har
jeg anseet for at være nödven
digt og tillige Botanikerne saameget mere kjært, som der
allerede fra den botaniske Have
i Kj öbenhavn er udsendt Fröe
af disse Arter til mange Steder
i Europa , og det maaskee end
nu vil vare over et Aar, forend
den anden Del af denne Af
handling kan komme for Lyset.

ses comprehendit, ei tamen sub
junxi icones et caracterem spe
cificum qvarundam plantarum
novarum, ad classes seqventes
pertinentium. Hoc eo magis
necessarium et Botanophilis gra
tum esse existimavi, cum jam
semina harum specierum ex
Horto botanico Hafniensi per
Europam distributa sunt, et
forte ultra annus erit, anteqvam
hujus dissertationis altera pars
in lucem prodeat.

Ved de Tal, som ere satte
foran Karakteren, har jeg vil
let angive Stedet, hvor disse
Arter bor indrykkes i den fjor
tende Udgave af Systema Ve
getabilium , siden den sidste
Udgave af Species plantarum
ved Professor Willdenow, som
jeg har fulgt i denne Deel,
endnu ikke er tilendebragt.

Numeris caraeteri præfixis
indicare volui locum, qvo hæ
species inserendæ sunt, in *9yst&mate Vegetabilium editionis
decimæ qvartæ, ultima editione
Specierum plantarum cura Willdenowii, qvam in hac parte se
cutus sum, nondum absoluta.

Forskjelligbladet

Torskejlab

Antirrhinum

heterophyllum

(5-6) med Bladene afvexlende, (5-6) foliis alternis, difformibus,
afforskjelligFigur, ægdannede, ovatis, lanceolatis, hastatis et

ÎQD
lansetdannede, spyd- og piil- sagittatis, caulibus procumbent
dannecle, Stengierne udstrakte. tibus. Tab. III.
Tab. III.
Voxer imellem Buske i Provind Habitat in fruticetis provinciae
sen Haha. Blomst, i April.
Hahæ. Floret Aprili. SufHalv busk.
frutex.

Blomstrede forste Aar, efterPrimo a satione anno floruit
at den var udsaaet i den bo in Horto bot. Hafniensi, dein
taniske Have i Kjöbenhavn, frutescit in frigidario. Fructus
siden blev den buskartet i det nondum tulit.
kolde Huus. Har endnu ikke
givet Frugt.
Iminerblonistrende Gyldenlak
Cheiranthus semperflorens
(4-5) med Bladene ligebreed- (4-5) foliis lineari- lanceolatis ,
lansetdannede, spidse, noget aculis, subscabris, caule fruti
hvasse , Sten gelen buskartet, coso, siliqvis compressis.
Skulpene sammentrykte.
Voxer imellem Buske i Pro Habitat in fruticetis provincial
vindsen Haha.
Blomst, i
Hahœ. Floret Aprili. SufApril. Halvbusk.
frutex.
Dyrket i det kolde Huus i
Culta in frigidario Horti b.
den bot. Have i Khavn, blom Hafniensis floret per totam æstastrer den hele Sommer og tem seminaqve perficit.
bærermodent Fröe.

Smaaeblomstret

Gyldenlak

CheiranthusparviflorusïgR-sxf)

(18-19) med Bladene lansetdan- foliis lanceolatis, remote denBb 2

ip6
nede, noget hvashaarede, med tatis, hispidulis, siliqvis nodo
vidtstaaende Tænder, Skulpene sis , apice tridentatisr
knudrede, tretandede i Spidsen.

Fröet fra Marokko.
Dyrket Semina e Marocco. Culta sub
under aaben Himmel i den
dio in Hort. bot. Hafn. flo
bot. Have i Khavn. blomst,
ret Julio. Semina perficiun
den i Juli.
Fröet modnes
tur autumno. Annuus.
om Hosten.
Aarig.

Hvashaaret Senep (3-4) med
Sinapis hispida (3-4) siliqvis
fiirlij örnede, opad hvashaarede tetragonis , antrorsum hispidis,
Skulpe, Snabelen lansetdannet, rostro lanceolato, compresso,
fladtrykt, buttet. Tab. IV.
obtuso. Tab. IV.
Fröet fra Marokko. Dyrket i Semina e Marocco. In Horto
den bot. Have i Khavn i
bot. Hafn. sub dio culta flo
fri Land blomstrer den i Juni
ret Junio et Julio seminaog Juli og bringer modent
qve maturat.
Annua.
Fröe.
Aarig.

Mauritansk Klever (2-3) :
Trifolium Melilotus maurltaBællene i Klaser, nögne med nica
leguminibus racemo
eet Froe, meget ægdannede, sis , nudis, inonospermis, subobuedannet-furede, buttede.
vatis, arcyato-sulcatis, obtusis.
Paa Markerne i Provindsen In campis provinciæ Hahœ.
Haka. Dyrket i fri Land, i
Culta in H. b. Hafn. sub dio
djsn bot. Have i Khavn brin
flores et fructus promit. An
ger den Blomster og Frugt.
nua.
Aarig.
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Hvashaaret Svine'6je (4'5)
med enblomstrede Rodstilke,
Bladene lansetdannede, bugtettandede, hvashaarede.
Paa törre bjergige Steder i
Nærheden af Meqvinez. Dyr
ket i den bot. Flave i Khavn
blomstrer og bringer den
niodenï Fröe i fri Land.
A arig.
A n m ærk. Formedelst Ud
seendet og det fjærdannede
Fnok burde den maaskee sna
rere forenes med Slægten Thrincie hos Ro th.
Sand Svineoje (8 - 9) med
Frugten ægdannet, stivhaaret,
hvas, Fröene i Straalen afvex
lende forsynede med Fnok,
S ten gelen grenet.
Paa sandige Steder i Egnen af
Tanger. Blomstrer og bærer
Fröe i frie Land i den Bot.
Have i Khavn.
Aarig.

Tjyoseris hispida (4-5) scapis
unifions , foliis lanceolatis, si
nuato-dentatis, hispidis.

In montosis aridis prope Meqvenesiam. In FI. bot. Hafn.
floret et semina perficit sub
dio.
Annua.

Obs. Ob habitum et pap
pum plumosum rectius forte
cum genere Thrinciœ Rothii
conjungenda esset,

Hyo seris arenaria (8-9) fruc
tibus ovatis, hispidis, scabris,
seminibus radii alternis papposis, caule ramoso.

In arenosis regionis tin git anæ.
Floret et fructescit sub dio
■> in H. b. Hafn.
Annua.

Udsp erret Cikorie (2.-3) med
Cichorium divaricatum (pASy
Stengelen tvedeelt, Grenene caule dichotomo, ramis muti
uden Torne, Blomsterne stilk- cis, floribus sessilibus.
löse.
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Paa Markerne i Egnen af Tan In campis regionis tingitanæ.
ger. Den blomstrer og Fröet
Floret seminaqve maturescunt
modnes under aaben Himmel
sub dio in H. b. Hafn. An
i den Bot. Have i Kliavn.
nuum.
Aarig.
Eangtornet Æselsfodei' (3-4)
med Bægeret udspilet, spindelvævagtig-filtet, Skællene vand
rette, af Bægerets Længde. Tab.
V. a. b.
Hist og her paa Agrene i Pro
vindsen Haha, Saaet i fri
Land i den Bot
*
Have i
Kliavn blomstrer den og bæ
rer modent Fröe. Aarig og
toaarig.

Onopordon macrocanthum (3-4)
calycibus sqvarrosis, arachnoideo-tomentosis, sqvamis hori
zontalibus, longitudine calycis.
Tab. V. a. b.
Passim in agris provin chæHahce.
Sub dio sata in FI. b. Hafn.
floret seminaqve ad maturi
tatem perveniunt. Annuum
et Bienne.

Kjöldannet Occeoje (21-22)
med tvefinnede, kJ odfulde, glatte
Blade, Bægerskællene kjöldannede. Tab. VI.
I Sandet langs med den Flod,
som lober igjennem Skoven
ved Mogadore. Blomst, mod
Slutningen af Maj-Maaned.
Dyrket under aaben Himmel
i den Bot. Have i Khavn,
giver den modent Frö. Aarig.
Anmærk. Den burde vel

Chrysanthemum
Carinatum
(21-22) foliis bipinnatis, carno
sis , glabris, sqvamis calycinis
carinatis. Tab. VI.
In arenosis secus fluvium , svlvam prope Mogadore trans
fluentem. Floret sub exitum
mensis Maii. Sub dio culta
in H. b. Hafn. semina matu
rat.
Annua.
Obg.

Inter

Ecucanthema
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staae imellem cle hvidblomstrede
formedelst den hvide Straale,
men man seer, at den er nçermere beslægtet med Have Oæeoje, fordi den af sig selv frem
bringer med denne Art Bastard
planter, der ere ligesom Mid
delting imellem begge, snart
med hviid, snart med guul
Straale, med Blade, som hos
Have Oæe'ôje, men med Bæ
ger og Fröe , som hos kjöldan-

locandum esset propter radium
album, sed affinitas ejus cum
Clir/ys. coronario inde patet, qvod
sponte cum hac specie plantas
producit hybridas , medias qvasi
inter ambas, radio jam luteo, jam
albo, foliis Chr/ys, coronarii,
sed structura calycis et seminum
Chrysanthemi carinati.

net Oæeoje.

Lugtende ' Ringoje (4~5) med
Buphthalmum odorum (4’5)
butbladede Bægere, Bladene calycibus obtuse foliosis, foliis
afvexlende, lansetdannede, spid alternis , lanceolatis , acutis ,
se , Stengelen halvbuskartet. caule suffruticoso. Tab. VII.
Tab. VII.

I Sandet langs med Floden i In arenosis secus fluvium in Syl
Skoven ved Mogadore. Blom
va prope Mogadore. Fl.Majo.
strer i Maj.
Halv busk.
Suffrutex.

Dyrket i det kolde Huus i
Culta in frigidario Horti b,
den bot. Have i Khavn blom Hafniensis flores fructusqve
strer den og bærer Fröe.
fert.
Forlænget Knopbæger (55-5/)

Centaurea elongata (55-5/)

med Bægerne randhaaret-tor- calycibus ciliato-spinosis, foliis
iiede, de nederste Blade om- infimis obovato-oblongis, den-
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vendt ægdannet-aflange , tan tatis, supremis lanceolatis, in
dede, de överste lansetdannede, tegris, subdecurreiitibus.
liele, noget nedlöbende.
Paa Markerne i Egnen af Tan In campis regionis tingitanæ.
ger. Blomst, i Maj. Aarig.
Floret Maj o.
Annua.

Saaet i frie Land i den Bot.
Sub dio sata in H. b. Hafn.
Have i Khavn blomstrer den og floret seminaqve maturitatem
Eröene opnaae Modenhed.
adipiscuntur.
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Forklaring

over

Explicatio Tabularum.

Kob

bertavlerne.

Tab. I.

Ta b.

I.

Hellemb rudi Salvie.

Salvia interrupta

i. Bægeret. 2. Kronen. 3. Sam
me klövet for at seé Frugtde
lene.
4. Frugtbören.
5. De
fire Fröe i deres naturlige Stil
ling. 6. Et enkelt Fröe i na
turlig Störreise.

I. Calyx. 2. Corolla. 3. Ea
dem fissa, ut appareant genita
lia. 4. Pistillum. 5. Seminaqvatuor in situ naturali. 6. Semen
unicum magnitudine naturali.

Tab. II.

Ta b.

Grån Narcisse.

II.

Narcissus viridiflorus.

Tab. III.

Tab.

III.

Forskjelligbladet Torskeflab.

Antirrhinum, heterophyllum.

1. Kronen med Bægeret og
Kronstilken seet fra Siden. 2.
Samme seet forfra. 3. Samme
aabnet for at see Stövnaalene.
4. Stövnaalene udtagne, i na
turlig Störreise. 5. Samme for
storrede. 6. En af de lange
og foran laadne Stövnaale for
storret. 7. En af de korte og
glatte Stövnaale forstörret. 8.
Bægeret med Frugtbören. 9.

1. Corolla cum calyce et pe
dunculo a latere visa. 2. Ea
dem antice visa. 3. Eadem aper
ta, ut stamina conspici possint.
4. Stamina demta, magnitudine
naturali. 5. Eadem lente aucta.
6. Stamen longius antice villo
sum et lente auctum. 7. Sta
men brevius glabrum auctum.
8. Calyx cum pistillo. 9. Pi
stillum e calyce demtum. 10.

Cc
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Frugtbören udtagen af Bægeret. Capsula cum pedunculo, ii.Se
10. Kapslen med Kronstilken. mina magnitudine naturali, iz
11. Fröene i naturlig Størrelse. Semen lente auctum.
12. Eet Fröe forstörret..

Tab. IV.

Tab. IJf

Hvashaaret Senep.

Sinapis hispida.

i. Blomsteret forstörret og
aabnet for at Fiugtdelene kunne
komme tilsyne. 2. Et Kron
blad forstörret. 3. Stövnaalene
med Frugtbören og HonningKjertlerne i Forstörrelse. 4Frugtbören forstörret. 5. De
modne Skulper. G. En Skulp
med Klapperne, som aabne sig
ved Grunden, for at kunne
see Fröene i naturlig Störreise
og Stilling.

i. Flos auctus et apertus, ut
appareant genitalia. 2. Petalum
lente auctum. 3. Stamina cum
pistillo et glandulis nectariferis
lente aucta. 4- Pistillum auc
tum. 5. Siliqvæ maturæ. 6.
Siliqya valvulis basi dehiscen
tibus , ut seminum situs et mag
nitudo naturalis videantur.

Tab. V. a.

Tab. r. a.

Jbangtomet AEselsfoder.

Onopordon macro canthum.

i. Corollula cum genitalibus.
Frugtdelene.
2. Stövnaalene 2. Stamina cum pistillo. 3. Se
med Frugtbören. 3. Fröet med men cum pappo. 4* Semen
Fnokket. 4- Fröet forstörret. auctum.
1. En af Smaaekronerne med
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Tab. V. . b.

Tab. V. b.

Fodbladene til I angtorn e t Folia radiealia O nop or di ma
Æselsfoder.
cro c an thi.
<

Tab. VI.

Tab. Vi.

Kjôldannet Oxe'ôje.

Chrysanthemum carinatum.

i. Et af de yderste kjöldannede og bölgede Bægerskæl.
2. Et af de indvendige Bægerskæl,
som er raslende i Spidsen. 3.
Et af de inderste Bægerskæl.
4. En af Smaaekronerne i Straalen. 5. En af Kronerne i Ski
ven. 6. Samme forstørret. 7.
Fröet i Straalen, seet fra Si
den.
8. Samme seet forfra.
9. Samme seet bagfra.
10
Fröet af de yderste Kroner i
Skiven. 11. Fröet af de in
derste Kroner i Skiven.
VedSiden forestilles Blomsteret seet bagfra, for at Bægeret
kan komme tilsyne.

I. Scpvama calycis exterior ca
rinata et undulata. 2. Sqvama
interior apice scariosa. 3. Sqva
ma intima. 4- Corollula radii.
5. Corollula disci. 6. Eadem
aucta. 7. Semen radii a latere
visum. 8. Idem antice visum.
9. Idem postice. 10. Semen corollulæ exterioris disci. 11. Se
men corollulæ interioris disci.

Tab. VII.

Tab. VII.

lugtende Ringöie»

Buphthalmum odorum.

Adlatus repræsentaturflos po
stice visus, ut appareat calyx.

i. En af Smaaekronerne i
1. Corollula radii cum semine
Straalen tilligemed Fröet for- aucta. 2. Eadem postice visa.
Cc 2

störret. 2. Samme seet bagfra. 3. Corollula disci cum semine
3. En af Smaaekronerne i Ski- et palea lente aucta.
ven med Fröet og en Avne
forstorret.
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Uden at indlade mig i nogen vidtiöftig Forerindring om denne
Materies Vigtighed, maatte det tillades mig at igjentage det,
som enhver fornuftig Huusholder maae være overbeviist om :
At en viis Huusholding er den ægte Grundvold til timelig Velgaaende. Ja, jeg tör nævne, endog til den ævige. Den ufor
nuftige og slette Huusholder kan aldrig i alle sine Handlinger
vise sig som et retskaffent Menneske, men fristes idelig af ud
vortes tvingende Aarsager til at overtræde Pligter, ihvor ædelt
og fölsomt hans Hierte end er dannet, enten af Naturen eller
ved Opdragelsen. Det er allene den viise Brug og Anvendelse,
der udmærker den retskafne kloge Huusholder. Men denne
Viisdom kan han hverken virkeligen besidde paa den rette
Maade, ikke heller retteiigen udöve, uden at have bestemte
Kundskaber om Midlernes Styrkes Forhold til Hensigten. Uden
disse kan han hverken gjöre rigtige og viise Valg, ej heller
bestemme den vise Brug, passende nöyagtigen med alle Ho
ved- og Bie« Omstændigheder.
Brændsels-Huusholdingen er blant andre en, hvori saavel en enkelt Mand, en heel Familie, ja et heelt Land kan
udove sin oeconomiske Viisdom ved rigtig Brug og klog For
synlighed; men hertil udkræves en særegen Storrelses-Lære,
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elier den paa Brændsel anvendte matlrem atiske Beregn elses-Læ
re, uden hvilken Stats- eller Landliuusholderen umuligen kan
rigtigen overskue og blive de Viisdoms og Forsynligheds Reg
ler vaer, der bör iagttages, ligesaa lidet som Huusholderen
selv, uden denne mathematiske Kundskab, kan overbevises om
den for ham selv og for hans Efterkommere, saavelsom for
Landet bedst passende Sparsommeligheds Grad.
Maa det tillades mig at fremsætte min Formening, da
er jeg af de Tanker, at man virkeligen rover fra den Fattige,
naar man bruger en större Mængde af Landets höjtnödvendige
Producter, end til Nödtörft behoves, eftersom derved, forme
delst alt for overflødig Brug, Prisen forhöjes for den Fattige
Arbejder til hans Kaars Forværrelse, og man vil da vel ej hel
ler ansee det unyttigt, at jeg her korteligen afhandler Bereg
ning over forskjellige Slags Brændsels Dröyelse, de i Forhold
dermed fornödne Mængder, og til sammes Production udfor
drende Arealer, derved opgiver de Hjelpemidler, som endnu
savnes, dels for at kjende de danskeStaters Brændsels Formue,
over og under Jorden, dels for derefter at bestemme den nödtörftige Forsynlighed for Efterkommerne, hvilken fremfor al
anden Slags Forsynlighed, er saa meget mere nodvendig, som
al Brændsel, endog det ringeste Slags, behover mange Aar til
sin Production.
Det forste jeg da ved Beregningen maa overveje er
Oplosningen af den Opgave : at udfinde : hvad Mængde af lorskiellige Sorter Brændsel der skal give lige oeconomisk Dröy
else mod en Favn tort Bøgebrænde af i dansk Alens Længde,
som indeholder 107 Stykker, og efter Vidensk. Selskabets afdöde
Medlem, Fabrikmester Gerners opgivne Forsög vejer 2000 dan
ske Pund.
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Til denne Opgaves fineste Oplosning udfordres dels Efter
retning om de ved Forsög udfundne Udslag der bestemme
forskjellige Sorter Træes og Brændsels spesifike eller eensrummige Tyngde5 dels og sikkre Forsög, som vise, hvad forskiel
lig Virkning forskjellige Slags Brændsel har udrettet. Angaaende forskjellige Sorter Træers særegne Tyngde, da erdet bekjendt, at Oberlandmaaler Faggot i Sverige, saaledes som hans
Afhandling i Svenske Vettensk. Handlingar forklarer, har i en
Trækasse, af Længde ioo dec. Linier, Brede 84, Dybde 83 Li.
og Indhold 697200 Sv. cub. Linier, sammenpakket folgende
forskjellige Sorter Brændsel, hvis Vægt saaledes udfaldt, at
Birkebrændet, som indtog hiint Rurn, vejede 20 Skaalpund;
Granbrændet 174 Skaalpund, Mosetörv 174. Skaalpund, og deres
spesifike eller eensrummige Tyngde altsaa maatte bestemmes
efter disse Forhold. Efter Professor Karstens Bemærkning udtryk
kes haard Grantræes spesifike Tyngde ved o,55o; Bogetræets
ved 0,862; Blöd Gran-Træets ved 0,498 ; Fyrtræets ved o,3oo ;
Almetræets ved 0,800, Eegetræets ved 0,^29, naar Vandets
Tyngde udtrykkes ved en Heel.
Ifölge Mindermans Tabel, vejer 624 Pd. grönt ungt
Eegetræ, naar det er tort, kun 334 Pd. ; gammelt grönt
Eegetræ 49 Pund, kun 3i4 Pd. , naar det er tort: 4I4
Pd. grönt Bogetræ, naar det er tort, vejer kun 3o4 Pd. ; Af
gron ung Gran, vejer 36 Pd., naar det er törret, kun 254
Pd. ; Gammel Gran- eller Fyr-Træ, som grönt vejer 3o4 Pd.,
vejer tort kun 244 Pd.
Ved Reduction efter Vegas Tabeller, bliver, naar rent
Flodvands Tyngde udtrykkes ved 1,00844, lige Volume Bögebrændsel udtrykket ved 0,854 ; og Eegebrændsel ved
0,92p; naar det er af Stammen, men ved 0,870, naarpp er
Dd
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af grönne Grenej Asketræ af Stammen ved 0,929, af Skud
ved 0,784; Fyrretræ ved o,55o. Efter disse Proportioner
finder jeg ved Beregning, at naar en dansk cubik Fod Vand
vejede 6*2 tVö% danske Pund, skulde en dansk cubik Fod Bögebrænde veje 02danske Pund, en cubik Fod Egebrænde
af Stammen veje ^7^^, af grönne Grene en cubik Fod 53T9^d. Pd. ; En cubik Fod Asketræ af Stammen 52T3Q^-, af Skud
d. Pd.; og en cubik Fod gammel Gran eller Fyrretræ
veje 34ts- dansk Pd.
Anmærkning.
Den Forskjel, som gemenligen erfares mellem Resulta
terne af adskillige Forsög for at bestemme adskillige Sorter
Træes særegne Tyngde, hidrörer af deres ulige Törhed og
den ulige Mængde Vædsker, de indeholde.
Efter de nyeste, og saavidt jeg kan skjönne, de paalideligste Forsög, som Forstmester G. L. Hartig i Aaret 1794
har bekjendtgiort udi Physic. Versuch über den Verhältniz
der Brendbarkeit der meisten deutschen Waldbaum-Hölzer.
Marburg 1794, og som jeg her har reduceret til dansk Maal,
har en dansk cubik Fod af det stærke 200de aarige Ved af Stam
men af Drue-Egen vejet grönt 69- Pd. eller 6*9,223
Pund,, fuld
kommen tört 4^4- Pd., eller 45>53() Pd.t og ved 200 cubik
Tomme af dette Træ er af 4^ Pd. Vand uddunster 44 PdVand i 12 Timer; derimod har en dansk cubik Fod af StilkEgens Ved af 190 Aars Alder , neml. af Stammen, vejet
grönt 674 Pd., eller 67,546 Pd. , og tort 4^TuWn Pd., og ved
2100 cubik. Tomme af dette Træes Brændsel er i 12 Timer ud
dunster 44 Pd- af 45 Pd. Vand.
En dansk cubik Fod af et 12.0 aarigt Bôgetræes Stammehar vejet grönt 63T%%9^,. fuldkommen tort 38^^ Pd.,. og ved
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200 cubik Tomme af dette Træes Brændsel er uddunstet 44
Pd. af 45 Pd. Vand i 12 Timer. Derimod har af 80 aarig
Bôgebrænde ved lige Mængde, neml. 200 cubik Tomme, hvoraf
en cubik Fod tort Stammetræ vejede 41tVoö Pd- » uddunstet
44 Pd. Vand af 45 Pd. i 12 Timer. En cubik Fod rankvoxen
Bögestamme Træ af 90 Aårs Alder har vejet grönt 6oT8^ Pd.,
tört 49-fö-Ä- Pd- f °g deraf har 200 cubic Tommer Brænd
sel i 12 Timer uddunstet 5Tg-^ Pd. Vand af 45 Pd. En dansk
cubik Fod af en 60 aargammel Birke-Stammes Træ har vejet
grönt 58-^%? Pd., men fuldkommen tört 4°toVö Pund, og
200 cubik Tommer af dette Træes Stamme har af 45 Pd.
Vand i 12 Timer uddunstet 3| Pd. En dansk cubik Fod EIlestammetræe af 70 Aars Alder har vejet grönt 55TbWu- Pd-,
tört 29Pd., og ved 200 cub. Tommer af dette Brændsel er
i 12 Timer uddunstet 2 Pund Vand af 45 Pd. Derimod har
1 cub. Fod tört Elletræ af 20 Aars Alder kun vejet zyfhh Pdog deraf er i lige Tid ved lige Maal Brændsel uddunstet 3f Pd.
Vand af 45 Pd. En cubik Fod hvid Piils Stammetræ, af 5o
Aars Alder, har vejet grönt 65fæs Pd-, mentört 3it3^ Pd.
o»0 ved 200 cub. Tommer af dette Brændsel er i 12 Timer uddunstet 1| Pd. eller 1,875 Pund Vand af 45 Pund. En cubik
Fod 5oaarig Lærkestamme Træ har vejet grönt 5c)-^d^ Pd-, fuld
komment tört 3o/ôVô- Pd-, og ved 200 cub. Tom. af dette
Brændsel er i 12 Timer uddunstet 3,062 eller 3-^ Pd. Vand
af 45 Pd. Af bedste 80 aarig Gran-Stamme-Træ har en cubik
Fod vejet grönt 5y^do^ Pd., tort 35Ty^- Pund , og ved 200
cub. Tomme af dette Træ er i 12 Timer 3 Pd. Vand ud
dunstet af 46 Pd. Derimod har 1 cub. Fod ung tort Grantræ
af 4° aarig Stamme kun vejet 327%95’s- Pd
,
*
og ved lige Maal
af dette Træ er af 46 Pd. Vand uddunstet 2^ Pd. i 12 Timer.
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En cub. Fod af 100 aarig Fyrretræ-Stamme har vejet
grönt
Pd.; men tort So-d/cfg- P<P 5 °g ved 200 cub. Tom
me af dette Brændsel er i 12 Limer uddunstet 3-| Pd. eller
^töWö- Pd« Vand af ^5 Pd.
Derimod har en cubik Fod af 40
aarig Fyrretræ vejet tort 29-^0^ Pd. og ved 200 cub. Tom. af
dette Brændsel er i 12 Time uddunstet 3 Pd. Vand af /\3 Pd.
Disse Udslag ere fremfor alle de paalideligste, da For
sogene af Forstmester Hartig ere gjorte med al muelig Nöjagtighed og med fornuftig Overlæg, og maa tillige lægges Mærke
til, at Forsögene ere gjorte paa saadan Maade at Brændselet har
kundet gjöre sin störste Virkning paa Vandets Kogning og Ud
dunstning. Desuagtet er det dog ikke overflödigt, at jeg her
tilföjer saavel de af Oberlandmaaler Faggots Forsög i Sverige,
som og de af Sages Forsög i Paris udkomne Resultater. Ffter
Oberlandmaaler Faggots Forsög udi Kongl. Sv. vett. Handl,
vol. 9. 1748 er ved 1 Ldp. tort Birkebrænde, som var sauget
og klövet i smaae Stykker, uddunstet 18 halve Stob, eller
12-j-d. Potter Vand i 7 Timer; Ved 1 Lpd. Mose Torv, som
blev brudt i smaae Stykker, uddunstede 11 halve Stob, eller
7^%- danske Potter Vand i 10 Timer. Ved 1 Lpd. Granbrænde
uddunstede 18 halve Stob, eller 12-td. Potter Vand i 4 Timer og
3o Minuter; ved 1 Lpd. Dyndtörv, som var kun halv tort ud
dunstede 7 halve Stob eller 4y^d. Potter Vand i 16 Timer 45 Mi
nuter. Ved i Lpd tör Dyndtörv ellersom man kalder y Traadtörv, Strygtörv eller Teyltörv, uddunstede l3 halve Stob, eller
danske Potter Vand i 10 Timer.
Efter M. Sages Forsög, som i Aaret 1789 ere opgivne udi
Hist, de l’acad. des sciences, i en Afhandling nnder Titel : Exa
men compare de l’intensité dufeu produit par la combustion de
mesures egales de bois de chene , de charbon, de ce meme bois,
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de charbon de tourbe, et de charbon de terre ; og synes at være
meget nøjagtige, har af 34 Pint: det er
d. Potter Vand
uddunstet ved Newcastle Steenkul 27 Pint, eller 26-^%- danske
Potter, som udgjôr 5o Pd. 23-j-å- Lod Vand; ved lige Maal af
d’Ecosse Stenkul, som den ringeste Sort, 25 Pint., eller 244. d. Pot
ter, som udgjör 46 Pd. 3ii Lod i dansk Vægt. Ved lige Maal
af Torvekul har uddunstet 12 Pint, eller n-^-d. Pott. som vejer
22 Pd. og 174t Lod. Ved lige Maal af Eege Trækul er uddun
stet 5 Pint, eller 44é d* Potter, som vejer 9 Pd. 12t7o Lod; Ved
lige Maal af Eege Træbrændsel er uddunstet 4 Pint, eller 3— d.
Potter, som vejer 7 Pd. 1644 Lod; efsersom en fransk Pint,
er = 0,97 d. Potter, og en fransk Pinte Vand vejer 6oya d.Lod,
imod at en dansk Potte Vand vejer 62 Lod.
Endeligen maae jeg og hertil föje det, som Burgsdorf har
opgivet : at naar man tager lige mange cubik Fod af hver især
af folgende forskjellige Slags Kul, saa udtrykkes deres Brændsels
Virkning, nemlig Egekul ved 1; Bögekul ved 0,9793, Lærke
trækul ved 0,9562. Birkekul ved 0,9161. Fyrrekul ved 0,8820,
Ellekul ved o,7513.
For da at bestemme hvad Favne- eller Cubik-Maal af en
Sort Brændsel, hvilken man vil , der er ligesaa drøj , som en
Favn tort Bøge-Brændsel, der indeholder 107 Stkr., og efter den
Bestemmelse , Gerner har brugt ved Korn-Törrings-Maskinen,
vejer 23oo d. Pund, kan man efter adskillige Forstskribenteres
Paastand ansee forskjellige Sorter Brændsels ekonomiske Drojelse i Forhold mod den Mængde Vand, der i lige Tid uddun
ster af lige stor Maal Vand og ved lige Cubikmaal Brændsel af
hver Sort især.
Da efter Riems Bemerkning udi hans Skrivt : von gesamt.
Torfwesen, Fyrrebrændsels Bonitet er til Bogebrændsels Bonitet
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eller Dröjelse Som 29 til 34 ; saa er 29 Pel. Bogebrænde ligesaa
dröjt som 34 Pd. Fyrbrænde ; og da maa 2696 Pd. Fyrretræ være
lige dröjt med 23oo Pd. Bøgebrænde ; Men da en cubik Fod
Fyrrebrænde uden Mellemrum vejer 3^-r^ Pd., naar det har en
Törheds Grad, der nogenlunde svarer til den Torlied, en Favn
Bøgebrænde har, der vejer 2000 Pd; saa svarer 2696 Pd. Fyr
rebrænde til 79 cubik Fod uden Mellemrum ; og naar det aabne
Mellemrum i Favnen regnes med lige Antal Stykker , som i en
Favn Bogebrænde, nemlig: 107 Stykker, bliver Favnemaalet
som 2696 Pd. Fyrrebrænde indtager = 17 4- Sy- ~
cubik
Fod ; altsaa paa det nærmeste =
Favn Fyrbrænde af lige oeconomisk Dröjelse med 1 Favn Bogebrænde til 107 Stykker 1 Al.
lang, og af 2300 danske Pds. Vægt.
Ved Hjelp af de Udslag M. Sages Forsög have givet, har
jeg og beregnet övrige almindelige Slags Brændsels oeconomiske
forholdsmæssige Dröjelse. Da efter disse Forsög Eegebrændsels,
bedste engelske Stenkuls, ringeste engelske Stenkuls, Torvekuls, og
Egekuls Brændsels Dröjelse forholdt sig som Tallene 4, 27, 25,
12, 5, saa maa imod 72 cubic Fod eller en Favn Eegebrændsel
giælde io-|4 cub. Fod Stenkul, eller 2 Tdr. 3 Skpr. af bedste
Sort, men 1144 cub. Fod, eller 2 Tdr. 44 Skp. af ringeste Sort
Stenkul, nemlig hver Tönde til 44 dansk cubik Fod; derimod
af Torvekul 5 Tdr. 2— Skp. lige mod 1 Favn Eegebrændsel. Dog
gjelde disse Beregningsslutninger allene under den Betingelse : at
M. Sages Forsög ere paalidelige, og at man sikker kan slutte, at
Brændselets Dröjelse staar i bestemt Forhold med de ved lige Maal
af samme i lige Tid aflige Vandmasse uddunstede Vandmængder.
Af adskillige andre Iagttagelser sluttes ellers folgende : at
16 danske Skpr. Stenkul skulde være at regne mod 1 Favn Fyr
rebrænde til 108 d. cubik Fod nemlig halvanden Alens Længde,

eller 1948 d. Pd. Fyrretæ , eller mod li Favn af 1
Alens Længde.
Færôiske Steenkul ere efter Olavii Beretning befundne at
forholde sig til engelske som 3 til 4 , saa at 4 Tdr. færôsk Sten
kul skulde være ligesaa dröj Brændsel som 3 Tönder engelsk
Stenkul. Udi Minerva for Aaret 1794 anmærkes : at 8 Tönder
Stenkul give ikke Nytte for meer end 3 Favne firefods GranBrænde, eller som er det samme, som 6 Favne Gran Brænde af
en Alens Længde, hvilket ikke heller afviger betydeligen fra det
forhen beregnede. Omendskjöntman har adskillige baade svenske
franske og tydske Forsög, hvis Udslag vejlede til at bestemme
forskjellige Slags Brændsels forholdsmæssige Drofelse, og hvoraf
nogle betydelige i Foregaaende ere anförte og reducerte til dansk
Maal, saa vilde dog rigtige og paa ligedan Maade med fin Nøj
agtighed foretagne danske Forsög med Anmærkning af Vanduddunstnings-Mængden ved ligestor Maal af forskjellige Sorter
Brændsel være meget vigtige , for deraf deels at kunne slutte
Landets Træsorters ulige Dröjelse, dels derefter ansætte forskiel
lige Træsorters Taxt og Værdie mod hinanden.
Unegteligen
vilde vel deslige og andre i den Henseende fornödne physiske og.
chymiske Forsög fordre nogle Omkostnin ger ,• men hvorfor skulde
det ikke ansees vigtigt for dette lærde Selskab, at paatage sig de
dertil fornödne Udgivter? hvilke dog vilde blive ubetydelige i
Forhold til Sagens Vigtighed. Men til samtlige Forsögs passende'
Anlæg maatte og forud giöres en vel overvejet Plan, ikke andre
og ikke anderledes maatte Forsögene anstillesz eud med skarp
Hensyn til alt det, der udfordres, for at naae ved mathematisk
Udregning de Udslag, som mangle,, og for at forvisses om Ud
slagenes Rigtighed og. Paalidelighed. Ikke allene maatte Forsö
gene anstilles med alle danske Træsorter,, som bruges til Brænd-
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sel, saavel de, der ere opvoxte paa muldblandet Jord, som de
paa leeret Jord, de paa sandig Jord, saavelsom de paa gruset
Jord; men og med Stubbe, Stamme og Top af hver Sort især,
saavelsom og baade med grönt og tört Træ af hver Sort, ligele
des med forskiellig Alder af Træsorterne, i det mindste for hvert
10de Aars Forskjel, saavelsom og for hver anden Sort Brændsel,
der frembringes af Jordens indvendige Lag, og deres forskiellige
Slags, nöje bemærke den ved hvert ligestort Maal af Brændsel
uddunstede Vandmængde; tillige anmærke Vægten af Brændselet,
hvormed Forsogene gjordes. Tiden, hvori lige Maal Brændsel
brændte rent ud, Vægten af Asken, som blev tilovers efterat
alt var udbrændt, Brændselens særegne eller ligerummige Tyng
de , hvor mange danske cubik Tommer, der udfordres til lige
Vægt af hver forskiellig Sort, saa derefter kunde ved Beregning
udfindes, hvor meget en dansk cubik Fod vejer af hver Sort;
overalt maatte ved en Tabel forud forestilles den hele Plan for
de udfordrende Iagttagelser og behövende Forsögs Udslag; og
alle Forsög med at undersöge forskjellige Brændslers Dröjelse
maatte anstilles paa saadan Maade , at Ildens hele Virkning i
Tiden blev maalt, eller dog det allermindste af Brændsels-Virk
ningen undgik at blive udmaalt, vedat afværge, det meste muligt,
at Brændselets Lue ej kommer til at virke umiddelbar paa den
aabne Luft.
Torvebrændsels Dröjelses Bestemmelse eller oeconomiske
Værdies Ansættelse imod i Favn Bøgebrænde, fordrer en særegen
Overvejelse. For at bestemme Torvbrændsels Dröjelse i Forhold
mod Træbrændes, kan man enten ansee det cubiske Indhold af
den vaade Törvmasse, der opskjæres, og som kan være af lige
oeconomisk Dröjelse mod i Favn Bôgebrændsel, eller og Volu
men af de törre Törv, som udgjör lige Brændsels Dröjelse, eller
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eller og Vægten og Antallet af de Torv, som dertil udfordres. Hvor
ved tillige maae forudsættes, hvor mange forskiellige Sorter Torv,
der egentligen bor liver for sig betragtes. Commissions Raad
Riem har, udi sit Skrivt: Neue theoret. und practische Ab
handlung vom gesammten Torfwesen udgivet 1794» uagtet han
med Rette anseer, at der kan gives en overmaade stor Mængde
forskiellige Slags Torv, dog inddelt dem i 5 Hovedsorter:
iste Sort Torv anseer han den, som er uden kjendelig
Blanding med fremmede Jorddele. 2den Sort, som er mere blan
det med fremmede Jorddele. 3die Sort, som er sortebrun Torv.
4de Sort, som er guulbrun Torv. 5te Sort , som er ganske trev
let lös Torv. Ved Forsög har han udfundet: at 1000 Torv,
som udgjör en vaad Torvemasse af 143 cubik Fod, (da hver Torv,
som skjæres, er 12 Tomme lang, 44 Tom. bred i Qvadrat) kan
af iste Sort Törv gjelde mod 120 cubik Fod Fyrbrænde eller
4092 danske Pund ; af 2den Sort mod 108 Cubikfod, eller 3343
d. Pund Fyrbrænde ; af 3die Sort mod ç5 cubik Fod eller 3289
d. Pund Fyrbrænde ; af 4de Sort mod 82 cubik Fod eller 2796
d. Pund Fyrbrænde, af 5te Sort gjelde mod 65 cubik Fod eller
2216 d. Pund Fyrbrænde.
Men da, som forhen amnærket, 34 Pd. Fyrbrænde er af
lige Bonitet mod 29 Pd. Bogebrænde, saa gjælder 4092 Pd. Fyr
brænde mod 3490 Pd. Bøgebrænde, 3348 Pd. Fyrbrænde mod
2855 Pd. Bogebrænde, 3239 Pd. Fyrbrænde mod 276
*2
Pd. Bøge
brænde, og 2796 Pd. Fyrbrænde mod 2884 Pd. Bogebrænde, og
2216 pd. Fyrbrænde mod 1890 pd. Bogebrænde, og da en Favn
tort Bogebrænde bestaaende af 107 Stkr. , hver 1 Al. lang, vejer
s3øo pd. ; saa gjelder de 4°92 pd. Fyrbrænde mod
bavn
Bogebrænde, de 3348 pd. Fyrbiænde mod ipnoV Favn Boge
brænde; de 3239 pd. Fyrbrænde mod
Favn Bogebrænde,
Ee
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de 2796 pd. Fyrbrænde mod it4§ô- Favn Bøgebrænde , og de
2216 pd. Fyrbrænde mod t7öVö Favn Bøgebrænde; altsaa gjelder
143 cubik Fod af iste Sort vaad
Torvemasse mod i-joVo Favn Bøgebrænde; af 2den Sort vaad
•—
mod
—
—
al 3die Sort dito
—
mod l-rjyg
*
—
—
af 4de Sort dito
—
mod
—
—
af dte Sort dito
—
mod TV^> —
—‘
-A-lt under Betin
gelse, at Böge- og FyrbrændseletsDrôjelse efter Riems Opgivende
forholder sig som 34 til 2p, og en cubik Fod Fyrbrændsel vejer
34t^ danske pd., samt en Favn Bøgebrænde af 1 Alens Længde,
bestaaende af 107 Stykker, vejer 23oo pd. ; men her er da ikke
fraregnet 4 af den hele Torvemasse for det af Tørvejorden, som
gaaer til Spilde ved Gravning, Stugning, m. v. ; naar dette fra
drages hver Sort især, saa svarer 143 cubik Fod Torvemasse af
iste Sort til
Favn Bøgebrænde, af 2den Sort til t9qVo- Favn
Bôgebrænde; af 3die Sort til
Favn Bøgebrænde, >af 4de Sort til
Favn Bôgebrænde af 5te Sort til -/^0% Favne Bøgebrænde ; fölgeligen udfordres af iste Sort Torvejord 117/0 cubik Fod Torvmasse
mod i Favn Bôgebrænde ; derimod af zden SortTörvejord 144 cubik
Fod, af3die Sort 1484 cubik Fod , af 4de Sort 1724 cubik Fod, af5te
SortTörvejord 2284cub. Fod Torvemassemod 1 FavnBôgebrænde.
Ved at reducere til dansk Maal de Maal, som Bergraad
Ejselen opgiver udi sit Skrivt : Handbuch zur Kentnisse der
Torfwesens, udgivet i Berlin 1795, hvori han har gjort Bereanin? over trende Sorter Torv, hvoraf hver Torv af iste
Sort, fuldkommen tör vejer 2 til 3 pd., mellemste Sort 14
pd., höjst 2 pd., og ringeste Sort vejer 1 pd., indtil 4 pd. ;
hver Torv, som opgraves, er 12 Tom. lang, 44 bred, og 5
tyk; sluttes, at 1658 danske pd. af den letteste törre Töf-v,
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nemlig af tredie Sort, udretter det samme som i Favn Fyr
brænde tii log cubikFod, nemlig 14 Al. langt, der vejer 1948
danske pd. ; og af iste Sort Torv gjelder 9764 Törv; af 2den
eller mellemste Sort i3o2 Torv; men af 3die nemlig ringeste
og letteste Mosetörv 1953 Torv indbyrdes af lige Dröjelse mod
hinanden. Af Traad- eller Stryg- eller Tegltorv regner han
1000 at være lige saa gode, som i5oo af bedste Mose-Törv;
og af alle Slags Torv i Gjennemsnit regner han i5oo Torv af
for nævnte Maal lige mod 1 Favn Fyr- eller Gran-Brænde af
14 Alens Længde, da altsaa 1000 Traad- eller Tegl-Törv af
lige Störreise maatte være lige san godt Brændsel som slig
Favn Fyr bræn de.
Oberlandmaäler Faggot har og udi Sv. Vett. Haudi.
for Aaret 1748 opgivet adskillige Forsög, hvoraf jeg i Fore
gaaende har anmerket endeel, som skulde synes at kunne be
stemme Torvbrændsels Forhold mod Træbrændsel ; men jeg
linder, ved at gjöre Slutning deraf, en Modsigelse imod det,
som ej allene af Ejselen som forhen meldt, er bekreftet, men
som tillige er almindelig erfaret, og paa mange Steder anmærket, blant andre udi dansk oeconomish Magazin af Abildgaard
i hans Afhandling om Torvemoser : at ved 1 Ldp. Mosetörv,
som blev brudti smaae Stykker, uddunstede 11 halve Stob Vand,
i 10 Timer, imod at ved 1 Lpd. tör Dynd-Torv, der er det
sarnme, som hos os kaldes Traadtörv, uddunstede kun i3
halve Stob Vand i 10 Timer. Skulde nu Törvens Dröjelse ef
ter den almindelig antagne Ptegel, forholde sig, sorn de udi
lige Tid uddunstede Vandmængder, maatte jo sidste Forsög have
givet 15 halve Stob Vand, i Stedet for i3; men maaskee Aarsagen til det mindre Udslag kan hidhöre deraf : at Dyndtör ven
ej som Mosetörven er ble\ en brækket i smaa Stykker under
Ee 2
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Forsöget. Af samtlige Riems og Ejselens Iagttagelser, Torve
brændsel angaaepde, som jeg anseer for de ypperligste man
har, vil man da kunne slutte: at da 2696 Pd. Fyrbrænde,
som forhen beregnet, er at ansee af lige oekonomisk Dröjelse
mod en Favn Bøgebrænde af 1 Alens Længde, og bestaaende
af 107 Stykker, saa sluttes ved Beregning at 2294 Pd. af den
Letteste Torv ere af lige oeconomisk Værd mod 1 Favn Bøge
brænde ; og naar man, som gemenligen erfares, ansætter hver
Torv til 4 Punds Vægt, saaledes som svarer til smaae lette
Törv, der sælges paa Torvet, maatte af deslige Torv udfordrés
3o58 Stykker imod en Favn Bøgebrænde, til 2300 Punds Vægt,
men naar hver Torv vejede 2 Pd. i Gjennemsnit, saaledes
som den mellemste Sort ansættes, maatte kun udkræves i5oo
Torv imod i Favn Bøgebrænde, og naar Stykket vejede 3 Pd.,
maatte kun udfordrés. 1000 Torv af lige oeconomisk Dröjelse
mod i Favn Bøgebrænde: dog maa man, ved at regne Torve
brændsel i Forhold efter Vægten, nöje lægge Mærke til, om
Törven ej har fremmed Jordblanding, og om dens Brændsels
Bonitet virkeligen svarer til dens Vægt, hvilket bedst kan pro
ves ved at veje Asken, der over bliver efter lige Qvantum af
hver Sort Torv; ved hvilken Anledning jeg ej maa forbigaae,
at anmærke, de Forsög, som findes anmeldte udi Hr. Wedels
Afhandling om Torvemoser: at 3 pd. vel vejret Törv af den
bedste Sort, som giver en fin gul Aske, efterlader kun 8 Lod
Aske, derimod giver 3 pd. af ringe Törv 24 Lod Aske« Disse
tvende yderligste Grændser for Askens Vægt vil i mine Tanker
være det ypperligste Hjelperniddel til at vejlede enhver til der
af at skjönne fuldkommen törre Torvs forholdsmessige Brænd
sels Dröjelse, der maa være saa meget større, jo mindre Aske,
det er jo mindre uforbrændelig Materie Törven efterlader ; da
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man vél uden fejlagtig Folge maatte kunne antage : at den
fuldkommen törre Törv, hvoraf 3 pd. efterlod 8 Lod Aske,
kan ansættes til den iste og bedste Sort, den, hvoraf lige
Vægt efterlod i6 Lod Aske, henregnes til den 2den eller mel
lemste Sort Torv, og den, som efterlader 24 Lod Aske, maatte
ansees som 3die eller ringeste Sort Torv. Saafremt de yderste
Grænser for Askens Vægt ere nöjagtigen bestemte, vilde denne
Maade efter min Skjönsomhed blive den sikkertse, for derefter
at sortere Torvejorder og bestemme deres Bonitet.

Omendskjônt jeg allerede forhen ved Beregning har over
vejet den vaade Torvmasses oeconomiske Forholdsmæssighed
mod Bøgebrænde, saa da man kun behöver at betragte 3de
Sorter Torvejord vil jeg, 1 Overensstemmelse med Riems For—
sögs Udisag, af iste og bedste Sort Torv regne 143 cubik Fod
vaad Torvemasse mod 120 cubik Fod Fyrtræ , af 2den og mel
lemste Sort 143 cubik Fod Törvemasse mod C)5 cubik Fod Fyr
brænde, af 3die eller ringeste Sort 143 cubik Fod Torvmasse,
mod 65 cubikfod Fyrbrænde 5 at forstaae, naar ej tages i Bereg
ning den Del af Torvej orden, som gaaer til Spilde, saavel under
Gravning, Trilling og Opstugning^_som Törring , Indlorsel og
ved Bortsmullin g i Torvehuset 5 men naar alt dette beregnes til
f af den opgravede Torvemasse, vil i Overensstemmelse med for
hen gjorte Beregning af iste og bedste Sort Torv regnes iiy-j^cub. Fod vaad Torvemasse mod 1 Favn Bôgebrænde, af 2den og
mellemste Sort Törvjord regnes i4$t cuh. Fod Törvmasse, af 3die
og ringeste Sort Torvejord regnes
*
2284 cub. Fod vaad Töi vemasse
mod i Favn Bôgebrænde, og da den holder 72 cub. Fod favnsat Bô
gebrænde , saa vil af iste Sort Tovemasse udfordres
cub. Fod
mod i cub. Fod af favnsat Bôgebrænde j af 2den Sort Torvemasse
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derimod 2-/7- cub. Fod ; men af 3die Sort Torvemasse udkræves
cub. Fod mod 1 cub. Fod af favnsat Bogebrænde«
For at prove disse Beregningers Overensstemmelse med
andre Forsög, vil jeg tage det af Gehejme-Forstraad Hennert op
givne udi lians: Anweisung zu Taxation der Forsten, udgivet i
Berlin 1796: at 1615 Favne Fyrbrænde, liver Favn til 108 cub.
kod Rhinlandsk, eller som er det samme dansk Maal, og Favnen
til 14 Al. Længde, maa erstattes-med 268090 cub. Fod Torv;
altsaa maatte imod 1 Favn eller 108 cub. Fod Fyrbrænde behoves
166 cub. Fod Törvejord, og fölgeligen imod 1 Favn Fyrbrænde
af i Alens Længde, udkræves 1104 cub. Fod Torvemasse. Alt
saa imod i Favn Bogebrænde udfordres 165 cub. Fod vaad Tor
vemasse , eller imod hver cubik Fod af favnsat Bogebrænde be
hoves 24 cub. Fod vaad Törvemasse.
Da jeg saaledes efter min bedste Skjönsomhed har af de
nyeste mig bekjendte Frfaringer og Forsög beregnet de mest al
mindelige Slags Brændsels forholdsmessige Bonitet, saa seer jeg
m*g °g derved i Stand til, at kunne bestemme, hvad hver Sort
Brændsel efter sin indvortes Værd burde koste, ikke at forstaae
dets Torve- eller Handelspriis, der allene beroer paa Liebhabernes^ Antal, Mængden, som kan bekommes, og Trangen til sam
me, da det derimod er unægteligt, at naar tvende Producter kan
bruges til en og samme Hensigt, bör det, som hver især maatte
koste, ene alene bestemmes af de Mængders Störreise af hver
især, som skulde udfordres til at frembringe eens oeconomiske
Virkning og Nytte, og i lige Tid give eens oeconomisk Dröjelse :
Men de oeconomiske Virkninger, som Brændsel skal bruges til,
ere meget forskjellige, og Flensigten med deres Brug kan være
meget ulige, saa at ikke allene Tiden, hvori forskjellige Sor
ter Brændsel udholde at brænde, men og Varmegraden i hele
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Tiden kommer i Betragtning, hvilke ikke allene kan være for
skjellige i hver særskilt Tidsdeel af hele Tidsrækken, men des
uden ikke kan maales med hinandenthi omendskjönt et Slags
Brændsel giver f. Ex. 2.5 Graders Varme efter Termometret,
imod at et lige Qvantum af en anden Sort giver 20 Graders
Varme, kan man ingenlunde deraf slutte, at Varme-Virknin
gerne forholde sig som 5 til 4*
Ved at maale Varmevirknin- "
gerne af lige Qvantum forskjellig Sort Brændsel i en bestemt
Tid ved Hjelp af Thermometer, vilde det derfor være, om
ikke umuligt, saa dog temmelig usikkert, ligefrem at bestem
me Varmevirkningernes Forhold. Den eneste Maade, hvorpaa samme da skulde kunne bestemmes, blivçr folgende: Naar
man deler Skalen paa et Qviksölvs Thermometer (siger G. E. Ro
senthai) neden fra Frysepuncten op til Kogepuncten i 370 Dele, dog
saa, at man ved Frysepunkten sætter 1000, og betegner Kogepunkten
ved 1370, og ned ad fra Frysepunkten sættes 999,998 etc., saa
har man et Qviksölvs Thermometer, som med sine Grader be
tegner Varmens virkelige Grader. Efter William Rays Erfaring
befmdes en Qviksölvscolonne paa 3o Tommer at udvide sig
fra den Tilstand den befindes i, under Frysepunktens Tempe
ratur, til den naaer kogende Vands Varme, netop 0,5117
Tom.; men efter M. Srömers Bemærkning er det Rum, som
Qviksölvet indtager i Thermometret ved Frysepunkten til det
Rum det indtager ved kogende Vands Punkt som 10000 til
101745 derimod efter de l’Isles Bemærkning forholde disse
Rum sig som 10000 til ioi5o. Srömers komme temmelig nær
overens med Rays Forsög, da derefter Qviksölvet udvider sig
ySg- af det hele fra Frysepunkten indtil kogende Vands Punkt.
Karsten bemærker ellers, at Udyidningen skulde belobe sig til
■fe Deel af det Hele.

■ I

224

Betragtes derimod de physiske Virkninger af Varmen,
som forskiellige Sorter Brændsel udretter, saa kommer ikke
allene Störreisen af den physiske Virkning, der udrettes ved
hver Sort Brændsel især, i Betragtning, men og Tiden, i hvil
ken den skeer; herved kommer man i ligesaa stor Forlegenhed
med at bestemme Forholden — Naar efter Faggots Forsög
ved i Lpd
*
Birkebrænde uddunster 18 halve Stob eller nu
danske Potter Vand i 7 Timer; derimod ved 1 Lpd. Mosetörv
uddunster 11 halve Stob, eller 7-ÿh d. Potter Vand i 10 Timer,
vil ikke kunne nægtes : at begge Sorter Brændsels Dröjelse til
at koge ved, forholde sig som i-vf til yd® eller =
56.
Men skal begge forskj ellige Sorter Brændsel bruges til
Varme i Værelser, hvor ikke fordres den höje Varme-Grads
Virkning, soin ved Vandets Kogning, da vil ikke allene den
Tid, i hvilken det svagt brændende Brændsel brænder længer
end det heftig brændende, komme i Betragtning, men og Var
megraderne , som bevirkes i hver Tids Deel af hver Sort
Brændsel især, saavelsom og Tiden, i hvilken den frembragte
heftige Varmegrad forsvinder; Dette kan alt give Stof til en
speciel mathematisk Afhandling, hvorved endog DifferentialRegningen skulde med Nytte kunne anvendes. — Man faaer
derfor at lade sig nöje med de simple oecoiiomiske Virknin
gers Forhold, indtil noget finere bliver bestemt.
For da at beregne, hvor meget man bör give for en
Favn Fyrbrænde , naar man betaler 1 Favn Bogebrænde, f. Ex.
med 6 Rdl. ; da eftersom
Favne Fyrbrænde, som forhen
beregnet, er af lige oeconomisk Dröjelse mod 1 Favn Boge
brænde, af i Alens Længde, bestaaende af 107 Stykker; saa
bor i Favn Fyrbrænde koste 3 Rdlr. 4 Mk. i Forhold mpd sin
indvortes Brændsels Dröjelse.

Hvad Torvbrændsel angaaer, da maae man regne 1000
Torv af den dröjeste og tungeste Sort, som ere fuldkommen
törre og store, liver til
à. 3 Punds Vægt, af lige Værdie,
mod i Favn Bogebrænde; og naar samme regnes til 6 Rdlr.
bliver en Snes Torv af den Sort ni Sk. værd ; saa det höjeste
en Snes Traad- eller Tegl-Törv, af det forhen benævnte
Maal, hver paa det nærmeste af 3 Punds Vægt, bör koste,
er 12 Sk. Men af den mellemste Sort Torv, hvoraf Stykket
vejer i det ringeste 14 Pund, dog ej stort over 2 Pd., og
i5oo Torv regnes mod 1 Favn Bogebrænde af 1 Alens Længde,
bliver 1 Snes Torvs Værdie, 744 Sk. Derimod af den 3 die
Sort, hvoraf Stykket i Gjennemsnit vejer 4 Pd., og 3000
Torv skulde gjelde mod 1 Favn Bogebrænde, kan en Snes
Torvs Værdie beregnes til 344 Sk., dog alt beregnet under
Forudsætning, at en Favn Bogebrænde ansættes til 6 Rdlr.,
koster derimod 1 Favn Bogebrænde 8 Rd., maa man forhöje
de beregnede Udslag med 4 af det Fiele.
Derimod bliver Torveskjærs Massens Værdie med Bøge
brændet langt anderledes at ansee, da dens Værdie, naar den
skal sælges, som den staaer i Mosen, ej kan regnes efter den
Mængde Torv, som deri kan skjæres; eftersom samtlige Om
kostninger med Törvens Gravning, Stabling m. v. udgjöre det
halve af Törvens virkelige Værdie.
Ved Hjelp af forhen anförte Beregninger sluttes : at af
iste Sort Torvejord, nemligen af den bedste, kan 117 cubik
Fod regnes af Værdie mod 4 Lavn Bogebrænde, af 1 Alen,
eller 3 Rd. naar 1 Favn Bogebrænde koster 6 R.d., af 2deu Sort
Torvejord regnes i44 cub. Fod Torvejord til samme Værdie;
âf 3die Sort Torvejord 148 cub. Fod, af 4 Sort Torvejord deri
mod 1724 cubik Fod, men af 5te Sort Torvejord deri-
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mod 228 cub. Fod til lige Værdie mod 4 Favn Bogebrænde, eller
3 Rdlr. Dog naar en Favn Bogebrænde overskrider den Pris, kan man
ikke regne Torvegravnings og Törvebjerings Omkostningerne til det
Halve af hvadTörven er værd,men alt hvad 1 FavnBôgebrændsel overgaaer 6 Rd., bliver til beholden Fordeel for Torvegrunds Ejeren,naar
han enten bor tsælgerT örvej ord, eller bortlej er visseDagesT ör yeskjær.
Man vil og af anförte ligefrem kunne regne sig til, at
naar 1 Favn tort Bogebrænde, 1 Alen langt, koster 6 Rd., saa
koster 1 Lpd. tort Bogebrænde 4 Sk., og 1 pd. Ditto 4 Sk.,
i Lpd. Fyrbrænde 34 Sk., 1 Pd. ditto 4 Sk., 1 Lpd. Törv 4
Sk. ; i pd. Ditto 4 Sk. ; ligesom man og ved Hjelp af forhen an
förte kan udfinde : at naar 1 Favn tort Bogebrænde af 1 Alens
Længde til 107 Stkr. , koster 6 Rdlr., bor 1 Skjeppe bedste en
gelske Stenkul koste 3744 Sk. > eller 1 dansk Tönde til 4P cubik
Fod af den Sort koste 3 Pvdlr. i5 Sk ; derimod bor en Skjeppe
af den ringeste engelske Stenkul koste 3644 Sk., og en dansk
Tönde eller 44 cubik Fod koste 2 Rd. 89 Sk. Derimod skulde
en Tonde eller 4P cubik Fod færoske Stenkul koste 2 Rd. 35p
Sk. ; men 1 Tonde Torvekul, o: 4P cubik Fod koste under sam
me Betingelse 1 Rdlr. 2 Mk. 7 Sk., dog at ved Kulmaalet gives
tillige Erstatning for de aabne Mellemrum mellem Kullene og det
i alle fornævnte Tilfælde ; Alt i Forhold med sin oeconomiske
Dröjelse og i Overensstemmelse med M. Sages Forsög; ved at
lægge Mærke til det som forhen er anfört udi Minerva, vil man
endog have en Slags Bekræftelse paa disse Udslags Rimelighed.
Ved fine mathematiske Beregninger at bestemme det ind
byrdes Forhold mellem Dröjelserne, og derefter de forholdsmæs
sige Værdier af forskjellige Landprodukter, har jeg anseet af
megen Vigtighed, dog allene for saavidt angaaer Natural-Producterne, og ikke de ved Fabrik- og Manufactur- Kunst for-
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ædlede, livis Prisers Bestemmelse for det meste beroer paa
Indbildingen, der paa en foranderlig Maade snart foröger,
snart formindsker, ja ofte aldeles tilintetgjör Liebhabernes An
tal ; ved de kunstigen forædlede Vare kan derfor ingen Bereg
ning over Værdien finde Sted, og i den Henseende sjelden
nogen matliematisk Udregning med Nytte anvendes.
Efterat liave saaledes overvejet Beregningen over for
skjellige Sorter Brændsels forholdsmessige Dröjelse og Værdie
staaer tilbage, at oplöse den for Stats bestyreren til viis Omhue
for Landets fornödne Brændsels Eorsynlighed højst vigtige OptDfrave : at bestemme hvor store Arealer- eller Jord-Overfladers
Indhold forskjellige Sorter Brændsel udkræve til lige dröj
Brændsels Production.
Som det for et Land allervigtigste og tildels mest al
mindelig brugbare Brændsel, vil jeg betragte Bøgebrændet,
og i Forhold dermed vil jeg beregne Tôrveskjærs forholdsmæs
sige Strækninger mod Skovplan. Som en paalidelig Erfaring
opgives af Professor Späth : at paa en stor Nürnberger Mor
gen Land af diaoo nürnberg Qvadrat Fod, som i dansk Maal
udgjör 12000 d. Qvadr. AL, har en Bögeskov af 90 Aars Al
der, og som har været i fuldkommen god Vext, uden i nogen
Henseende at have været hindret i sin Fremvext i de foregaa
ende 90 Aar, efter ganske at være omhugget, frembragt 67
saa kaldte Nürnberger store Mees og 14 af de mindre Slags
Mees , af samtlige Stammer og Toppe, og desuden 1000 Knip
per Qvas eller Fagotter ; ved at reducere alt dette til dansk
Maal, da en Nürnberger stor Mees, (som er Favnemaalet for
Stammetræet) beregnes til 8i-|4 dansk cubik Fod ; men en
Nünberg mindre Mees, efter hvilken Top og Grene beregnes,
indeholder 49tVo dansk cubik Fod, udfindes ved Beregning,
Ff 2
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at de 12000 danske Qvadratalen Skov af 90 Aars Alder har
udgjort i det mindste 87 danske Favne Bôgebrænde af 1 Alens
Længde, og saaledes indbringer da en Bögeskov af 90 Aars
Vext paa 14000 O Al., eller en geometrisk Tonde Land,
sikkert Too danske Favne Bôgebrænde af 1 Alens Længde.
Naar nu herhos lægges Mærke til den af Gehejme Forstraad
Hennert med sikker Nøjagtighed beregnede aarlig Bögeskovs
Tilvext, som almindelig bestemt til 20 Favne for hver 1000
Favn Brændsel en Skov indeholder, eller 2 procent aarligen
af det heele, hvormed endog Bærtlings line Forsög, opgivne i
Ilannoversk Magazin i Aaret 1784, stemme temmelig nöje over
ens, og end ikke er for höjt ansat; da man har Exempel paa,
at Tilvexten, skjönt i sjeldne Tilfælde, har været 28 Favne
paa hver 1000 Favne,
*
saa bliver af forbenævnte Tönder Böge
skovs Land den aarlige Brændsels Indtægt 2. Favne Bôgebrænde,
og naar ikke liöjere aarligen hugges, tillige skoves efter de
bedste og rigtigste Forst-Grundregler , f. Ex. de gamle Bögetræer , som ej længer bære Olden, omhugges, og saa videre,
vil ny Opvext, og aarlig ny Tilvext stedse kunne vedligeholde
Skoven paa saadan Maade : at dens aarlige Tilvext og nye
Opelskning kan i Tidens Længde bestandig give aarligen 2
Favne Brændsel ; hvilket endog saa meget sikkrere vil kunne
passe sig til de gamle Bögeskove, hvoraf 14000 ;—! Alen kan
være saa tæt og vel bevoxet med gamle Træer, at de indeholde
over 3oo Favne Bôgebrænde. Naturligviis forstaaer det sig selv,
at der maa ligesaa vel drages Omsorg for unge Træers Opelsk
ning , som for de ældste Træers Omhugning.
Af alt anførte vil jeg da med Sikkerhed kunne fastsætte :
At 14000 Qvadr. Al. eller en geom. Tönde Land af den bed
ste Bögeskov , hvor saavel Grunden soin Beliggenheden er pas-
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sende, kan aarlig give 2 Favne Bogebrændsels Indtægt, den
ringere eller anden Sort Bögeskov vil jeg ansætte at give l£
Favn aarligen, og den 3die Sort 1 Favn aarlig; da den Grund

o<r Beliggenhed, som ej tillader Bögeskovs-Vexten at give 1
Favn Bôgebrændsels aarlige Indtægt af 14000 Qvadrat Alen,
■bor'ej regnes allene til Skov, men kan give större Fordeel,
naar den tillige bruges til Græsning. For nu at ligne Torve
mose-Areal med Skov-Areal, og bestemme, hvor stor Over
flade af Torvemose, der aarligen skal kunne indbringe samme
Brændsels Indtægt, som 1400° qvadr. Al. Bögeskov, maa jeg
af de forhen beregnede 5 forskiellige Torvemosers Cubikmaal
benytte de trende, nemlig den for iste og bedste Sort Torve
jord beregnede Torvemasse 117 cubik Fod imod 1 Favn Bôge
brænde, den for 3die og mellemste Sort Torvejord beregnede
Torvemasse 148 cubik Fod, og den for sidste og ringeste Sort
Torvejord beregnede Torvemasse 228 cubik Fod, imod 1 Favn
Bôgebrænde af 1 Alens Længde. Naar man nu antager, som.
mest almindeligt, at med Torvegravningen i Mosen ej gaaes
dybere end 4 Fod eller 2 danske Alen, saa svarer af iste Sort
Torvejord det Areal af Torvemose Overflade
Qvadr. Alen
hver Favn Bôgebrænde, og af den næste Soit Tor^eskjær
svarer 94 Qvadrat Alen til hver Favn Bôgebrænde. Af den
' sidste Sort Torveskjær svarer 144 Qvadr. Alen til hver Favn
Bôgebrænde. Dersom Torvemosen da enten er af den Beskaf
fenhed , at man er vis paa , den kan groe ligesaa stærk til i 5o Aar saa
dens aarlige Tilvext ved Tilgroening kan i Gjennemsnit bereg
nes til 2 procent aarlig, eller og i manglende Fald Mosen har
saa stor Torvedybde tilbage, at man, uden at opskjære hele
Torvstrækningen, kan begynde igjen at grave der, hvor man
o-ravede for 5o Aar siden : saa vil af forste og bedste Sort
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Törvgrund udfordres 366^- Qvadr. Al. for deraf aarligen at
kunne liave Torvbrændsel af lige oeconomisk Dröjelse mod 1
Favn Bogebrænde; derimod vil, til lige Nytte, af mellemste
Sort Törvegrund behoves 4624 Qvadr. Al., men af den rin
geste Sort 7124 Qvadr. Alen.
Vil man endog til des större Tryghed antage, at der
behoves 100 Aar til at fuldfore den fornødne Tørve-Tilvext;
da udfordres af forste og bedste Sort Tôrveskjær 7314 Qvadr.
Alen, af mellemste 926 Qvadr. Alen, af ringeste Sort Torv
jord 14.2.5 Qvadr. Al. Og om man, som nogle paastaae, vil
regne, at 200 Aar forløbe, inden den opgravede Mose groer
til igjen, og at i de Aar opgroer en Torvemasse i 4 Fods
Höjde, bliver det af iste Sort Torvejord udfordrende Areal
14624 Qvadr. Al., af mellemste Sort i85o Qvadr. Alen, af ringeste
Sort derimod 2.85o Qvadr. Alen, som udfordres til aarligen for be
standig at afgive Torvebrændsel af lige Dröjelse mod 1 Favn Boge
brænde af i Alens Længde. Naar derfor en Torvemose har over 4
Fods Torvedybde, eller rettere i det ringeste 44 Fods, da, naar Tor
vemosen skal kunne groe til igjen, ej maa graves til Bunds, er man
sikker paa at i det ringeste 2926 Qvadr. Al. af den bedste
Sort Torvemose, eller 0700 Qv. Al. af den mellemste Sort, eller
6700 Qv. Al. af ringeste Sort Torvemose, ei' tilstrækkelig til
at frembringe lige saa dröj Brændsel aarligen, som 14000 Qv.
Al. Bögeskov af bedste Sort. Derimod 2194 Qvadr. Al. bedste
Sort Torvegrund, eller 2776 Qvadr. Al. mellemste, eller 427^
Qv. Al. ringeste Sort Torvejord tilstrækkelig til at indbringe
aarligen ligesaa drøjt Brændsel, som I Tønde Land, eller
14000 Qvadr. AL af den mellemste Sort Bögeskov, og 14024
Qvadr. Al. af bedste Sort Törvegrund eller 1860 Qv. Al. af
mellemste, eller 285o Qv. Al. af ringeste Sort Torvemose ud-
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fordres til at indbringe aarligen ligesaa dröj Brændsel, som i
Td. Land af ringeste Bögeskov.
Saafremt man da med de fleste regner 6 Favne Bøge
brænde, som det höjeste, der behoves paa Landet til en Fa
milie eller 6 Mennesker , vil, for aarligen til Bestandighed at
have lige Brændsels Dröjelse, i Torv, udfordres af den bedste
Törvegrund 8770 Qv. AL Mose-Overflade, af den mellemste
moo Qvadr. AL, men af den ringeste 17100 Qvadr. Alen
Torvemose-O verfladel
Anmærkning.
Her var vel Sted til Oplosningen
af den höjvigtige statistiske Opgave : at beregne hvad en
Favn tort Bogebrænde af 1 Alens Længde bor koste, naar
i Tönde Rug koster enten 2, 24 e^er 3 ILL, og det under
alle behørige fornödne oeconomiske Betingelser ; men for ikke
at gjöre denne min Afhandling alt for vitlöftig, levner jeg
denne Opgaves Oplosning til en anden særskilt Afhandling.
Ved Hjelpaf foranförte Beregning vejledes jeg til at oplöse
denne Opgave : at bestemme den Jordoverflades Störreise, og
den Part af en Bondegaards samtlige Jorder, som udfordres til
aarligen at indbringe for bestandig det til Gaarden fornødne
Brændsel ; alt under de trende forskjellige Betingelser :
1) Naar Gaarden kan allene forsynes med Træbrændsel.
2) Naar der haves Torveskjær til Gaarden, og den deraf skal
forsynes med fornoden aarlig Brændsel for Bestandighed.
3) Naar til Gaarden hörer hverken Skov eller Torvemose, men
den skal allene hjelpe sig med Lyngtorv, eller saa kaldte
Skudtorv ; og til Gaarden horer Lynghede.
iste Tilfælde angaaende naar Gaarden hverken har Torve
mose eller Lynghede, men skal forsynes med Træbrændsel. Det
Slags Bræbramdsel, som man da maa ansee for det fortrinligste,
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og som desaarsag er det almindeligste i Danmark, er Bøgetræ,
eftersom det fremfor lettere Træarter giver stadigere og varigere
Varme; og omendskjönt andre lettere Træarter voxe hastigere;
saa, naar deres særegne Tyngsel mod Bøgebiændets, saavelsoin
deres Brændsels Dröjelse i Henseende til Tiden, i hvilken det
brænder : og som i Henseende til Varmegraden tages i Be
tragtning/ Forhold mod Bøgebrændselets, bliver dette sidste al
tid forti inligst til en Bondegaards Fornodenhed fremfor Fyr, Gran,
Elle, eller andre deslige lettere Træsorter.—Forudsættes da, at Bø
getræets Brændsel skal være den Hoved-Træart, der skal bruges
til Gaardens fornödne Brændsel, saa sluttes af hvad, som forhen
er bemærket, at da en ung Skov af 90 Aars Alder, der er i god
Vext, kan indeholde 100 Favne Bogebrænde paa I Td. Land,
og dens aarlige Tilvext med Sikkerhed beregnes til 2 Favne Bøge
brænde af 1 Alens Længde, vil, naar en stor Gaards Familie
paa Landet i det höjeste behöver 6 Favne Bogebrænde om Aaret,
i det allerhøjeste udfordres 3 Tonder Bøgeskovs Land a 14000
Qvadr. Al. for en stor Bondegaard, der omtrent har 60 geometr.
Tönder Land af alle Slags Jorder; og saaledes behøves da
af
hele Gaardens Jorder til dens aarlige fornödne Brændsels Pro
duction.
Vil man derimod, som nogle have anseet, regne 4 Favne
Bogebrændsel tilstrækkelig for en Bonde-Familie, vil for en min
dre Gaard, f. Ex. en Gaard, der i alt har 3o til 40 geom. Tdr.
Land af alle Slags Jorder, 2 Tönder Land ansees tilstrækkelig
til at frembringe det aarlig fornödne Træbrændsel, og ligeledes
af Gaardens samtlige underliggende Jorder dertil være tilstrækkelig.
Naar man sammenligner disse Udslag med det, som C.
F. Schmidt, General Inspecteur over de kongl. Hauge-Plantager, har opgivet i sit Priisskrivt : Kort Anviisning til vilde
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Træers Opelskning og Skoves rette Anlæg (udi Landhuusholding
Selsk. Skrivt. 3die Deel 1790) at til en Bondegaard, under og til
4 Tönder Hartkorn, bör haves 1 til z Tönder Land, eller 14- til
26000 Qvadr. Al. horizontal Jordflade, til fornoden Skov ; men
en Bondegaard, som er over 4 til 6 Tönder Hartkorn, bör have
fra 28- til 42000 Qvadr. Alen, eller fra 2 til 3 Tönder Land;
naar Gaarden har over 6 til 8 Tönder Hartkorn, maatte dog vel
ej gaaes liöjere end til 6*0,000
Qvadr. Alen Skov, med mindre,
Jorden var kun lidt beqvem til Sæd og Græsvext, og nær omlig
gende Steder behøvede og derfra kunde forsynes med fornödent
Træ, eller og Udförsel til inden- og udenrigske Steder derfrabeqvemmeligen og med Fordeel kunde drives, vil man temmelig
sikker kunne slutte : at til Landboernes egen Fornodenhed vil
Deel af Gaardenes underliggende Jorder være tilstrækkelig nok til
fornoden Brændsels Production i de Egne, hvor hverken haves
Torvemoser eller Lyngheder ; og herved anseer jeg tillige nyt
tigt at lægge Mærketil, at under den 20de Deel af Gaardens Jor
der, der bestemmes til Skovplan, kan tillige indberegnes det
Areal, som Gaardens Jorders Hegn indtager, hvis Middel Störrelse kan regnes til i5öoo Qvadr. Al., dog under den Betin
gelse, at Hegnet overalt beplantes med levende Gjerder, og til
lige med Træer, der i Tiden kan bruges til Brændsel; og da vil
altsaa kun —y mindre /y , det er
Deel af Gaardens underlig
gende Ager-Eng og Græsnings Jorder udfordrés til Brændsels Træers
Opelskning paa de Steder, hvor Gaardene have hverken Torve
mose eller Flede, ej heller ere beliggende i en skovrig eller moserig Egn, flvor de beqvemt kan faae Brændsel fra deres Naboer.
Paa de Steder , hvor der er overflødig Skov til Byerne,
vil man da, ved at taxere Skovens Brændsels Tilstand til Favne
Bøgebrændes Værd, slutte, hvor stor Skovstrækning der haves
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mere end til Fornodenhed, da for hver 1000 -taxerte Favne,
efter Hennerts Ptegel, regnes aarligen 2.0 Favnes Tilvext; og
altsaa de 20 Favne, som aarligen forhen have været Skovens.
Tilvext, kan beständigen hugges og benyttes til Brændsel ; naar
man da for hver. 60 Tonder Land af Byens samtlige Jorder i
Overensstemmelse med forhen gjorte Beregninger, anseer i det
höjeste 6 Favne Brændsel at være fornoden, bestemmes det for
Byen fornödne Favnetal ved at dividere hele Byens samtlige
Jorders Areal, bestemt i geometr. Tönder Land, med det Tal
lo, udfindes saaledes de behovende Antal Favne-Brænde, og
naar samme fradrages fra den Ilalvtresindstyvende-Deel af den
under Byen henhorende Skovs Favnetaxt; udfindes paa den
Maade hvad Part af hele Skovstrækningen der er til Overflödighed, og hvor meget af Skoyplanen, der med Fordeel kunde
opryddes og anvendes til Agerdyrkning, saafremt omkring lig
gende Naboestæders yderlige Trang til Brændsel, og sammes
höje Priis ej skulde beföje Skovejeren heller at benytte Skoven
til Brændselshandel..
Da Bögeskovenes Brændselstaxt efter deres forskjellige
Alder og Vext kan staae i meget ulige Forhold med Skovstræk
ningernes Areal-Indhold, og desaarsag efter Skovens forskjel
lige Beskaffenhed udfordres ulige store Arealer til en Bondegaards aarlige Brændsels Fornodenhed, anseer jeg det passende,
her at tilföje en efter foranförte Beregningsmaade beregnet
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Naar Skovtilstanden paa en geometrisk Tönde Land el
ler 14000 Qvadr. Al. befindes under 2.5 Favnes Taxt, kan
Strækningen eller Grunden, livorpaa Skoven staaer, ei med
Rette henregnes til Skovplan, men egentligen til Græsnings
Jorders Klasse. Af denne Tabel vil man tillige kunne slutte
hvor ringe Skovens Beskaffenhed skulde være paa 1 Tonde
Land, naar
Part af et Lands samtlige Jorder skulde udfordres til Landets fornödne Brændsels Skovplan; da skulde paa
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1400° Qvadr. Al. ej staae over 4 eller 5 af de almindelig
störste Bøgetræer, eller ikke over 8 eller 9 af mellemste Stör
reise til 3 Favne Brændsel , eller 12 til i3 Træer af dem til 2
Favne, eller
Træer af dem til 1 Favn liver, eller 5o Træer,
hvert til en 4 Favn.
Endskjönt Bygningstommer ej vedkommer Brændsel, er
det dog ikke uden Nytte her at gjöre en Beregning over hvad
Skovland i den Henseende er fornoden. Af Gehej.me-Forstraad
Hennerts Opgivende erfares:: at til 3o Böndergaardes Opbyg
ning behoves 200 Stkr. af alle Slags Bygningstræ beregnet til
120 Favne, hver til 14 Alens Længde,, eller 108 cubik Fod,,
som reduceret til 1 Alens Længde, udgjör 180 Favne ; og naar
de aabne Mellemrum i Favnen beregnes efter Flennerts Maade til 4 af det Hele, udgjör det til 200 Böndergaardes Opbyg
ning fornødne Tommer 86
*4°
danske cubik Fod Træ af alle
Slags Sorter, hvoraf dog den störste Deel rnaae være Eegetræ;
na'ar man da regner at til enhver Gaard maa haves nyt Tom
mer hvert 100 Aar, saa udfordres i Gjennemsnit til hver 200
Gaarde aarligen 864 cubik Fod Bygningstommer; og altsaa til
hver Gaards beständigen fornödne Tommer aarligen T000' Favn’
Tommertræ; og da 1000 Favne Skovtaxt kan, som for erin
dret, give aarligen 20 Favne,, saa maatte tooo Favne Træ ej
udkræve större Skovtilstands Taxt end
eller omtrent 4
Favns Taxt, saafremt Trætoppen kunde .tjene til Bygningstom
mer ligesaa vel som Stammen ; men da Stammen egentligen
allene dertil kan benyttes, og Eegetræ-Stammen overhovedet
forholder- sig til dens Top, som 100 til 34, efter Hennerts Be
mærkning, naar Træerne ere af den Størrelse, at de kan be
nyttes; til Bygningstommer ; saa da 100 : 34.•= 4 Favn : -//h maa
til forhen beregnede 4%% Favn desaarsag lægges-/oo saa at 4o2o: to

Favne Skovtaxt, eller saa mange unge Træer, som i Tiden kan blive
nyttige til Bygningstommer, der tilsammen kan taxeresT;il Favn,
bliver tilstrækkelig til i Tidens Længde at afgive det til Gaardens
Bygning fornödne Tommer ; og naar denne Brök multipliceres med
loo, bliver 61 FavneBygningstræ-Skov , altsaa i det höjeste i
geom. Tönde Land, eller 14000 Qvadr. Alen Skovland, tilstrækkelig
ved sin Tilvext og ved nye Opelskning til stedse at afgive det
RI 100 Böndergaarde fornoden Bygningstommer.
Hvor Proprietærernes Gods eller Selvej erga'ard ene ligge
saa langt fra Sôestæderne , at Tömmer-Transporten derfra bli
ver alt for bekostelig , jeg mener: over 3 Miil, eller og livor
der ikke opfores grundmurede Böndergaarde, der bliver det i
Særdeleshed en Nödvendighed, at være forsynet med et saaledes
af mig beregnet Bygningstræ-Skovs Areal, som netop kan være
-nödtörftig Hjelp til aarligen at afgive det fornödne Bygnings
tommer, dog alt under forhen benævnte Betingelser, og paa
Grund af paaberaabte Data, hvorefter Beregningen er forfattet.
sdet Tilfælde af Opgaven: at bestemme Overfladens Stör
reise af den Mosejord, som udfordres til aarligen at indbringe
det bestandig fornödne Brændsel til en stor Bondegaaard, naar
der haves Tôrveskjær til Gaarden, og den deraf for Bestandig
hed skal forsynes med fornoden Brændsel, saa den ikke beho
ver at bruge nogen af sine övrige Jorder til Skovland. Bereg
ningen af det Torvemose-Areal maa da ej allene grundes paa
forhen benævnte, forskjellige Kubikmaal Törvemasse, der ud
fordres mod i Favn Bogebrænde, nemlig: 117 cubik Fod af
forste og bedste Sort Torvejord,. 148 cub. Fod af mellemste
Sort, og 228 cub. Fod af ringeste Sort Torvejord; men tillige
i det ringeste regnes 4 Fod i Bunden, der ikke maae skjæres,
eftersom Torvejorden ikke kan groe til igjen, naar den op
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graves ganske til Bunds.
Ligesom og ved Beregningen maa
udfindes, hvor stor Torvemasse af hver Sort, der udfordres
imod 6 Fvane Bogebrænde af i Alens Længde , og til 107
Stykker i Favnen; saasom 6 deslige Favne ansees fornödne til
en stor Bondegaards Huusholdings Brændsel hele Aaret. Og
da det ej er afgjort, enten en Torvemose behöver 5o, 100 eller
200 Aar for at voxe til igjeri , efterat den er opskaaren, Tör
vens Tilvext desuden ulige hastigen gaaer for sig, alt eftersom
Torvemosen ligger nær ved Skoven, har af de bedste Törvevcxter og Planter, er forsynet med mange Kildevæld under
Torvelaget o. s. v. , har jog gjort Beregning saavel for de Mo
ser, der i 5o Aar opnaae deres Vext, som og for de Torve
moser, der behöve 100 eller 200 Aar, for at groe til i samme
Höjde, som de bleve opskaarne.
De fleste mest almindelige Tilfælders Beregning forestil
les i folgende Tabel, som viser de Mose-Overfladers Störreise
af trende forskjellige Sorter Torveskjærs Jorder, (iste eller
bedste Sort, 2den eller mellemste, 3die eller ringeste Sort)
som kan være tilstrækkelig til en stor Bondegaards aarlig be
standig Brændsels Fornodenhed, alt efter Torvemosens forskjel
lige Torvedybde, og det Antal Aar, som efter Torveskjæringen maa bortgaae, forinden Torven er igjen tilvoxet ligesaa
meget, som ved Torveskjæring havde været borttaget; da til
lige forudsættes, at Törv ej opskjæres Bunden nærmere end et
Qvarteer.
Den Beregningsmaade, jeg herved har fulgt, anseer jeg
at være den allernöjagtigste ; thi om man grundede sin Bereg
ning paa det Ejselen har opgivet; at ioooo Törv ere fornödne
til en Bondegaards aarlige Brændsel, blev man dog forlegen

Til pag. 138.
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med nöjagtigen at udfinde den Torvemasse, som dertil sva
rede. Vilde man ellers udfinde Torvemose-Overfladens Stör
reise i Forhold med det allermindste Qvantum Torv en Bon
defamilie kan hjelpe sig med, da skulde man lægge Öen Sylts
Indbyggeres Sparsommeligheds Brug til Grund for Beregningen,
hvor enhver Familie af 3 til 4 Personer tilforladeligen overhove
det hjelper sig med 8 Læs Törv, der neppe udgjör 5ooo Törv;
men supplerer da og det Manglende, med saa kaldte Tærtlejn,
Schift Tærtlejn eller Kjes, som de om Sommeren samle paa
Marken efter Kreatur ene.
3die Tilfælde. Naar Bondegaarden hverken har Skov
eller Torvemose, men allene Lynghede, og deraf beständigen
aarlig skal forsynes med fornödent Brændsel, da at bestemme,
hvor stor Overflade, eller hvad Part af Gaardens underliggende
Jorder dertil udfordrés. Af en paalidelig Hedebeboers Iagt
tagelser i Jylland er mig bekjendt : At en Bondegaard til for
noden aarlig Brændsel behöver 6o Læs Fladtörv eller saa kaldte
Skudtorv, som graves paa Hedens Overflade, hvert Læs bestaaende af 180 Stkr. Skud- eller Fladtörv, hvis Overflade ef
ter opgiven Maal udgjör i det højeste 3 Qvadrat Qvarter, saa
at den Overflade, som udfordrés til et Læs deslige Törv, ud
gjör 540 Qvadrat Qvarteer eller 334 Qvadrat Alen; og altsaa
udkræves en Overflade af zoz5 Qvadr. Al. til at frembringe
de Læs Hedetorv, som en Bondegaard forbruger et heelt Aar.—
Ulige hastig, efter Jordgrundens forskjellige' Beskaffenhed, tilgroer en Hedes Overflade ; den korteste Tid, dertil udfordrés,
skal være 6 Aar, den allerlængste 20 Aar, og den røeest al
mindelige Tid 12 Aar. Saafremt da 12 Aar maatte forlöbe,
forinden der paa ny igjen kunde graves Skudtörv paa samme
Hedeflade, hvor forhen var skaaret, saa vil til en Bondegaards
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aarlig fornödne Brændsel af Skudtorv udfordres 12 Gange 2026
Qvadrat Alen, eller 243oo Qvadrat Alen, eller henved 1-1
gepmetr. Tonde Land; saa der ikke kan være nogen Tvivl om,
at jo 2 geometr. Tönder Land i gode Hedeegne kan give for
bestandig fuldkommen tilstrækkelig Brændsel til den Bondegaard i Jylland, hvortil lienhorer omtrent 100 geometr. Ton
der Land af alle Slags Jorder, Heden tilligemed ind begreben ; og
altsaa udfordres kun
Deel eller 2 Procent af Gaardens Jor
der til at frembringe det aarlig fornödne Brændsel, eller og
om man i Gjennemsnit vil regne, at til hver Bondegaard i
Jylland kan overhovedet i Hede Egne haves i alt 6*0
Tönder
Land af alle Slags Jorder, Ileedejorden indberegnet, vil i det
höjeste
Deel eller 31 procent af Gaardbeboernes Jorder i
Hedeegnen ansees nödvendig til aarlig Brændsels Fornodenhed,
at forstaae, saalænge Böndergaardenes Jorder ikke ere par
cellerte.
Men da, som forhen meldt, de Aar, som maa forlöbe,
for. inden Hedejorden, efterat den har været opskaaren til
Skudtorv, kan groe saaledes til igjen, at der atter kan graves
Torv, ere ulige forskjellige, anseer jeg det nyttigt her at tilföje efterfölgende :
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soin viser de forskjellige Hedejords Overfladers Indhold
i Ovadrat Alen og Tönder Land, som udfordres til en
Bondegaards bestandig aarlig fornödne Brændsel.
J Det Antal Aar, il ^^Den^Hedejords Overflade , som udkræves til for bestandig aarli- Ç
5 hvilke Heden, ef- gen at forsyne en Bondegaard med fonöden Brændsel.
S
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Efterat have oplöst foranförte vigtige Opgaver faaer jeg
Udsigt til Mueligheden, at fremsætte det, der udfordres for at
bestemme den Overflades Störreise, som er nødvendig til et
Lands bestandigO fornödne Brændsel.
Omenskjönt Landets Ildstæders Antal staaer i et bestemt
Forhold med Familiernes Antal, fölgelig og med Landets Fol
kemængde, saa kan man dog ikke til nogen statistisk Rette
snor bestemme Beregningen af det for Landet fornödne Skov
brændsel efter Landets Folketal, eller Familiernes Antal ; efter
som en stor Deel af Landbeboerne .ere paa sine Stæder forsy
nede med fornoden Torvebrændsel; og ligeledes mange Byer
have tilstrækkelig Brændsel allene af Heder.
At Brændsels Fornodenhed for Hovedstaden ikke staaer
i et bestandigt Forhold med Folketallet, vil man tydelig over
bevises om, naar man lægger Mærke til, at i Aaret 1706, over
for 40 Aar siden, da Folkemængden var betydelig mindre end
den nu er, blev forbrugt 5 9600 Favne Brænde, og 24850 Læs
Torv, hvorom jeg har en paalidelig Efterretning, og derimod
efter Gjennemsnit af 3 Aars Beregning neml. for Aarene 1/84,
85 og 86 ere efter Professor Thaarups Anmærkning, aarligen
forbrugt 57,283 Favne Brænde og 23,9164 Læs Törv.
Den
rigtigste Fremgangsmaade at bestemme et Lands Brændsels For
nodenhed, og hvorvidt Landet selv kan forsyne sig, naar Hen
sigten dermed skal være, derefter at vælge de viiseste Statshuusholdingsrnidler, for at forvisses om, at Landet i Eftertiden
hverken skal mangle fornødent Brændsel, ej heller komme til
at betale det alt for dyrt, er efter min Overbeviisning folgende :
1) At erhverve en nøjagtig Kundskab om de Skoves Over
fladers Indhold, som haves i Landet, hvorom den almin
delige höjst nödvendige Kundskab vil sikkert erfares af de
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under Videnskabernes Selskabs Bestyrelse forfattede geogra
fiske Carter, og de specielle til praktiske Foretagender for
nödne Data erholdes af de oeconomiske Onmaalinos1
o o«t>
Udskiftnings Carter. De forste ville være tilstrækkelige nok
til en almindelig Beregnings Oversyn over det Hele, og
de sidste behoves allene i særdeles enkelte Tilfælder ; ligesom og Forstvæsens Carterne med beh örige Taxationex
over de kon gi. Skove vilde i saa Fald tjene til fornoden
Oplysning.
2) Ligeledes at erholde nøjagtig Efterretning om Torvemo
sernes Overfladers Indhold ; hvilke og temmelig nær vil
kunne sluttes af de geografiske Carter. Omendskjönt vel
mangestæds, særdeles i Jylland, indbefattes Kjær i og om
kring Moserne, der ej ere speciel betegnede, hvilke egentligen ikke kan ansees for Torvemose; men naar man först
havde Areal-Indholden af det Hele, vilde det ikke være
vanskeligt, dels ved Hjelp af de oeconomiske Udskiftnings
carter, foi- saavidt disse dertil kunde være tilstrækkelige,
dels ved indhentede locale Efterretninger, at bestemme de
virkelige Torvemose-Arealer saa nöjagtigen, som til Hen
sigten behøvedes.
“3) Endvidere maatte af de geografiske Carter erholdes Op
lysning om Indholden af Hedernes Overflader, hvilke vist
temmelig nöjagtig deraf vil erfares, eftersom de geografi
ske Landmaalere have med megen Agtpaagivenhed bestemt
deres Grændser paa Cartene. Tillige maatte haves Efter
retning om de Aar, som Hederne behove for at groe til
igjen, efterat der har været gravet Törv paa dem.
4) Ved Hjelp af de af mig forhen opgivne Beregninger og
efter erholdte locale Oplysningei- om Torvemosernes TörHh 2
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vedybde, som bedst kunde betegnes paa de over Moserne
forfattede Carter, ved forud at afsætte Qvadrater, saavel
i Mosen, som behörigen paa Cartet, og i alle Hjörner af
liver Qvadrat især antegne de befundne Torvejords-Dy bder. Ligeledes og efter erholdt Underretning om Skove
nes Tilstand, hvor mange Favne Brændsel enhver geometr.
Tönde Land kunde ansættes for efter nærværende Befin
dende, og det i det ringeste for 3de forskjellige Klasser;
samt og om Hedernes Alder, og de Aar de behövede, for
at groe til igjen, efterat derpaa forud var skaaret Hede
eller Fladtörv, vilde man da letteligen slutte hvilke Byer og
Steder der nu og for Eftertiden maatte være sikker forsy
net med behovende Brændsel, og hvor mange Steder af
Nabolauget, der kunde forsynes med det, de andre havde
over Fornodenhed, saavelsom hvilke Byer og Steder, der
enten ingen Brændsel kunde have uden af Skoven, eller
var alt for langt fraliggende (jeg mener over 3 Miil) fra
de Steder, der havde större Forraad, end de for Efterti
den behövede.
5) Naar man da paa den Maade ved Beregning var oplyst
om den Brændsels Mængde, som hver Afdeling i Landet
enten manglede, eller havde tilovers , maatte Hovedstø
dernes og Kjôbstædernes aarlige Brændsels Fornodenhed
nöje undersoges, saavelsom hvorvidt enhver især af om
liggende Landsbyer kunde forsynes, dog ej anseet höjere
end Landstrækningen i 3 Miles Afstand, da Brændselspri
sen eHers, ved en længere Landtransport, vilde stige til en
alt for stor Höjde for Kjôbstæderne.
Den Brændsels Mængde, som hver Kjobstæd da aarli
gen behoyede ved Handelstransport, og af hyad Slags,

maatte bestemt fastsættes, hvorunder da tillige maatte ind
begribes det Brændsel, som behövedes til Fabrik-Manufactur- og Verkstæder.
Tansport-Belejligheden maatte her
ved tillige bemærkes, da den udgjör den mærkeligste Part
’ af Brændselets Friis.
6) Desuden maatte haves Oplysning om, hvorvidt det eene
Naboland kan være det andet behjelpeligt med Brændsel;
f. Ex. hvor stor Mængde Brænde Norge aarligen kan af
give til Danmark, hvad Mængde Steenkul af Færoe, Born
holm og Island, Danmark kan gjöre sig Haab om o. s. v.
Af alle disse Data vilde man da med den fornödne
Nøjagtighed kunne slutte, paa hvilke Stæder i Landet det
var nödvendigt at sorge for Skovenes Opelskning, og frem
me deres Anlæg; ligesom og hvor Skove uden Skade for
Landet; ja endog til betydelig Fordeel , kunde opryddes,
og Skovgrunden dyrkes som Agerland, særdeles langt inde i
Landet og langt fra Sôestæderne; Ligeledes og, om og hvor
vidt Hovedstaden og Landets samtlige Sôestæder kan for be
standig forsynes med Landets eget Brændsel, hvad Forsynlig
lieds Overlæg dertil maatte udfordres.
Til Slutning maa jeg og vise, hvad Folger man kan
uddrage af mine statistiske Tabeller, for saavidt angaaer Sjellands, Fyens, Lollands, Falsters og underliggende smaa Öers
Brændsels Strækninger, og den Mængde af Brændsel, deraf
med störste Rimelighed kan sluttes, som sikker aarlig bestan
dig Brændsels Indtægt
Af Tabellen erfares, at Sjællands Skovland indeholder
188718 geometr. Tönder Land, Moser 3oo53 Tdr. Land.
Fyens Skovland 533lo Tdr. Land, Moser i3x3o Tdr. Land.
Lollands Skovland 4
720
*
Tdr. Land, Moser 3i58 Tdr. Land.
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Falsters Skovland ig3y5 Tdr. Land, Moser 2082 Tdr. Land.
I ingen Egn af disse Oe-Landc, lide Landbeboerne Mangel
paa fornødent Brændsel, Men ingenlunde kan man regne an
dre Skove eller Torvemoser til fordelagtigt Brændsel for Lau
det i Almindelighed, end de, der ligge saa belejlige for Soestæderne, at Landtransporten bliver ej over 2 Miil, eller i det
hojeste 3 Miil. De Söesteder i Sjelland, som i den Henseende
kan nævnes, og have ikke aldeles ubetydelige Skove saa nær,
at Seetransporten med Fordel kan benyttes til Brændselets Bort
forsel til andre Steder, ere: Wordingborg, Corsöer og de Lossestæder, som derimellem kan benyttes, saavelsom Callundborg,
hvoromkring Skoven dog fer ubetydelig. Jægerspriis, Helsingør
og Strandkysten derfra til Gilleleye, saavelsom og til Skovsho
ved, Kjöge Kjobstæd, Præstôe og de Lossepladse, der falde
deromkring og Faxöe ; den störste Deel af Soröe og Ringsted
Amters Skove, saavelsom mange smaa Skove, der ere over 3
Miil fia Strandkysterne, vil, i hvor store og overflødige de end
ere, ingenlunde kunne regnes til at aflijelpe Hovedstadens eller
andre langt bortliggende Stæders Brændselstrang.
Den Andeel af Sjællands Skovplan, som desaarsag ej
med Fordeel kan benyttes af andre end omkringliggende Lands
byer, udgjör sikkert 4 af hele Landets Skovplan. Möens Skove
ere alle saaledes beliggende, at Söetransporten kan komme til
Nytte. •—• Af Lollands Skove kan man vist regne, at det halve
ikke kan undværes, og tildeels ej heller med Fordeel transpor
teres til Söes. — Af Falsters Skove kan den 3die Dftel ej trans
porteres med Fordeel ; saa man kan slutte : at man af Sjæl
lands Skove ej kan regne höjere end 126812 Tönder Skov
land.
Af Fyens Skove 26655 Tdr. Skovland.
Af Lollands
Skove 20860 Tdr. Skovland. Af Falsters Skove I225o Tdr.
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Land ; og saaledes vil af disse samtlige Öelande ikke kunne
regnes liöjere end 186677, e^er runc^t ïSdooo Tdr. Skovland.
Naar man nu overhovedet vil regne, denne hele Skov
plans nærværende Tilstand kun til det halve af det, der ellers
kunde svare til dens fuldkomne Skovvext , saa at kun regnes
5o Favne af hver geometr. Tonde Land, imod at man ellers
sikker maatte kunne regne 100 Favne, naar hele Skovplanen
var overalt saa vel bevoxet, som den kunde være, maatte hele
Brændsels-Tilstanden paa bemeldte i85ooo Tdr. Skovland udgjore i alt det Qvantum 9,260,000, eller næsten 10 Millioner
Favne Brænde ; og naar med Hennert, som forhen meldt, an
tages, at for hver 1000de Favne Brændsels Tilstand kan aarli
gen for bestandig regnes 20 Favne, som er dens sikkerste aar
lig Tilvext, blev den aarlige Mængde Brænde, som af disse
Skove kunde bortfores til Söes til Steder, hvor der er Mangel
paa Brændsel, i alt i85ooo Favne , og saaledes over 3 Gange
saa meget Brændsel, som Kjöbenhavn aarligen forbruger. Man
bor ej tage dette store Udslag i Tvivl , og gjendrive det med
de Erfaringer, man hidtil har havt om den ringe BrændselTilforsel, som hidtil er skeet fra disse indenlandske Skove til
andre Steder, hvor der har væet Mangel paa Brændsel, da det
er bekjendt, at mange Skovejere, have fast foresat sig, ikke
at röre sine Skove, neppe engang at udvise til eget Bondergodses Fornodenhed.
Et Lands Torvebrændsel kan man ej vel henregne til
det Slags , som med Fordeel kan bortføres til langtfraliggende Steder, særdeles naar Torvemoserne ej ligge nær ved
Strandkysterne, men langt inde i Landet,
Det er virkeligen
inueligt at beregne, hvor langt en Torvemose skal ligge fra
det Sted, hvortil Tørven skulde henføres, paa det at Tørvens
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hele Brændsels Værd blev ganske opslugt saavel af Gravningssom Transport-Omkostningerne; og ligeledes livor langt den
skulle ligge fra Stranden, paa det at Söe-Transportomkostningerne skulde drive Torveprisen til en overordentlig Höjde.
Man vil derfor ikke kunne gjöre nogen synderlig Regning paa
det Brændsel, Torvemoser kan afgive til andre end nærmest
omkring liggende Steder i 2de höjst 3de Miles Afstand.

Skulde man ellers ansee nogen Torvemose i Danmark
at kunne bidrage til betydelig Brændsels Hjelp, maatte det for
medelst sin overordentlige Störreise være den saa kaldte Vild
mose i Jylland , hvoraf den nordre Vildmose ligger i Kjær
og Jerslev Herreder udi Wendsyssel, og indeholder efter Bereg
ning af de geografiske Karter af virkelig Torvemose Overflade
12358 geometriske Tönder Land, men af Mose og Kjær i Sam
menhæng dermed desuden i5i36~ geometr. Tönde Land. Den
sondre Vildmose , der ligger i Hinsted, Helium og Fleskum
Herreder, hvori tillige indbefattes Lindenborggaards tilhorende
Vildmose, indeholder af Torvemose Overflade 227634 geometr.
Tönder Land, desuden af Moser og Kjær i Sammenhæng der
med indtil Lögstör 16027 geometr. Tönder Land; altsaa inde
holder nörre- og sondre Vildmose og Kjær tilsammen 66325
geometr. Tdr. Land, eller lidet over
geografiske Qvadratmiile. Allene den Part af Vildmose, som henbörer under Ba
roniet Lindenborg og tilhorer dette Videnskabernes Selskabs
höje Præses Hs. Excellence Statsminister, Greve Schimmelmann,
indeholder efter speciel Beregning foruden de 4re forhen udi
samme beliggende Soer, hvilke nu efter Vandets Aftapning og
Afledning bruges til Hollænderie, over 7900 geometr. Tönder
Land, hver til 14000 Qvadr. Al.
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Saafremt denne liden Part af den hele store Vildmose
holder i Gjennemsnit ikke ringere end 5 Fods Törvedybde,
kan man med Sikkerhed beregne hver geometr. Tonde Lands
Torvemasses oeconomiske Værdie fra 4 til 5oo Rigsdaler, efter
Torvejordens fbrskjælligo Brændsels Bonitet. Naar jeg da kun
beregner hver Tönde Land til 400 Rd., og ansætter efter Ejselens Grundsætning det halve deraf at medgaae til -samtlige Om
kostninger med Torvenes Gravning, Borttrilling, Opstugning og
Fljemkjorsel, dog ej over ~ Miil; bliver den beholdne Brænd
sels Værdie af Baroniet Lindenborgs 7900 Tdr. Lands Törveskjær den Summa i,58o,ooo Rdlr. ; men hvormeget af denne
Sum vilde bortsmelte ved Söetransports-Omkostninger, uden
hvilke den hele Kapital bliver allene en imaginair Sum, der
ikke kan realiseres, det formaaer jeg ikke at udregne.
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Indledning,
Iblandt Forverdenens Mindesmærker i Asien ere uden Tvivl
Ruinerne i Egnen af Schiras, som af Indbyggerne kaldes Tschilminar, og som Europas Lærde eensstemmigen erklære for at
være Levningerne af Persepolis, de vigtigste, baade i Henseende
til deres Alder, som og i Betragtning af det mægtige Folk,
hvis Rige de tjente til Prydelse, og til National-Helligdom.
Vare end Baalbeks og Palmyras Templer opförte i en skjönnere
Smag; saa kunde de dog ikke naae hine Ruiners höje Alder,
og ærværdige Majestæt. Og selv den forholdsmæssigen ringe
Rolle, disse Stæder, hvoraf den ene aldrig, den anden ikkun
en kort Tiid under Odenat og Zenobia var navnkundig, spille
i Verdens Historier, bestemmer Historiegrandskeren, der be
tragter disse Monumenter fra en höjere Synspunct, end blot
Kunstsmag og Kunsthistorie kan angive, til at anvise Levnin
gerne af Persepolis den forste Plads blant Asiens Ruiner, ved
Siden af Ægyptens og Indiens allervigtigste Mindesmærker.
I Midten af det persiske Rige, i dets herskende Provinds, den
erobrende Nations og Kongernes Fædreland, i Persien selv,
stode disse stolte Bygninger, uden al Tvivl, Kejserdommets
Kapitol og Nationens Helligdom. Egnen selv var hellig, og den
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religieuse Aand, som den paa disse Ruiner læselige Skrivt, de
store basreliefs paa Bygningernes Vægge og paa Konge-Gravene
overalt rober, er Borgen for, at Ærefrygt for Guddommen og
dens synlige Billede, Monarken, var den Stemning man ven
tede hos hver Perser, der paa sin Pilegrimsrejse *) nærmede
sig dette Stæd. Og ligesom disse Levninger have det tilfælleds
med saa mange andre af Alderdommens' kostbareste Mindes
mærker , at de tydeligen robe saadan religieus Aand : saa ere
de og fra den Side saare mærkværdige, at de i adskillige Puncter ere de uforkasteligste Vidner for den zoroasterke Religions
Alder, og for Ægtheden af de i dens hellige Böger bevarede
Begreber; thi det er denne Lære, til hvilken der stedse tages
Hensyn i Mindesmærkerne selv, og uden hvis Kundskab de
ikke engang kunne forklares. ♦
)
*
Hertil kommer endelig, at
de ere det eneste vigtige Monument af det persiske Riges
Glands, i en Tid, da den store Konge herskede fra .Middel
havet til Indiens og China’s Grændser, og fra det sorte Havs
Bredde til Lybiens og Æthiopiens Sandørkener : af et Rige,
om hvilket vi vide saa saare lidet, i Forhold til dets Omfane
og Magt, og som vi næsten eene kjcnde af Fremmedes, nem*) De persiske Konger gjorde Pillegrimsrejser til Egnen af Pasargacl; og offrende paa Højene omkring til deres Fædrenegi/cldomme, som have Per
sien inde, (formodentlig Skytsenglerne, tbi den zoroasterke Religion var
ingen 'Afguds Dyrkelse.) Cyrus havde gjort denne Rejse syv Gange,..
Xenophont. Cyropœd. VIII Cap. 7. § / , og endnu i Xenophons
Tidsalder blev denne Sædvane iagttaget. Det er altsaa meget rimeligt, at
ogsaa andre Perser gjorde efter den orientalske Skik religieuse Rejser derhen.

**) Dette have næsten alle nyere Rejsende formodet. Alen ingen har saa vidt
jeg veed, beviist det saa tydelig, som Professor Heeren i Göttingen i lians
Ideen über die Politik , den Verkehr und den Handel der vornehmsten
Völker der alten Welt. Andet Bind p. 198 folg.
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lig Grækernes samtidige Beretninger, der som oftest staae i den
aabenbareste Modsigelse med hvad senere orientalske Digtere
og Historieskrivere have samlet af gamle indenlandske Tradi
tioner og Skrifter. Under disse Omstændigheder maa Persepo
lis unægtelig være et vigtigt Stæd i Menneskeslægtens Historie,
og en Gjenstand, som Grandskerne ikke bör tabe af Sigte, saasnart det kommer an paa at udvide den menneskelige Kund
skabs Grændser.. Især, da der endnu er saa meget tilovers,
som aldeles ikke er oplyst ; eller rettere sagt, da det er först
nu, man begynder med större Opmærksomhed at fæste Tan
kerne paa disse Ruiner og deres Indhold.
Det er ikke blot Basreliefs, ligevigtige for Kunst- og for
Nationers Historie, som ere udhugne paa de persepolitanske
Mure. Ogsaa Inscriptioner findes i ikke lidet Antal; Inscriptioner af en Art, hvis Lige ikke med fuldkommen Vished kun
ne paastaaes at være andensteds til *
) , uden i nogle skaarne
*) Ifölge Meiners (Beschreibung alter Denkmale in allen Theilen der Erde,
deren Urheber und Errichtung unbekannt oder ungewifs sind, Nürnberg
1786) skal Chardin i sin persiske Rejse sige, at der findes lignende Inscriptioner i flere Egne af Persien. Jeg har ikke kunnet finde Stedet hos
Chardin. Utroligt er det ikke : thi ligesaa godt som Inscriptioner fra Sassanidernes Tid ere hugne ind i Klippevæggene paa flere Stæder , kunne og
ældre Inscriptioner være hist og her tilovers i Persien. En usikker Efter
retning af en Rejsende lader mig endog formode, at der selv i Indostan
nær ved Ganges findes lignende : hvilket i og for sig ikke er muligt, da
Sanskrit Sproget og det gamle mediske skal være saa nær beslægtet med
hinanden; ligeledes har jeg funden en Relation blant en romersk Missionærs
Papiirer i Hr. Kardinal Borgias Bibliothek, som maaskee ogsaa kan sigte
til deslige Inscriptioner. Her er den i Korthed :
Missionæren mælder, -”at have seet i Riget Bettia tvende i to forskjel•”lige Provindser oprejste Stotter, den eene östen, den anden synden for
"Bettia, som tydeligen ere af een og samme Haand. Over Jorden have de

Stene, som have Bogstaver af samme Beskaffenhed, og öjensynligeiwere persiske, og i endeel Muurstene som findes Liant
Ruinerne af Babylon. Længe have disse Skrifter, hvis skjönne Simplicitæt indtager Öjet, været beundrede af Rejsende og
Lærde. Men ingen vovede sig til at dechifrere dem, da baade
de og Sproget, indeholde, vare lige uforklarlige: og de syntes
derfor, ligesom Ægypternes Hieroglypher, at være bestemte til
Efterverdenens Beskjemmelse paa en Tid, da Etruskerncs skrift
lige Levninger ikke mere ere nogen Hemmelighed, og da flere
hældige Forsög ere gjorte paa at læse og forklare de gamle
phöniziske Alphabeter.

■”endnu en Flöjde af 27 Alen indtil Capitælerne, paa hvilke sees en meget
’■’naturlig udhugget Löve. Stöttens Omfang er 7 Alen, de ere hugne af een
•”Steén , og næsten aldeles fulde med Skrift, som Missionæren copierede,
”og tilsendte baade Brammimes Akademie i Benares, som og visse Tibetanske
’’Lamaer, af hvilke dog ingen kunde forstaae eller læse et eneste Ord; lige’■'saa lidet som Landets Indvaanere vidste at give ringeste Kundskab -derom.
^’Missionæren troede at have funden nogle Bogstaver, som lignede det gamle
’’græske Alphabet. Bogstaverne paa begge Slötter-vare de samme men
’’Ordene forskjellige, og den eene har flere end den anden. Den som staaer
’’osten for Bettia, er i en Örken , hvor der findes Levninger af Festnings’’vøérk'ér : den har og ved Enden af den ubekjendte Inscription en Linie
’’arabisk Skrift, som siger at en Visir af Alexander den store (hvis Navn
’■’ikke mere kan læses), har oprejst den , og velunderrettede Folk i Egnen
”paastaae ligeledes at Alexander, som de kaldte Masa Sikander, har ladet
’■’begge Stotterne udhugge.” Loven paa Capitælerne synes at være Tegn
paa persisk Smag; thi ogsaa paa de Stotter, som staae oprejst i Persepolis,
findes Dyr. Men hvad Missionæren siger om enkelle Bogstavers Overens
stemmelse med de græske, beviser neppe noget, da han udtrykkelig gjör
denne Bemærkelse kun om Enkelte. Var det Samskritta, eller tibetansk
Skrift, saa havde Landets Lærde formodentligen kunnet læse den. Der
er da vel nogen Ptimelighed for at det kunde være persiske Bogstaver,
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Men den lykkelige Fremgang, med hvilken Hr. Profes
sor Î. A Silvestro de Sacv i Paris bar forklaret rode af Sasscmiclernes Inscriptioner, som tildeels staae i Nærheden, af Per
sepolis, og flere af disse Kongers Mynter rz), maatte nødvendig
opvække noget Haab om Mueligheden af ogsaa at dechifrere hine
ældre Steenskrivter : thi de sassanidiske Konger vare af samme
Folk, ja dé paastode selv at være af samme Æt, som de æl
dre Konger, Cyrus og hans Efterfølgere; de bekjendte sig til
samme Religion som de; uden Tvivl havde de ogsaa samme
Sprog. Og da det nu er aaben bart, at Zend- og Pehlvi-Sproget er Nøglen til at forklare de sassanidiske Monumenter; saa
var det i det ringeste meget at formode , at det samme Mid
del, forbunden med Kundskab om det nærværende Persiske,
og anvendt paa de ældre Persepolitanske Inscriptioner, ikke
vilde blive aldeles frugteslöst , men i det ringeste fore Grand
skerne nogle Skridt videre frem.
Lysten til at prove derpaa,
opkom omtrent paa samme Tid hos Selskabets Medlem, Hofraad Tyclisen i Rostock og mig.
Uden at døns eene vidste
noget om den anden, studerede vi begge disse Inscriptioner,
som en fremmed Chiferskrivt. I Begyndelsen vare Pæsultaterne af
vore Undersøgelser hinanden temmelig lige. Men denne Overens
stemmelse forsvandt efterhaariden ; og da vi omsider corresponderede sammen, vare vi altfor langt fra hinanden, til at vi at
ter kunde eenes.
Hr. Tychsen havde gjort Kjempcskridt;
havde allerede dechifreret den störste Deel og selv forklaret
nogle. Jeg derimod stod endnu ved Indgangen sysselsat med
at opdage og bestemme de enkelte Bogstaver; og de Resultaa) Mémoires sur diverses Antiquités de la Perse et sur les Médaillés des rois
de la dynastie des Sassanides , suivis de l’histoire de cette dynastie traduite
du Persan de Mirkhond. Paris 1793- Qv.
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ter-som jeg, uafhængig af hvad jeg troede at linde i Stcenskrivterne selv, havde uddraget af mine historiske Undersö-r
gelser, forböde mig at antage dem, hans Forklaring forte til.
Imidlertid har han bekjendtgjort sin Opdagelse .6) som, hvad
enten den findes antagelig eller ikke, dog stedse er et ærefuldt
Beviis paa en höj Grad af Skarpsindighed og Combinationsgave ;
og han elsker Sandheden nok til at underkaste sit Forsög end
og den strængeste Kritik, ved hvilken dets Rigtighed ogsaa
allene kan afgjöres c).
Men denne er det ikke min Hensigt
i nærværende Afhandling at anvende paa hans Hypothese.
Jeg anseer mig selv som Partie; og vil derfor, langt fra at
stride med min fortjenstfulde Ven, ikkun fremsætte mine Un
dersøgelser, uden at tage nærmere Hensyn til hvad han troer
at have opdaget, end for saavidt Sagens Beskaffenhed nödvendigen udfordrer det. Ikkun det være mig endnu tilladt i For
vejen at erihdre: at omendskjönt Hiv Tychsen virkelig paafr) I lians Afhandling : De cuneatis Inscriptionibus Persepolitanis Lucubratio..
Rostock 1798. Qv.

.

c) Foruden de Erindringer, som især i Göttinger Anzeigen 1798 p. 391,ere gjorte mod Hr, Tychsens Forklaring, har nu ganske nylig Hr. Hofraad Witte i Rostok erklæret sig imod ham i hans Afhandling: Uebcr dieBildung der Schriftsprache und den Ursprung der keilförmigen Inschriften
zu Persepolis. Bostock
Men Hr. Witte paastaaer ogsaa overho
vedet , at disse Inscriptioner ikke ere Skrift , men blot linnariske charakteristiske Tegnbilleder, fremstillede efter den perpendikulære GjennemsnitsLinie , altsaa Zirater, Snörkeler og Blomsterfigurer efter Tegnekunstens'da
værende Simplicitet (p. §3). Saa eenig som. jeg er med Hr. Witte i hans
historiske Indvendinger, saa lidet kan jeg bifalde hans Formodning, der
ligesaa meget strider imod mit, som imod hans Colleges Forsög. Dog haa
ber jeg at finde Undskyldning, naar jeg i en Afhandling, som aldeles
ikke har nogen polemisk Hensigt, ikke bestrider hans Hypothese. Ikkun
det bör jeg erindre, at allerede ældre Rejsende have været af den Forme-
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stäa&r at have læst de persepolitanske Inscriptioner, heraf end
nu ikke folger, at han har læst rigtig. Hvem der kjender
Stridighederne mellem Svinton, Barthélémy, Dutens og andre,
om phöniziske Inscriptioncrs og Mynters Forklaring, veed, at
enhver af disse Lærde har bragt fuldkommen Mening ud af de
af ham undersøgte Legender, og at den Eenes Forklaring dog
alligevel har væres forskjellig fra den andens.
Maaskee ogsaa
jeg, som ikke engang læser, men begynder först paa at lære
Alphabetet, tager ligesaa vel Fejl, som Hr. Tychsen: og at
först cn Tredie ved en öjensynlig passende Forklaring overbevi
ser os begge om, at vi have grundet vore Undersögelser paa
urigtige Forudsætninger.
«©©s«

FÖRSTE
Om

KAPITEL.

Ruinerne overhovedet.

Umiddelbar ved Foden af de Bjerge

som indtage en stor Deel
af det egentlige Persien, og paa dette Sted grændse til cn
viid og af Araxes Floden vædet Slette, ligge-Ruinerne af Per
sepolis; hvis nærværende Tilstand endnu viiser Overeenssteminelse med den Beskrivelse, Diodor af Sicilien har givet om
dem
Uhyre Substructioner stötte den store, efter Bjerning, at disse Inscriptioner allene have været Forsög af Konstnere, paa
hvor mange forskjcllige Maader den kileformede Linie kunde varieres ; og
at fölgelig Ideen, at paa de perspolitanske Mure ingen egentlige Inscrip
tioner vare at söge , ikke ere saa aldeles ny.

6?) Bibliotheca historica.

Lib. XVII. c. 71p. 215. ed. Wesseling.
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gets tiltagende Höjde anlagte, og i tre Terrasser opförte Byg
ning, som lænet til Klippers Fod, hersker over Sletten.
Dens Bagside omfattes aniphitheatralsk af Bjergets tvende Arme,
hvis bueformede og bratte Vægge ere et uovervindeligt Værn
for Bygningen selv. Terrasserne ere forbundne med hinanden
ved brede Marmortrapper: og alt hvad den persiske Kunst
formaaede, er anvendt paa at pryde Nationens Helligdom/
Ikke allene Architecturen i det Heele viser Pragt og Storhed i
Ideer, og megen mekansk Fuldkommenhed e), men og det
mindre Arbejde, de architectonske Zirater, er gjort med stor
Omhyggelighed; og de mangfoldige Basreliefs, hvormed alle
Vægge ere prydede, ere Beviis paa Planens Eenhed, Formaalets Værdighed, og Konstnernes, om ikke grækisk-forfinede
Smag og Nøjagtighed i at efterligne den skjönne Natur, saa
dog deres store Flid og Omhyggelighed i at udtrykke endog
den ringere Detail. Inscriptioner ere anbragte paa store Tav
ler, ved Trapperne, ved Indgangene, ved Siden af, og over
Basrelieferne. Maaskee for at udtrykke i Ord, hvad disse sige i
Billedsprog. Thi den Eenhed, som hersker overalt i Bygnin
gen , synes ogsaa her at berettige til at söge samme Fuldkom
menhed. Alt dette sees over Jorden: hvad der under den
er indhugget i Klippen,, er endnu ikke tilstrækkeligen undere) Alting er paa det nøjagtigste sammenfojet. Hvor Klippen, udi hvilken
næsten alle Fundamenter ere udhugne, mangler , seer man neppe, at
Kunsten har erstattet Resten, og paa mange Steder liave de sorte IVlarmorvægge endnu en spejlklar Politur, som næstendeels ikke er at begribe,
naar man betænker , hvor, mange Aarhundreder ere bortløbne , siden
de bleve opforte. Ikkun Persiens milde og tørre Klima har kunnet ved
ligeholde disse Levninger, soui og sikkerligen vilde være i en endnu langt
fuldkomnere Tilstand, dersom ikke Barbarers Raseri, og meget hæftige
Jordskjelv havde ödelagt saa meget.
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sögt. Underjordiske Arbejder, især hvor Bygningerne vare be
stemte til religieust Brug og til Begravelser, vare aldeles oyereensstemmende med Forverdenens Tænkemaade. Næsten in
gen orientalsk Kongegrav kjendes uden saadanne laby'rinthiske
Gange. Saa og her. Desmere er det at beklage, at vore Ef
terretninger om de underjordiske Anlæg i Persepolis, endnu ere
saa ufuldkomne, og at de faa Rejsende, som have vovet at
stige ned i dem, deels ikke have kunnet komme langt frem,
deels have besögt forskjellige Steder : at altsaa ingen Sammen
ligning imellem deres Beskrivelser kan anstiiles.
Men den
Flugt, disse Gange synes at tage mod Gravene i Nabolauget i
Syd-Ost, bestyrker den ellers usikkre Tradition der i Egnen,
som ligefrem forsikkrer, at de fore til dem, og paa Grund
heraf fortæller om de Skatte, som i deres skjulteste Kamre skulle
være nedlagte fj. Disse Grave ere ligeledes vedligeholdte i en
næsten fuldkommen Tilstand. Tvende sees indhugne i den Klip
pevæg, som omgiver Bygningens Bagside: fire ligge mere af
sides, omtrent en Miilsvej fra Palladsets Ruiner g).
Af den
f) Et besynderligt Factum, om hvis Sandhed der vel ikke ligefrem kan afgjöres noget, fortæller Chardin Voyage en Perse Tome III. p. /?/.
For nærværende Tid troe Perserne, at Skjebnens Talisman eller Dia
mant ligger skjult i en af disse underjordiske Gange, og at hver, som kan
overvinde Hindringerne og komme til Stedet, kan faae Oplysning om sin
tilkommende Skjebne.
S. William Franklins Bemerkungen auf einer
Reise von Bengalen nach Persien in den Jahren ifö6 und 8? (Berlin
179Ø) im Magazin merkwürdiger neuer Reisen I. p. 3o4-

g} De nøjagtigste Tegninger af fiisse Begravelser findes hos Chardin Tab.
67 68 og 74. De tvende nærmeste Begravelsers Situation sees bedst i
Kämpfers Amoenitatibus exoticis p. 325 og Chardin Tab. 62. Ruinerne
af Palladset selv ere beskrevne og tegnede af Pietro della Valle Kämp
fer , Chardin ) Le Bruyny Niebuhr. Den sidste som har givet Efterret
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Stad som laae i Sletten, ved Borgens Fod, og som udentvivl
udstrakte sig til disse Grave ved Naschi Rustäm, ere ikkun saa
mange Levninger tilovers, at dens Existenz i Egnen ikke kan
drages i Tvivl. Den var en af Asiens prægtigste Hovedstøder,
opfyldt med Nationernes Rigdomme, og havde blomstret mange
Menneskealdre igjennein med uafbrudt Velstand /z). Det ho
rer ikke til mit nærværende Öjemed, at undersöge, hvilken
Forsk]el der var imellem Persepolis og Pasargadæ z), hvilket
Stød ligeledes nævnes hyppig hos de Gamle, og hvor Cyrus
var begravet F). Men maaskee Persepolis egentlig var den
græske Oversættelse af Kongeborgens persiske Navn; og at Pasargad, dette ægtpersiske Ord, betegnede Staden, som strakte

ninger om dem, er Franklin, hvis Anmerkninger jeg paa behörige Steder
skal gjöre Brug af.
1Î)

Diodor. Sicul. L. XVII. C. 1O. p. 214
*
TUV &P.ÅUV 7TÔÀSÜV

U7T£p£7%SV £U$aigOvl%,

VtV TUV V7T0 TOV falOV ,

TUV l'êlMTIKUV olXMV TrSTT^pUgeVUV

7T0Ä/.ÜV XplvMV 7TClVToittç £vb<XlgOVl(Zq.
Q. Curtius Lib. V. 6. Hujus urbis
divitiæ vicere praeterita. In hanc totius Persidis opes congesserant Barbari,
aurum argentumqve cumulatum erat. Justinus Lib. xi. kalder den Multis
annis illustrem , refertamqve orbis terrarum spoliis.

C

Egentlig var vel det rette Navn Parsagadai som og Curtius haver; detkommer af
og ru
a Ciide. mansio, locus commorationis. Richard
sons Dictionary, 1462. og da bliver Navnet 0

Parsecüdè,

fuldkommen svarende til Eustathii Forklaring over samme til Dionystii Pe
riegeticus. isieppyve^TO'A
TTOÅI? XXTOC tvjv ytåwav- EÅtijvåtz, IkpoM
çpohTO 7T£^0V‘ Det samme har Stephanus de urbibus, og man behøver ikke at
tage sin Tilflugt til det Hebraiske 15, for at forklare Navnets Etymologie.
See Hadr. Relaiidi Dissertatio de reliqviis veteris liuguce persicce i hans
Dissert. Miscell. p. 2.
I)

Stephanus de urbibus ad h. v. Strabo L. xv ed. Ameloveen p. io6i< Ar
rian. L. vi c. 29.
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sig ud over Sletten Z), indtil Cyri og. de andre Kongers
Grave, hvilke paa Cyri og maaskee Cambysis nær zzz) , vare
ligeledes udhugne i Klippevæggene. Saaledes var da denne
Stad paa sine tvende Sider beskyttet af Gravenes Hellighed, og
af Folkets afdöde Konger, hvilke, som vare de endnu levende,
tænktes at værne om Nationalhelligdommens Sikkerhed. Endog
paa Höjene omkring Sletten vare Kasteller opforte, som havde
Besætning, udentvivl i samme Hensigt, at sorge for Egnens ufor
styrrede Roe. Og paa denne Maade var Staden, indtil Alexander
kom til Farsistan, vanhelligende lod aabne Cyri Grav zz) og af Nationalhevn odelagde. Kongeborgen o), vel ikke den egentlige
Z)

HerrHeerens Meening, at begge Navne betegnede Eet, menât Grækerne
bestemt kaldte Palladset Persepolis , og Egnen omkring Cyri Grav, Pasar
gada , er meget nær beslægtet med min Formodning. Ideen elc. p. 218.

m)

Om Cyri Grav skal jeg siden nærmere tale. Jeg formoder at Cambysis
Begravelse har lignet Faderens r da först under Darius Hystaspis og hans
Efterfølgere de persiske Konger begyndte at ynde og selv at vise den hos
orientalske Monarker saa sædvanlige Pragt , hvilken de nomadiske Perser
tilforn ikke havde kjendt.

71)

Hvad der ved Gravens Aabning blev funden, fortæller Arrian 17, 29.
Strabo L. XV. p. 1061. see herom. Brisson de regio PersaruTn Principatu
ed. Lederlin. p. 322. seq.
Nogle Aar efter at Alexander havde erobret Persepolis , opholdt han sig
der lidt paa Tilbagetoget fra Indien Arrian L. vi. p. 435. Staden beskri
ves^ dens daværende Tilstand, som meget blomstrede, og som ikke mang
lede andet end Kongeborgen : denne har da udentvivl maattet eene Liste Odeleggelsens Skjebne. Men denne Kongeborg kan ikke have været den Bygning, hvis Ruiner vi endnu beundre. Thi paa disse sees ikke mindste
Spor af Ildens, endog paa den haardeste Marmor umiskj'endelige Virkninger.
Desuden er det meget uvist, om Tommerværk har været brugt ved denne
Bygning, i hvilke maaskee Tapeter have tjent til Vægge og Sidebeklædning..
Maaskee det altsaa var den som var opført i Pasargadae, om hvilken Strabo
taler L. xv. io59 og ic6i og som han distingverer fra Persepolis.

o)

/

.

...

. .

.;r-

..

..

264
Residentsp) , men dog Asiens Hovedstad. Endog over halvan
det Aarhundrede efter det persiske Riges Fald lokkede dens
Rigdomme Antiochus Epiphanes til et fiendligt Tog imod den.
Men Indbyggerne vare talrige og mægtige nok til at drive ham
tilbage g). Under de senere Parthiske Konger, efter at disse
havde underkastet sig Persien, varede dens Velstand ved , endskjönt den ikke var deres r), men formodentlig de dem skat
skyldige persiske Fyrsters Residents s) : men efter dette Dy
nasties Undergang valgte Stifteren af Sassanidernes Dynastie,
Ardschir, den til sin bestandige Bolig, i hvorvel hans Efterfölgere ogsaa opholdt sig i Madain. Selv under Saracener
nes Herredomme blev den endnu en lang Tid ved at være en

p")

Residentsstæderne vare som bekjendt, Susa, Babylon og Ekbatana,
imellem hvilke de efter Aarstiderne skiftede. Stederne findes hos Brisson
i den anforteBog p. 88 o. fg. Den eeneste, som nævner Persepolis, hvor
de persiske Konger skulle have tilbragt Efteraaret, er Athenæus Deipnos.
L. 13. Ev VieptrsTrotei
^uzTpißcuat Qôiv07rbfûV>
Men hans Vidnesbyrd
kan neppe veje op imod de andres, der aldrig tale om Persepolis som Kon
gelig Residentsstad. De orientalske Forfattere derimod sige at de Kliaianiske
Konger have forflyttet Piesidenlsen fra Balkh til Estekhar.
ç) 2 Mapcab. ix. 1,2.
r) De Parthiske Residents-Steder vare Hekatompylos hvor Arsaces stiftede sit
Rige og opholdt sig: og omsider , da Riget blev mægtigt, Ctesiplion, den
egentlige Hovedstad , og Ecbatana. Athenæus nævner ogsaa Rliages og
Babylon, see lmp. Arsac. Vaillant p. 297. 304.
Det parthiske Monarchie begyndte meget ringe, og de forste Konger vare
selv ikke i Besiddelse af Persien, som dengang endnu tilhorte det Syriske
Rige. Arsaces 11, den förste som forte Kongetitelen, erobrede först hele
Parthien og Hyrkanien ; og Arsaces vi , Milhradates , underkastede sig alle
Lande mellem Euphrat og Indien, hvoriblandt ogsaa Persien var. Vail
lant p. 40-43 Lejlighed hertil fik han , da efter Antiochi Epiphanis Död flore
Provindser reev sig lös fra det syriske Rige og dannede egne Stater under
egne Konger. Milhradates overvandt den persiske Konge, og gjorde ham
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riig og blomstrende Stad.
Vel kostede Islamismens vold
somme Indførelse i Hegirens sextende Aar 4OOO° Mennesker
Livet; men denne Mordscene havde ingen videre Folger, og
Istakhar, som den nu kaldtes, blev ved at være en Hovedstad
og Sæde for Regieringen af Irak. I det ottende Aarhundrede
var den de Buidiske Kongers Residents, og en af deres Myntstæder r). Derimod maatte den i det Tiende friste den haarde
Skjebne, at Sultan Samsam el Daulas General Katilmisch ode
lagte den saaledes, at den smeltede sammen til en liden Bye zz)-

t)

ii)

skatskyldig , og saaledes beholdt Persien sine egne Regenter endog til
Strabos Tid, hvilket denne Geograph udtrykkelig bevidner Lib. xv. p.
ïo5().
K#} 7xp si ßx'rii.suovrxi gs%pi
‘Sicv ßxtriXsx sycvTsc oi Tïéptrai
Tifiys iïuvxgsi 7Tàs7çov xTTOÅsiTTOvTxi- Jtxï ree ïïxpôuxiiùv 7rparsyov<ri ßxai'TslTy chsen Assertio Epistolaris deperegrina nuniorum hasmoriceorum origine.
Hvis Anhang handler de Persepoli zeculo p. C. n. octavo adhuc fiorentissima Persice Metropoli , et officina ejus numaria.
Dette meldesi Ilanidullas persiske Geographie ; hvorafßndes Udtog i Ma
gazin Encyclopédique An- 6. no. xi.p. 34^-47' °giL Langlèsmémoire
historiquesur Persepolis, composé d'apres differens manuscrits arabes,
turks et Persans de la Bibliothèque nationale, i: Collection portativede
voyages traduits de differentes langues orientales et Européennes. Tome
in. Paris An. 6. Den samme Efterretning, formod en tligen öst afllamdulla, lindes og i en tyrkisk Geografie, Hagi Chalifa’s Gehan Numa (Ver
dens Speil)som blev trykt i Constantinopel
og
hvilken Hr. Pro
fessor Norberg i Lund har bekjendtgiort nogle Udtog i et par Akademi
ske Dissertationer : Specimen Geographice orientalis turcico-latine.CwnA.
*
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Kapitlet om Persepolis har adskillige Details, som giöre det inte
ressant. Jeg meddeler det derfor efter Hr. Professor Norbergs Oversæt
telse, som han har tilladt mig at afskrive :
Districtus Astachar est vetus ditio, omnium regionum qvæ in Persia
cultæ fuerunt, auctore libri Neshè referente, prima, in longitudinem a
Jezed ad Hizàr Direcht, in latitudinem a Fehistanad Serd patens, qvod.
omne spatium ad hanc regionem pertinet. Urbs Astachar est antiqva.
longitud. 88| latitud. 3o gr. in plano campo posita, etolim Persiæ Me-
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Men den stod atter frem af sin Aske, og skal endnu î
det tolvte Aarhundrede have været Persiens folkerigeste
tropolis : unde vetusta et magna monumenta etiamnum ibi supersunt. Sed
rex Ardeschir sedem regni hinc ad Giuri transtulit.
Hancurbem, ut
dicitur, Kejumers filio suo Astahar condidit, HuSchenk amplificavit, et
Gemschid ei fastigium imposuit. Hæc regio qvæ in latitudinem 10 para
sangas, in longitudinem 14 paras, patebat, habuit aliqvot ædificia publi
ca, sata, pagos, et tria firina castella, -singula montibus superstructa,
qvarum unum Astahar, alterum Schekeste et tertium Schikràn appella
tum fuit. Hæc tria nomine Tres Testudines insignita fuerunt. Aedifici
um his vetustius , ut in historia Persiæ (Farés namè) scriptum est, in
Persia non datur. In hac regione solum reperitur, valli simile, ab uno
latere cinctum campo, qvo pluvia effusa armentum boum silvestrium se
contulit: igitur Adadel Daula illud latus obstruxit, ibiqve magnam
piscinam 17 scabellis, s. gradibus scalæ præditam condidit, cui tectum
columnis innixum superstruxit. Hujus aqva 1000 hominibus sufficit. Bre
viter : hæc urbs olim ob suam firmitatem in locum proverbii cessit et ce
lebris fuit. Jam vero nec castello nec munimento gaudet, tamen in spe
ciem munimenti firmas habet ædes et portas (palatia.) Gemschid ibi sub
montem palatium qvadratæ formæ in petra dura nigra fundavit et condidit
uno ejus latere monti contiguo, ceteris tribus campum spectantibus,
triginta ulnas in altitudinem eminens, a duobus lateribus scala in
structum.
Qvod ædificium columnis nigri lapidis, rotundis et qvadratis atqve centenis qvadripondiis innixum erat, qvarum ramenta
fluxum sanguinis cohibent. Illi lapidi celebri effigies jumenti Borak
et regis Gemschidinsculptæ erant. Thermæ ex monte orientis per foramen
rasi lapidis hoc palatium influebant : in cacumine illius montis magnae
sunt cavernæ, qvas indigenæ Zindan bad appellarunt. In principio Islamismi multi ex incolis regionis Astakhar pacta per plures vices violarunt ;
qvo acto a Musulmanis cæsi fuerunt , eorumqve urbs diruta. B.eliqvam urbis partem Katilmisch , imperante Samsàm el Daula, exercitu
ducto delevit, ita ut jam non nisi parvum oppidum remanserit. Inter
ædificia diruta Xenodochium a Gemschid structum fuit, eo loco qvo jam
hospitium Tutijai Ilendi jacet, positum. De columnis illius fabricæ resi
duis, qvæ 4° campanilia appellantur, variæ sunt sententiae, aliis eas

Stad u). Den omtales af Abul feda i det trettende Aarliundrede a?),
og var endnu til i Tamerlans Dage. Men efter den Tid findes,
saa vidt jeg veed, ingen videre Efterretning om den. Isfahan
og det nærliggende Schiras droge udentvivl de rigere Indbyg
gere til sig. De Fattige fordelte sig formodentlig omkring paa
Landet, og dannede de mange Landsbyer i Sletten. Eet, höjst
tvende Aarliundrede, vare tilstrækkelige til at tilintetgjöre Privatfolkes efter osterlandsk Sædvane uanseelige Huse, og efterhaanden nedsank Navnet Istahkar til samme Forglemmelse,
som allerede saa længe havde begravet Pasargadas og Persepo
lis Navn. Ikkun Ruinernes Pragt betegnede Stedet, hvor for
dum Millioner havde boet, og gav Anledning til de nye Navne
Tschilminar og Hezar Sutun y).
Saaledes kunne vi omtrent bestemme Perioderne af denne
mærkværdige Stads langsomme Forfald, indtil den endelig,
liig Karthago , og ikkun kort Tid forend denne Afrikas
Metropolis 2), svandt bort af Jordens Overflade. Men ogsaa
deri har baade Staden og Palladset havt lignende Skjæbne med
Karthago, at begges Oprindelse selv er indhyllet i uigjennemtrængeligt Mörke. Grækerne paastode at Cyrus havde anlagt
Pasargada paa samme Sted, hvor han havde overvundet Astyad ædes Homai bentBeheman, aliis ad Mosklam a Soliman conditam re
ferentibus. Illam domum in templum deinceps mutatam fuisse verisimile est.
G Tychsen i den anförte Afhandling p. 31. hvor Scheich Aledrisis Ord her
om i Gepgr. Clivia in. pars vn findes.
x) Abulfeda ib. p. 3i. Istachr Urbium Persiæ antiqvissima, sedes regni
olim erat : in qva sunt rudera numerosaædificiorum, qvæ opera Geniorum
esse dicuntur, similia iis, qvæ Palmyræ et Baalbeci visuntur.
y) De b,-rgetyve og de tusinde Sætter.
z) I Begyndelsen af det xvi Aarhundrede.
Gibbon history of the decline
and fall of Boman Empire. Vol. ix. c. 11. p. m. 39s.
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ages, Medernes Konge a) og at ogsaa lian havde bygget Persepo
lis b).
Aldeles forskjellige ere derimod Orientalernes Be
retninger om Isthakars Alder; men de skyde dens Oprindelse op
i Fabeltiden. Den berömte Digter Firdusi siger i sit Heltedigt
Schah Nähme om Kay Kobad, Stifteren af Kajanerues Dyna
stie, at da han havde sluttet Fred med Tyrkernes Fyrste
Afrosiab,
vendte han tilbage til Persien,
hvor hans Skattes sande Nogle laae.
Kongernes Presidents var dengang i Isthakar.
Der tronede Kajanerne i Glands og Herlighed c).
Af hvilke Vers folger, at Firdusi selv har forestilt sig Isthakars
Alder höjere, og stigende op til de pischdadiske Kongers
Stamme. Dette er ogsaa de andre gamle persiske Forfatteres
Mening, som snart angive Kajumurath, den förste persiske
Konge, snart Fluschenk, snart Tahmuras og Gjemschid, Per
sernes Salomo, snart Dronning Homaj, som Stadens Stifter.
Ja de gaae endog saavidt, at de ansee den for et Værk af
Feerne i den præadamitiskePeriode dj. Det er altsaa ikke muec)

Stephanus de urbibus roiç

6)

Apùowv sv'iK^irsvAelianus de animalibus L. i. c. 69. Diodor fortæller at Cambyses efter

c)
d)

às IlzfapyaSxs êxritrev o Kupôç er ou tottou ora-

.Ægyptens Erobring tog Konstnere af dette Land ined sig til Bygningerne
£V TTtptjCW 7T0Åsh i Susa ogi Medien. L. 1. c. 46. ed. Wesseling T. 1.
p. 55. hvilket, ifald Efterretningen om at Cyrus har grundet Persepo
lis , ellers kan gotgjöres, kan foreenes med den uden synderlig Vanske
lighed, da Cambyses var Cyri umiddelbare Efterfølgere, og en saa præg
tig Bygning ikke kunde fuldføres under een Regjering.
Efter den Oversættelse , den Kejserlige Gesandt ved vort Hof, Herr Greve
Ludolf, har havt den Godhed at meddele mig af den persiske, endnu
utrykte Original.
Herbclot Bibliothèque orientale

ad. v. Estekhar. og Langles ovenanførte
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Hgt at foreeue Orientalernes Fortællinger med hinanden ind
byrdes , ligesaa lidet som de kunne bringes i Harmonie med
Grækernes. Men dog ere, som vi i det folgende skulde see,
enkelte Dele af dem ikke ganske ubrugbare.
De fleste europæiske Lærde, som næsten alle have stu
deret Persiens Historie hos Grækerne, ôg derfor ligefrem have
forkastet alt, hvad der modsagde disse, have hidtil været eenige
i at denne stolte Bygning ikke kunde være opfort til nogen
anden Tid end i det persiske Riges største Flor, under det
kajaniske Dynastie, til hvilket Cyrus og hans Efterfølgere horte.
Meget faa, og iblant dein især Wahl, Herder og Jones, have
fulgt de orientalske Forfattere <?). Men Hr. Tychsen er den

Mémoire historique sur Persepolis p. 209 seq. Persepolis blev af dem.
som ansaae Djemschid fordens Stifter, regnet blant denne Konges syv
Underværker. Anqvetet Zend-Avesta T. 1. p. 11. Notices p. 3i.
Herders Persepolis p. 43. Andre tale om et prægtigt Slot, Dronning
Homai, en af de Kajanske Fyrstinder, skal have ladet bygge i Tsthakar,
som nogle holde for Persepolis, andre for en Bygning i Egnen af Naschki
Rustlim, hvis Ruiner endnu vises. Niebuhrs Reise ii. p. i54« Paa
Grund af lignende orientalske Efterretninger, som ere indeholdne i et
gammelt Værk Dabistmi^ formoder Sir (Villiam Jones at disse Levnin
ger ere fra en Tid , da Sabæismus var den herskende Religion i Persien ,
under Pischdadierne, og at Processionen paa Muren forestiller en af denne
Religions Ceremonier, see hans Afhandling om Persere i Kleukers Udgave
af det lærde Selskabs i Calcutta Skrifter. Abhandlungen über die Ge
schichte und Alterthümer^ die Künste , (Vissenschaften und Literatur
Asiens t'jqb. 1 Bind p. 119. Men Dabistans Troeværdighed, hvormed
den hele Hypothese staaer og falder, erlangt fra ikke beviist : see Hr. Dr.
Kleiikes Anmærkning i samme Værk 2 Deel p. 139. seqq.

e)

(Vahl, allgemeine Geschichte der morgenllindischen Sprachen und Li
teratur, Leipzig 1784p- 2/4’ o^HerdersPersepolis^eine Mutmaassung,
ogsaa i hans zerstreute Plätter 111 Sammlung. En Afhandling fuld af

eneste som tilskriver denne Bygning en langt senere Oprin
delse, endog efter Alexanders Dage; da han paa Grund af den
af ham foreslagne Decliifration af Steenskriften troer sig beret
tiget til at antage, at Arsaces I, altsaa det parthiske Riges
Stifter, enten har opfort, eller dog begyndt at opføre Palladset/). .

Vanskelighederne ved at prove paa Inscriptionernes For
klaring maa unægteligen forøges ved saadan Uvished om Byg
ningens Alder; da man, saalænge denne vedvarer, ikke en
gang kan tillade sig Gisninger ved Hjelp af constatez et Histo
rie. Jeg bliver derfor nödsaget til först at forelægge Selskabet
oe Grunde, som jeg har til at tilskrive Kongerne i det Kajaniske Dynastie, disse Levninger, og kan heri fatte mig saa
meget deskortere, som jeg er fuldkommen eenig med de Re
sultater Hr. Professor Heeren i Göttingen har fremsat om sam
me Gjenstand i den anden Deel af hans fortreffelige Ideen,
über Politik. , Verkehr und Handel der vornehmsten Völker
der alten Welt, g)
Jeg begynder med Kongernes Grave, fordi vi have her
nogle historiske Data, som kunne tjene til at bestemme deres
Alder.

De ældste persiske Kongers. Begravelser have udentvivl,
da Folket endnu var nomadisk og ukultiveret, været yderst
simple, maaskee blotte Jordhöje, af hvilke nogle endnu exi
ster© i Egnen nær ved Naschki Rustam hf Hvad Cyri Grav
Genie, Eleganz og saare rigtige Anmærkninger. Jones paa det anförte
Sted.
y*)
De cuneatis Inscriptionibus Persepolitanis p. 13.
g) fra pag. 180 af.
h) Kämpfer Autoen. exoticce p. 3o6. sætter saadanne Höje imellem Perse-

angaaer, saa vover jeg ikke at bestemme noget herom; endskjönt en liden ruineret fiirkantet Bygning ved Nascliki Ru
stam bar megen Overeensstemmelse med de Beskrivelser Strabo
og Arrian give om dette Monument z). Men vigtigere for mit nær
værende AEmne er Fortællingen hos Diodor: at ’•’Osten for Per
sepolis, firehundrede Fod derfra, er et Bjerg, som kaldes
Kongebjerget. Klippen er udhuggen og indeholder flere Kamre,
polis og Nascliki Rustiim. Paullo ultra qvatuor occurrebant memorabiles
tumuli, in qvadratum ad mutuam 15 passuum distantiam locati, singuli
longitudinis 5o passuum: qvo fine facti, qvidve condant, incertum.
Denne Kämpfers Iagttagelse synes at faaeLys af den gamle persiske Bog
Lubli Iarich, livori meldes : atlstakhars Bjerg er meget berömt formedelst
de Persiske Kongers Grave, hvoraf nogle, de ældste, sees iHulerne, andre
sees i Dalene, ingenti lapidum acervo ad instar collis aggesto. See Tychsen’s
Lucubratio p. îzR Hvilke Huler Forf. meener, er uvist. Skulde des
være de med Basrelieferne foran , saa tager han fejl i at holde dem for de
ældste, da de bære Præg af den zoroaslertke Religion, og da han des
uden selv tilskriver dem Kishtasb , Lohorasps Son.

z)

kA TovKupov TxCpov
(’-^piTToßouXop)
fy
, orvpyov où (dy av, tw 'bArei rav ^ivèpav évottroKsxpvpigéuov.,
kAtCÜ (KSV ÇSptOV) CiV.U
ÇÉyVIV £%0VT<X. kA (7VtK0V , Ç£VW TSÀEUÇdXßVTOL
Tvp/ ekto^ov. Arrian, vi. 29.
yap êv na<rapyA>aiç êv tcc 7rapAÉK7cp
TCp ßxTlÄlKCp K-VpOV T1ÛQ0V , kA 7T£p) SiÙTOV aÀ(70Ç ègTTsCpUTéÙ'jâxi oÉV"
fycOV 7TOOVToAv.............Kai aÙTOV c)S TOV TtxtyoV , TOO KWTW ■) i.îôcp TETpXTTScito
sç TETpâyuVOV
7TE7TOLi}TÖOOh OOVUÔeV àê o’IkVJ[W £7i£lVCil blôlVOV £Ç£y00(7(A~

Strabo L. XV. p. 1061. ^vôoovrx

V0V-) ôupfèx’i%fiv, Qêpovtroov &7co ÇEvyvi âç p,oAç oov êvi avèp'i où posyooÀtp,

troWx KXK07TXÔ0ÙVTI 7roop£ÀÔsïv• Sammenlignes nu hermed Beskrivelsen
hos Niebuhr p. 169 og Tegningen hos Chardin p. 126. saa bliver vir

kelig Formodningen ikke ringe, at denne Bygning er hiint ærværdige
Monument. Men det har ikke meere den Inscription Strabo anförer :
L. XV. p. 1062. « Aßporns 1 êyu Kùpoç êi(A ô tviv àpyyv roTç HÉporooiç
KTVjTXgEVOÇ , kA T^Ç AaloCÇ ßoWlXeUS • (AV) OVV (p0oVVl<7qç /K01 TOU (XV^gOOTOgSee Heerens Ideen 11. p. 207. og Franklins Bemerk, p. 31 2. Denne Rej
sende afviger deri fra de övrige, at han tillægger Bygningen Vinduer.
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hvori Kongernes Begravelser ere. Men til disse gives der ingen ved
Konst tilberedet Adgang ; og Liigkisterne maatte ved Maschiner
hidses op, og bringes ind.” Å) Alt dette findes stadfæstet. I
samme Beliggenhed og omtrent i samme Frastand fra Palladsets
Ruiner, ere tvende store Façader hugne ind i Klippen. Det er
meget vanskeligt at komme op til dem, da de nærværende
Indgange ere höjt over Stedet, hvor man staaer: og disse
ere endog gjorte med Magt. Selv de Dore som sees udenfra,
ere kuns architectonske Zirater. Begge Begravelser have flere
Kamre og Sarkophager af Steen, i hvilke maaskee de afdöde
Kongers Legemer ble ve lagte ; dersom ellers disse Liigkister
ikke vare bestemte til at gjernme andre Liig af den konge
lige Familie, og Kongernes Grave selv have været paa aldeles
ubekjendte Steder under Jorden Z). Eet af disse Monumenter
var efter al Rimelighed Darii Hystaspis Grav.
Thi Ctesias^
hvis historiske Troværdighed vinder stedse meere Anseelse,
heretter at denne Konge lod sig i levende Live gjöre en
Grav i det dobbelte Bjerg, hvilket Navn netop passer paa sam
me Bjerg , som Diodor kalder det kongelige, fordi det har
tvende Arme, hvormed det indslutter Bagsiden af Palladset.
Ogsaa denne Grav var höjt over Jorden : Ctesias melder
at Darii Forældre, som vilde see Begravelsen, i hvis Kamre
Ä)
Z)

Diodor. Sicul. Lib. xvii. c. ir. p. 215. 16.
Dette formoder Chardin; og maaskee med Rette. Den störste af de tre
Pyramider ved Memphis , som blev bygget af Cheops, havde ogsaa
■underjordiske Anlæg, og en fra Nilen derhen fort Canal skal have om
givet denne Konges Begravelseskammer. Herod. L. 11. c. 124
*
127.
Neppe har noget Liig ligget i Sarkophagen i det överste Værelse af denne
Pyramide, om end Fortællingen hos en arabisk Forfatter Ibn Abd Alhokm, om den deri fundne Billedstötte, var ugrundet. Shows Travels
p. 421.
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de udentvivl ogsaa vilde bisættes, omkom, ved det at Tougene, ved hvilke de vare hidsede op, bleve ved Ma
gernes Forseelse lösladte, og de derved styrtede ned. m) Gi
ves der altsaa nogen historisk Troværdighed, saa maa vi an
tage, at een af disse Grave er Darii Grav; og dette saa meget
mere, da Forfatteren af Lebtarikh tilskriver de tvende Grave i
Egnen af Persepolis Kischtasp, Lohorasp’s Sön zz) den femte i
Kajanernes Dynastie, hviiken altsaa stemmer temmelig overeens med Grækernes Darius Hystaspis o), og den endnu vedm) Ctesice Persica, c. /5. i Wesselings Herodotus, p. 815.
n) L’auteur du Lebtarikk écrit, que Kischtasb, fils deLohorasb, cînqvieme
Roi de la race de Kaianides, y établit sa demeure (à Persepolis) ...... et
que fort près de cette ville, dans la montagne qui la joint il fit tailler
dans le roc des sépulcres pour lui et pour ses successeurs. Herbelot.
Bibl. orient. Estekhar. Bestemmelsen at Gravene vare noget nær ved
Staden, viser at det er dem og ikke de i Naschki Rustäm , som meenes,
og virkelig findes inden for Begravelsernes Facader flere Sarkophager,
og i den eene flere Wischer. Chardin p. 116« Det er desuden flere
orientalske Forfatteres Mening at Kongerne af detKajanske Dynastie bleve
begravne i Istakhar, saa f. Ex. Forfatteren af Shirouz Nana og Mirkhond. see Ousely Oriental Collections for April, May uud Juniiyyj.
p. 169.
o) Efter den sædvanlige Maade at regne de persiske Monarker paa, er Darius
den tredie, eller, naar den falske Sinerdes skal gjelde som Konge, den
fierde. Men i AEschyli Persæ er han den aattende, i den Række hvori
Cyrus er den tredie. Imellem ham og Merdis , som Æschylus holdt for
en ægte og retmæssig Konge , sættes tvende, Maraphes og Artaphrenes,
af hvilke den sidste havde været med at dræbe Smerdes. Stanley og
Walther have antaget at disse to virkelig have regjeret for Darius.
J'Falther deprimis Asia? Monarchist ad locum AEschyli in Persis i hans
Animaduerss historica: et criticæ. Weissenfels ty48. Schütz derimod,
troer at dette ene Vers i Æschylus er en senere Glosse. Excursus 2. de
serie regum persarum AEschylea. AEschyli Trag. Vol. 2. p. 12J.
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blivende National Tradition taler om Darab, hvis Grav et af
disse Monumenter skal være, endskjönt den forvexler den sid
ste Darius med hiin Förste, som Orientalerne ikke kjende un
der dette Navn. Det synes altsaa at være aldeles uden Grund,
om man, for ikke at tilstaae dette, vilde söge det hos Ctesias
omtalte dobbelte Bjerg i en anden Egn af Persien, da man
dog alligevel ikke kan kuldkaste Diodors Vidnesbyrd, om at
de persiske Kongers Grave vare i Konge bjerget tæt ved Per
sepolis. Begge Grave have meget mærkværdige Façader, som
i deres Sculptur stemme aldeles overeens med Billedhugger-Ar
bejdef i Ruiiierne af Persepolis ; og i hvis Floved basrelief Gjenstanden er religieus, og fuldkommen i Harmonie med den Zoroasterske Religion p). Den afdöde Konge forestilles nemlig
som Ormuzds Dyrker : lian staaer med Konge værdighedens
Tegn, den stærke Bue, for Alteret, paa hvilket den hellige
Ild brænder. Over Alteret sees Solen, mod hvilken den be
dende Konges Aasyn er vendt. Over Kongen svæver hans
Ferner, den fuldkomne Idee som Guds Forstand fattede om
ham, og hvis Copie han er, med Ringen, Symbolet af hans
udödelige Natur; til Tegn paa, at han er en god, Ormuzd
velbehagelig Konge q).
Men ikke allene paa dette store Basp)
g)

At Zoroaster har levet for Darii Hystaspis Tiid under Cyaxares i er den
rimeligere Meening. Buhle Geschichte der Philosophie 1. p. p3.
Om Fervers efter den zoroasterske Lære see KleukersZendavesta j. p. jzjFervers ere efter denne Lære de forste, reeneste Aftryk af alle tilkom
mende Væsener, det, som i ethvert Væsen er den reenes-te Gnist af den
himmelske Natur. Den sublime Tanke, at Gud naar han tænker, ikke
blot tænker Muelighed, men at det bliver Realitet, frembragte i den.
zoroasterske Philosophie disse Fervers, i den Platonske Ideerne.
vcspcci-) Disse feene Væsener kunde saaledes leve i Aartusinder og
virke, inden de bleve foreenede med Skabningen. Men at Kongen sees
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relief, endog i Ornamenterne, hvor en Mængde H undeereudhugne, tages Hensyn paa Zoroasterske Forestillinger r). Det
er meget at beklage, at den Inscription, hvilken Onesicritus hos
Strabo melder at have staaet paa Darii Grav, ikke meere er at see.
Da den anföres paa græsk , vilde den maaskee have kun
net dechifreres og være bleven en Nögel til at læse en
Deel af Steenskrivterne paa Palladsets Mure 5). Men ingen

r)

j)

her ved Siden af hans Ferver, betegner at han lignede ham, var reen og fuld
kommen, og svarede til den Guddommelige Forstands Idee om ham. Ogsaa
hvor han forestilles i sine Kongelige Forretninger, altsaa udover Konge
pligt og Kongedyder, sees stundom samme Figur over ham. Ferveren
forestilles kun halv. Legemets nedre Dele ere kun for denne Jord. Vin
gerne bedække Figuren. Ikke blot til Tegn paa Hastighed; men ogsaa
her ligger den samme Idee til Grunde, som findes i Jesaiae höje Vision
Kap. vi. hvor Seraphim af Ærefrygt for Guds Majestæt bedække deres
Fodder. At Figuren skulde betegne Guddommen selv , som Herder
racener, Persepolis p. 20, kan jeg ikke antage ; deels fordi alting her er
zoroastersk, og den første Forklaring synes meere overeensstc-mmende
med denne Religion; deels fordi vi ikke vide, at Perserne, som kun
tænkte sig det höjeste Væsen under Billede af Lyset, nogensinde have
forestillet Gud i menneskelig Skikkelse.
Hundene paa Bjelken under anden Etage af Graven. Parsen betragtede
Hunden som Ormuzd’s Skabning, som Symbol paa Aarvaagenhed og Kamp
mod det onde Princip. Zend-Avesta, Anhang 11. in. 44
*
Den skal have været følgende : (pixo; îjv TOtç (piÅoi? ■ Ittttsu? koci to&tw
apiçoç sysvogijv- Kuwyäv sxpzTOi/v, 7råirra 7T0iétv
Strabo Lib.
XV. p. 1062. AthenœusL. x. c. 9. og Eustathius in Odyss, tilføje : Hàuvzgw zcticlvov rrlvsiv
kEi toutov Qspsiv xatâç. Om Inscriptionen paa
Cyri Grav har jeg allerede talt. Strabo anfører en Efterretning af densamme Onesicritus at Inscriptionen har været : ’Ey&æS’ f’/à X£Ïmmi KyøøfixGlÂsùç ßa&ihstoV' , skrevet paa græsk med persiske Bogstaver eg led
saget afen Ligelydende paa Persisk. Men just dette gjör Sagen overmaade mistænkelig. Thi at en græsk Inscription skulde have staaet
paa Cyri Monument, er aldeles utroeligt. Dette Sprog blev sikkert ikke
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af de nyere Rejsende, ikke engang Chardin, som dog saa udförligen har beskrevet, og saa nöjagtigen aftegnet Kongegravene,
giver nogen Efterretning derom ; og efter hans Tegninger
findes paa ingen af disse tvende den mindste Levning af
Skrivt, som dog maatte være anbragt der , hvor den kunde
falde bedst i Öjne.
Af de Inscriptioner, som han fandt
paa den tredie Grav ved Naschki Rustäm, stod den ene ö verst
paa Façaden, og den anden imellem Karnissen og Indgangen/).
Paa samme Tid da disse Begravelser bleve brugte, maae
ogsaa Palladset have existeret ; og efter al Rimelighed hængte
det sammen i det ringeste med dem som vare det nærmest.
Jeg har i det Foregaaende berört de i Klippen hugne Gange
under Bygningen.
Deres Anlæg er meget vidtløftigt, og
Peter della Valle, som trængte dybest ind, fandt et Steds
en Begravelsp zz). Vel er den sande Indgang til dem endnu
ikke opdaget -y) ; ej heller har nogen Europæer været
ved deres Ende.
Dog blev alt ovenfor erindret, at
værdiget saadan Ære. At Strabo forresten l ar antaget, at de Persiske
Kongers Grave vare nær ved Persepolis og Pasargada, lider ingen Tvivl;
ban siger det udtrykkelig. L. xv. p. 1069. xT/ $ /5
Kai cî fytravpoï
Kai tù, [Mygava svrauôa Jjv toïq Tlépaaii 5 aç èv tottqiç spugvoTspoïç koï
t)

u)

•2/)

ccpuz Trpo'yoviKdïçChardin p. 174. den överste Inscription var 15 Linier lang; den anden

kortere. Det er Skade at vi ikke have Tegninger af nogen af dem. Rimeligviis indeholdt de Elogier over den afdöde Konge ; maaskee ikke
stort forskjellige fra det som anföres hos Strabo.
Chardin p. / 2 /.
Chardin siger: on y entre par des crevasses fort étroites, qui se sont fai
tes, ou parla longeur du terns, ou par l’effort de quelque tremblement
de terre, ou par ceux même, à qui l’esperance de trouver des trésors, a fait
venir l’envie d'ouvrir et de fouiller les tombeaux, pag. 120. Han
var i 7 til 8 Gange, indtil han fandt en stor Gang, i hvilken han
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den östlige Flugt som de synes at tage mod Kongernes Grave,
bestyrker, tilligemed Analogien af andre orientalske Kongegrave,
meget den Formodning, at Palladset og Gravene ere i For
bindelse med hinanden X). Men, ogsaa aldeles abstraheret her
fra, behover man kun med opmærksomt Öje at betragte Basrelieferne paa Murene af Peisepolis, for at overbevise sig om at
Palladset maa være af samme Tid som Gravene. Deels er Sti
len i Figurerne og i de Architectonske Zirater j) den samme;
Og denne Grund, som Oldgranskere stedse bruge til at bestem
me et Konstværks Tidspunkt, hvis Alder ikke kan gotgjöres med
historiske Factis, er unægtelig af megen Vigtighed. Deels iagt
tages den samme Nøjagtighed og Stivhed i Tegning og Udfö-

Æ-)

y)

gik 5oo Skridt frem. Traditionen i Egnen siger, at disse Gange ere i
Forbindelse med dem i Naschki Rustäm.
Franklin taler om en underjordisk Gang , som han vil have funden under
den eene Kongegrav bag Persepolis. Men han udtrykker sig saa ube
stemt , at man ikke kan være vis paa at han har gjort en nye Opdagelse.
Han forvexler den med andre , som Chardin og le Bruyn allerede have
seet: Franklins Bemerkungen, p. 3o4- Forfatteren af Voyage de Pythagore Paris An. 7 Tome 3. p. 108. lader Darius Hystaspis sige om
sin Grav, som han ligeledes holder for en af de i Egnen af Persepolis:
Un puits, creusé dans cette meme roche , prolongera son issue, jusqu’
a la grande echelle de la montagne intérieure du royaume. Han beraaber
sig paa Plinii Hist. nat. vi. 26. Men denne Forfatters Ord. berettige
ham aldeles ikke til at antage saadanne Udgange. De ere folgende : qva
vero ipsa (regio) subit ad Medos, Climax inegale appellatur locus, ar
duo montis adseensu per gradus, introitu augusto ad Persepolin caput
regni, dirutum ab Alexandro. Her tales kun om en i Klippen trappeviis buggen Nedgang fra Bjergene som förte fra Medien til Egnen i hvil
ken Persepolis laae, maaskee i de Susiske Fjelde, hvilke Diodor nævner
L. XVII. c. 68: men ikke et Ord om Kongegravene.
De samme Dyr findes liggende paa Colonnerne af disse Basreliefs paa Grave
nes Facader, som have ligget paa de store Colonner i Hallen af Persepolis selv«

J . '
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reise, den samme, der ogsaa charaktcriserer et andet Slags
persiske Konstværker, som unægtelig er af Cyri Efterfølgeres
Tidsalder, Darlkerne z) : deels sees endelig de samme Fabeldyr,
og det samme Costume i Klædedragterne paa Gravene og paa
Murene af Persepolis ; om hvilke Gjenstænder jeg nu i Korthed
skal tale.
Det er overmaade meget at beklage, at af de trettenhundrede Figurer som ere udhugne i Basrelief paa de persepolitanske Vægge, forholdsmæssige!! saa faa Tegninger ere kom
ne til Europa. FIvad nu blot kan vises med enkelte, endskjönt
tilstrækkelige Exempler, vilde, dersom vi havde fuldstændige
Tegninger, ved fuldkommen Induction kunne bringes til høje
ste Vished : at nemlig just disse Basreliefs forestille det persiske
Riges Tilstand saaledes, saa det var under Cyri Efterfolgere,
og ikkun under dette Dynastie, hverken for eller efter dets
for Historien saa mærkværdige Periode. Vi tör nemlig sik
kert forudsætte, at det ikke blot var Konstnernes Hensigt, med
disse Figurer at pryde de nögne Klippevægge; men saa mang
foldige, mythiske og historiske, paa saa forskjellig Maade grup
perede Billeder maatte nödvendig have et Formaal, passende
til Tiid og Sted, selv til Hensigten af Palladset. Indgangene
bevogtes af Fabeldyr, den eene åfEenhjorninger uden Vinger d) ;
z)

a}

Een af disse Dariker i min Myntsamling Endes paa Vignetkaaberet til
denne Afhandling: det er maaskee en af dem, som Aryandes , den af
Cambyses i Ægypten efterladte Satrap, som omsider gjorde Opstand mod
Darius, lod slaae i Sölv. Eckhel. doctrina Num. Veter. Pars i. Vol.
hi. pag. 553.
Ventelig det Dyr, som Indianerne kaldte Carcason. Ælian L. xvi. c. 20..
idysraixdi Çdov tv toutou; siv xi , /xovoxspccv xxi ad aÙTÜv Gvo/xdÇsaÔxi
xàpxdÇüVOV' lïeland de vet. Lingua Indica. Dissert. Miscel. Vol. 1.
p. 2 <4.
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den anden af vingede Menneskelover 5), begge Symboler
paa Kraft og Styrke c) ,
som ogsaa længe
vedblev
at betegne disse Egenskaber ,
og som findes temmelig
hyppig forestillede paa endeel persiske Gemmer, endog af en
senere Tid d). Derpaa folge paa Væggene ved Siden af de
Trapper som paa venstre Haand fore til den anden Terrasse,
en Mængde Personer, sorn ere i Samtale med hinanden: Kon
gens Hoffolk, hvoraf nogle ere klædte i den viide mediske
Klædning, Hofklædningen, den nu saa kaldte Caftan, andre
b') Nl^pTlprZpn- Menneskeæderen. Ctesiæ Indic, in Fragmentis ap. Wessel.
p. 858 taler om dette Fabeldyr.
’EàAjjv/çj
. qti TTÄsfcx
èffôîsi àvxipav iwûpàirouç ’ saôlei
KOCl tx ahka twx- Endnu existerer det sam
me Ord i det persiske Sprog
Mardichora, Menneskeædere.
Reland. 1. c. p. 223.

c)

Da Ctesiæ Beskrivelse af Mardichora næsten aldeles svarer til de per'sepolitanske Marmorfigurer; saa troer jeg at Identiteten er afgjort, og kan der
for ikke bifalde Herders Mening , som finder i dette Fabeldyr
Symbol af Kongelig Viisdom. s. Herders Persepolis p. i5. Dog er disse
Dyrs Character öjensynlig formildet af Konstnerne ; de skulle blot betegne
Styrke, ikke Grumhed.
d) Adskillige af disse Gemmer, som forestille Fabeldyrene, deels Eene,
deels i Kamp med en Konge, har Major Ousely bragt med til Europa.
En Kalcedon med Forestillingen af Mardicliora , som udentvivl er af
Sassanidernes Periode, tillige med en anden , der ogsaa har Skrift, lig
nende den paa disse Kongers Mynter , er i den Kongelige Konstsamling,
og er beskreven af Niebuhr n.^Tab. 20. Hr. Ousely erkjender i disse
Fabeldyr de hver Læser af Findusiog andre persiske Digtere vel bekjendte
Dews, Azhdehas , Simurghs , Gemschids Kamp med Dewen Arzhenk
eller Sepid , og mener at Monumenterne baade i Persepolis og paa an
dre Steder af Persien kunne faae megen Oplysning af Firdusi, ligesom
saa mange græske Konstværker oplyses af denne Nations Digtere, see
Ousely'1s Oriental Collections for April., May og Juni /797. i Ar
tikeln on the Antiquities of Persepolis, Istakhar and Chehelminar.
p. \67.
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derimod endnu bære deres gamle persiske Nationaldragt <?).
Denne Omstændighed er af stor Vigtighed til Testem melsen
af disse Monumenters Alder ; fordi det er bekjendt af Xeno
phon, at Cyrus var den forste, som selv bar Medernes, det
af ham overvundne Folks Klædning, overtalte sine Venner til
ligeledes at bære den /*
),
og uddelte samme iblant dem; da
det omsider blev anseet for et stort Ærestegn, naar man torde
betjene sig af den mediske Dragt, g) Selv Persernes gamle Nationalskik at bære Dolken paa höjre Side 7z), er her iagttaget.
Ey at tale om deres övrige Prydelser z), og om den Respects
Yttrelse, som de Ringere bevise de Fornemmere, men som
ikke kan tjene saa meget til Tidsalderens Bestemmelse, da saae)

/)

Stederne hos de Gamle, udi hvilke disse Klædninger findes beskrevne
*
ere samlede hos Brisson de regio Persar. principatu, p. 72. 546 og558.
om den mediske Kjole p. 561. om deres Perykker 558 om deres kost
bare Belter og Guldkjeder p. 720. Da Persernes Nationaldragt derimod var
af Læder og sluttede knap til Livet, p. 547 og 548.
Xenophon Cyrop. L. vrrr. c. 1. p. 475.
yvov tyv
<zùT0Ç T£ QoptlV) XOÙ TûÙç KOlVaVXÇ TXUT^V £7T£ia£V åvo'JSffåXh

g)

Een af de persiske Magnater, Otanes , som havde været den forste Op
havsmand til Smerdis’s Mord, fik til Belønning den Ret, at bære
medisk Dragt. Herodot in. p. 241. Ligesaa gav Xerxes denne Klæd
ning til saadanne, som havde gjort sig velfortjente i Krig, og selv til
fremmede Folkeslags Gesandter. Den var det, Orientalernes Caftan
nuomstunder er;
og kaldtes ogsaa af Grækerne
t)upoQopwi' Ælian.Hist. L. 1, c. 22 og Hesychius. Saadan Klædning fik
Themistocles til Foræring.

Å)

Herodot. vir. 61.

O

F. Ex, Guldkjædene, som ligeledes vare Kongelige Foræringer, og som,
ingen torde bære uden de, Kongen havde g net Tilladelse dertil. Lied
Armringe og gyldne Dolke havde det samme Beskaffenhed. Stederne
ere samlede af Brisson p. 208 folg.
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dant Ceremoniel ogsaa gjerne kan have vedvaret under de Parthiské og selv under de Sassanidiske Konger.
Vigtigere derimod er i denne Hensigt den lange Pro
cession, som er udhuggen paa höjre Side i Muren, langs med
den eene Trappe; men af hvilken til stor Skade for Historie
forskeren ikkun den ene Halvpart endnu er til X.).
Denne
Procession, i hvilken nemlig mange forskjelligen klædte Men
nesker forestilles opstigende til Palladset, med forskjellige Ting
i Hænderne og i Folge med sig; af hvilken hver Afdeling ud
mærker sig ved samme Klædedragt, og hvor Formændene fores
ved Haanden af Hofbetjente, snart i medisk Caftan, snart i
persisk Dragt, med Stave eller korte Piile i Haanden, forestil
ler uden al Tvivl de forskjellige, det persiske Rige underka
stede Nationer, som paa Persernes store Höjtid, Nytaarsdagen Z) tilsende Monarken ved Deputerede deres Foræringer,
Landenes bedste Natur- og Konstproducter zzz). Og her findes
en og anden Overeensstemmelse med den Beskrivelse over de
forskjellige Nationer i Xerxis Hær, som Herodot giver ; saa at
endog derved Ideen om disse Monumenters jevnaldrende Op
rindelse meget bestyrkes : og sikkert vilde denne OvereensstemBorgen var, som Diodor fortæller, omgivet af en tredobbelt Muur, som
uden Tvivl var opfort i Continuation med de naturlige af Klippen’udhugne Terrasser. Disse staae endnu; men hvad der var höjere end Ter
rassernes Niveau, og udentvivl var tilföyet af Marmorsteen, er ödelagt.
Z) Norouz, Nytaarsdagen, er endnu Persernes Nationalfest : den ansees forden
forste Dag i det Aar, da Orinuzd skabte Verden og gav Loven. See
Hyde de religione veterum Persarum c. 14. /5. og Herders Persepolis
p- 38.
m) Dden en Gave, skjöndt den var ringe, kunde ingen nærme sig den per
siske Konge, Brisson y. 5z. Skikken varede ogsaa ved under Parlherne,
og er endnu almindelig i hele Orienten, selv i China.
X)

- < Nn
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melse endnu være större og vise sig tydeligere, dersom, Hero
dot havde beskreven Nationernes Fredsdragt, istcdetfor at han
paa det anförte Sted taler om deres Rustninger og Vaaben.
Desuagtet kjender man Perserne igjen paa Beskrivelsen af de
res Dragt og Huer , som findes hos de Gamle. Cissi
erne kjendes paa deres Mithrer, da de for Resten have per
sisk Dragt zz). Andre lade i Folge deres Huer at være Phry
gier o). Nogle af dem, som fore Heste p), synes at være Ar
menier, om hvilke man veed at de maatte svare en Tribut i
Fleste til den persiske Konge 'g). Fremdeles sees Mennesker i
en Dragt, som endnu ligner Beduinernes r). Biant Levninger
ne af den Överste Række, som for det meeste er nedbrudt, saae
Niebuhr en Lövinde; hvilket især tjener til Beviis for at det
som fores eller bæres i Processionen, ere de forskjellige Na
tioners Gaver til den persiske Konge , da ogsaa vilde Dyr
bleve ham forærte til hans Menagerier og Dyrehaver. Der fand
tes ogsaa Mennesker klædte i Loveskind, hvoraf Halen slæbede
bagefter, ligesom Herodot beskriver AEthioperne z). Fremdeles
sees paa disse Basreliefs næsten nögne Mennesker, og Mennesker
j

Herodot. vu. 6j. Perserne bære en simpel Hue; de foreslilles Niebuhr
. T. XXII tiende Afdeeling,

o)

CJiardm lab. 68. nederste Afdeeling.

p)

Jeg holder Figurene Niebuhr Tab. xxii. n. n. 3. for den Hues skyld som
de have paa Hovedet j for at være Armenier.

ÿ)

Xenoph. Anabasis. 1. iv. C. 5. ed. ZeuniiVol. 2. p. 226. Ogsaa Cilicien
betalte en aarlig Tribut i Heste Herod. iîi. 90. Der findes i Chardins
Kobbere 7 Heste foruden et Æsel, en Cameel, Oxer, og Væddere,
og Lövinden, om hvilken Niebuhr taler.

r)

Niebuhr T. xxm 6te Afdeeling.

t)

Nôiq7T£ç öc

Trap'êafa? koï faovrivxç svecgévoh
i

Herod,

vu. c. 69,
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i Skind og Pelsværk zz), altsaa de forskjelligste Climaters Be
boere, de forste maaskee arabiske, de andre Scythiske eller
Caücasiske Stammer. Dersom de højere Rader af Figurer vare
vedligeholdte, vilde man formodentlig ogsaa have fundet Na
tioner med græsk Klædning, eftersom hele lille Asien var det
persiske Rige underkastet, og den persiske Stolthed neppe
har forsömt at forestille denne Nation, endskjönt den allene
vovede at gjöre Modstand, her paa dette Sted i Rigets Hellig
dom, som den store Konges Undersaat.
Det samme Costume i Klædedragterne og deres Afvevlinger iagttages ogsaa i alle Basreliefs paa Murene af Bygnin
gerne paa anden Terrasse. Den persiske Konge, uden Tvivl
Dschemschid , Monarkernes store Mynster iz), sees i mange af
hans kongelige Forretninger. Især mærkværdige ere de Fore
stillinger, hvor han sidder paa Audienzthronen i simpel Maje
stæt, der endnu ikke ‘kjendte den Skik, at de som nærmede
sig Monarken , skulde tilbede ham zr). Han har Kongesta-

,

u)
v)

Chardin den nederste Række.
Jeg kan ikke troe, at nogen af de Kaianiske Konger skulde være forestilt
paa disse Mure. Det synes overalt at være en Heros, og da kan Tan
ken ikke falde paa nogen anden , end paa Dschemschid — soin især
synes at betegnes ved det hellige Bæger han altid har i Haanden. En lig
nende Forestilling sees paa en persisk, men i Phönizien slagen Sölvdarik,
{.Pellerin Médaillés des Rois n. /?) dog med den Forskjæl, at Kongen,
staaer paa en Vogn, og en Perser (udentvivl en AcpuØcpc? (Brisson p.
270) bærer bag ham Bægeret, og en Stav med et Vædderhoved, fordi
nemlig Dschemschid holdt sit Indtog i Istakhar den Dag, da Solen
traadde i Vædderens Tegn, med hvilken Dag ogsaa Dscheinschids Æra
begyndte. Herders Persepolis p. 29.

te)

Niebuhr- Tab. 29. At det var Skikog Brug at falde ned paa Jorden
for Kongen, er bekjendt af den gamle Historie.
Valerius Maximus

Nn 2

284
veii^') og det hellige Bæger z) i Haanden, med hvilke tvende At
tributer han næsten overalt forestilles paa disse Monumenter. lians
Livvagt, ifört sin hos de Gamle beskrevne Rustning o), bevog- .

z)

mælder at allerede de sex Magnater beviiste paa denne Maade Darius
deres Ærbødighed, lib. 7. c. 3. men maaskee forvexlede Romerne den
seenere Skik med den tidligere. Den Person , som forestilles paa Kob
beret , holder Haanden for Munden , for at hans Aande ikke skulde be
smitte Kongen.
Xputrîjv pæffiov. Esther, v, 2 vin, 4
* Joseph Antiq. xi. 6. At i den gamle
Verden Scepterne vare Stave, er en bekjendt Sag.
Om dette Bæger, hvis persiske Navn var JDscham-JDschcim, see Herders
Persepol. p. 3o. Dschemschid fandt efter Traditionen dette Bæger da han
grundede Istakhar ; og delte Attribut er det især, som betegner ham.
Det var et hellige Offerbæger, ligesom det, Xerxes kastede i Hellesponten. Herod. vn. 64. Zendau. in. 2o4«
r
De ere i fuld medisk Dragt med Hovedsmykket ; med begge Hænder holde
de et langt Spyd for sig. Kaeggeret have de paa Ryggen, og Buen over
Skuldrene j ved Siden Buens Futteral — andre ere kun bevæbnede med
Spyd uden Kaagger og Bue, og bære tillige det persiske Skiold Gerra.
De persiske Konger havde tvende Korps Livvagter ; ÅopuQopoi ? som ven
telig vare de samme som det berømte Corps af de 10000 Udödelige, og
dixpwQopob Maaskee selv af MqkoQopoi , som paa deres Stave bare
Guldæbler, findes iblant de Persepolitanske Figurer. Der sees blant
Hoffolkene saadanne som bære korte Stave med Kugler; og disse forret
tede just Vagttienesten ved Hoffet. Brissonp. 270. De Vaaben som findeø
paa disse Monumenter , Bue, Kaagger, Landse, Doljî, Skiold , ere alle
Persiske, og alt for bekjendte til at jeg behovede at opholde mig ved
dem. Men Niebuhr har Tab. 25 fig. f. særskildt forestillet eet, ham
ubekjendt Instrument, der seer ud som en Oxe med en Piil i Midten.
Det kaldes hos Grækerne ttæåtøv og beskrives som en Landse. Pollux 1.
c. 10. <noft,TOV pvfcixw ro <zkÔvtiov> Suidas 7rabra roi ^opocTOi- Men efter
Persisk Etymologie er x k A Baltaew Öxe. Be lands Conjecturer altsaa me
get rimelig, at det var et Instrument, som foreenede Oxens og Landsens
Form. Dets Skaft, som mangler paa Forestillingen, var 6 Alen lang.

Beland de vet. Lingu. Persica, p. 2 op.
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ter Adgangene til Audienzsalen. Paa et andet Sled forestilles
hans Throne haaren af Mennesker i de forskjelligste Dragter,
som for endeel gjenkjendes af Processionen, og altsaa bestyr
ker den Meening, at Rigets forskjellige Nationer bleve betegnede
i den Z) : og iblant disse findes atter nögne Mennesker med
•vilde Dyrs, maaskee Lovers, Skind paa Ryggen, og :selv Ne
grer med tykke Læber og krollet Haar c), hvilket sidste He
rodot udtrykkelig melder om de afrikanske Æthioper d). Jeg
vil ikke opholde Selskabet længere med Detaillen over disse
Basreliefs, hvori indtil de mindste Biomstændigheder det gamle
persiske Hofs Ceremoniel allevegne gjenkjendes, og til hvilke
.Brisson de regio Persarum principatu i denne Henseende giver
de fuldstændigste Oplysninger; thi jeg troer at have samlet
Data nok, for med Vished at kunne bestemme disse Monu
menters Alder til Cyri Efterfølgeres Periode. Qg især maae
Forestillingen af Aethioperne, de i Nubien boende vilde Na
tioner, og af Negrerne, være hertil overmaade vigtig, fordi
disse ikkun i den Tid kunde være det persiske Riges Undersaatter, i hvilken dette indbefattede Ægypten, altsaa fra Cam
byses indtil Darius Codomannus e”). At Partherne derimod
by Niebuhr Tab.'bo.
c) Niebuhr p. 14y.
d) Herodot. vn c. 70 p. ,54i. w
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At ville bestemme noget, tærmere om Tiden, vilde være forvovent. Alli
gevel kan j. g ikke undlade at. anføre et Sted af Xenophon, hvor han
maler hans Tids Persers Sæder, hvorledes disse fra Cyri indtil hans
Dage vare forandrede til Qvindagtig Blodhed : ’’Ev 7s [tøv rfy ôépsi oùx

åpxoueiv ocùtou; , o^Ô'xi twv: ^évSpavj oùT où twv 7tsrpuv auxi- aMlèu rod~
Tonç vrîpooç arwàç xvôpcû7roi: fw%eivcôp&ot ccutoTç -TtøpssMTh Cyrop vm. c.
8. p. m. 55g. Saaledes forestilles den persiske Konge paa eet af de Per-
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ikke vare Herrer i nogen Deel af Afrika , behöver ikke engang
at bevises. Det er kun, fordi Hypothesen, orrT at Parthenie
have bygget Persepolis , nyeligen er bleven opstillet af Hr. Tychsen , at jeg her ogsaa maa betöre den. Men neppe vil denne
Formodning kunne gotgjöres med historiske Grunde, paa hvil
ke dog i deslige Undersøgelser alting maa bygges, da disse
tvertimod tale for disse Mindes mærkers langt højere Alder.
Dertil kommer ogsaa, at Levningerne af den Partliiske Periode
have baade i Henseende til Costume, til Sprog- og til Konstsmag en ganske anden Karakter. Dette bliver især tydeligt,
naar Parthernes Mynter sammenlignes med de Persiske
Dariken, og med de Persepolitanske Mindesmærker. Selv
de Arsacidiske Kongers Hovedsmykke er ofte væsentlig forskjelligt fra den persiske Thiara. Den partliiske Bueskytte paa sam
me Mynter er anderledes klædt end den persiske paa Darikerne y),
da Parthen har Scythisk, Perseren derimod umiskjendeligen' det
ægtpersiske Costume. Partherne bare altid Sværd g); Perserne
sees kun væbnede med Dolke. Partherne betjente sig endelig
af græske Konstnere, hvilket deres Mynter, som endog have
græske Inscriptioner, öjensynligen bevise 7i). Blant Ruinerne
sepolitanske Monumenter, gaaende med en Tjener som bærer en Parasol
efter ham. Niebuhr n. Tab. z5. Men hvor han sidder, staaer der
kun en Tjener med en Fluevifte bag ham. Niebuhr Tab. 29-30. Hån
tilföjer : ■
p>evws vrÅsfca
? TCÜTtp
Ligeledes lindes blant Kongens Hoffolk mange, som have Bægere i
Haanden. Niebuhr T. 2.1.
f) Man see Tegningerne af Parthernes Mynter i Vaillants Imperium År~
sacidarum.
g) Joseph. Antiqu. Judaicce. libr. xviti. c. 3.
h) Dog have selv disse Parthiske Mynter noget fremmed og barbariskt. Ä ar
sagen var ventelig den, at de i Cappadocien og i Colchis boesatte Græ-

af Persepolis og no a de Övrige gammel-persiske Mindesmærker,
findes derimod intet Spor af græsk Konst, og man er ikkun
deelt imellem Formodningen om, at enten Ægyptiske, eller
bactrianske Konstnere liave gjort Arbejdet. For det förstc sy
nes den Omstændighed at tale, at Cambyses ifölge Diodors
Beretning lod Bygmestere komme fra Ægypten for at anlægge
Rigets Hovedstøder, Susa og Persepolis z). Jeg troer ikke at
dette Vidnesbyrd saa ligefrem kan kuldkastes, især da vi have
andre meget sikkre Beviis paa, at ægyptiske Konstnere have
arbejdet for Perserne, hvorom jeg i det folgende skal tale :
men i de Persepolitanske Mindesmærker findes intet, som med
Sikkerhed kan siges at robe ægyptisk Smag, eet og andet i
Architecturen, især i Carnifserne og Colonnerne maaskee und
*
tagen,
men ingensteds den koniske og pyramidalske Form,
Ægypterne plejede at give deres Bygninger, især ved Tem
plernes Indgange Å). Og hvad Figurerne angaaer, saa sees
ved forste Ojekast, at de ikke ere arbejdede af nogen, ægyp
tisk Haand. Ej at tale om, at alle Persepolitanske Monumen
ter ere Basreliefs, ja endog haut relief, en Art af Sculptur,
som Ægypterne til den Tid ikke havde Z), er der og mere
ker, som vare nærmest til at bruges af Partherne , efterhaanden tabte
den reene Smag; eller og opdragt^ iblant Partherne, aldeles rettede sig
efter deres Konstideer. see IFinkelmann Storia delle årti, den nyeste
romerske Udgave Tom. i. p. 158z) Diod. Sicul. L. i. c. 46. p. 66.
k) Caylus har troet overalt at finde ægyptiske Ideer og ægyptisk Smag. Ud
tog af et Mémoire han har læsti det franske Academie des Inscriptions
et des belles lettres } findes i dette Academies flistoire Tome 29 p.
1 1 g. seq.
Z) Ilvad der i den gamle ægyptiske Konst kan kaldes Basrelief, er af ganske
anden Beskaffenhed. Det sees paa nogle af Obeliskerne. Figurerne

Liv og Bevægelse og langt bedre Draperie i de Persepolitanske
Pigurer, end i alt hvad man er vaudt til at see blandt Ægyp
tens Ruiner: og paa den anden Side er der större Kundskab
om det Nögne i de Ægyptiske j da derimod de Persiske efter
le Bruyns Vidnesbyrd, hvilket her er af stor Vægt, da denne
Rejsende selv var Maler, ingen Muskler findes angivne paa
Legemernes nögne Dele, ni) Ventelig fordi deres Konstnere ,
hindrede ved Nationalbegreb om Anstændighed', ikke havde
Lejlighed til at studere det Nögne. zz) Hvori begge Arter af
Monumenter komme hinanden nærmest, det er, at der i beg
ge findes en vis Nöjagtiglied i den ringere, blot mekaniske
Detail, f. Ex. i at angive Negler, Haar, og slige Smaating :
hvilket overalt findes hos hver Nation i den Epoke af dens
Konst, hvor den har det Mekaniske fuldkommen inde. Hav
de endelig ægyptiske Konstnere udhugget disse mange Pigurer,

m)

ri)

staae nemlig ikke frem over Stenens Overflade, men de ere omgivne af
en dyb Incision, som folger deres Contour, og udaf hvilken de rejse
sig bas reliefmæssig, indtil deres Overflade bliver horizontal med den öv
rige Steens. Saa er det f. Ex. paa den store Soelobelisk paa Campus
Martius, som Piusvihar ladet-oprejse. See ellers om Ægypternes Basrereliefs TVinkelmann storia delle arti j. 124. Denne store Konstkjender vidste kun af et eneste virkeligt Basrelief i ægyptisk Styl at sige, men
det var stöbt i Bronze.
Les regies de l’art n’y sont pas même observées, puisqu’il ne parait point
de muscles dans les nudités. Han tilfojer : et que les figures en gene
ral ne marquent aucun mouvement; ou n’y a observé que les contours,
ce qui fait, qu’elles sont roides, guindées et sans agrement. L’habil
lement et les draperies ont le même defaut; tout y est semblable etsansgout. Le Bruyn voyages iv- p. ^54- Alligevel er det unægtelig at de
Persepolitanske Figurer have i Henseende til Draperie store Fortrin for

de ægyptiske.
Winkelmann 1. p. 162.
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saa vilde udentvivl selv Pliysiognomierne være bievne ægypti
ske med brede og flade Næser, tykke lieber, fremstaden
de Kjævebeen og Öjne og altfor liojt staaende Ören o) -,
da de derimod findes fuldkommen orientalske og selv afvex
lende, saa at man snarere maa antage, at Konstnerne have troeligen efterlignet National Pliysiognomierne af de forskjellige
Folkefærd, de saae. Jeg holder derfor mere med Professor
Heeren, som tilskriver Værket Bactrianske Konstere, især fordi
Bactrien var dengang det meest kultiverede Land, hvorfra Per
serne selv havde faaet deres Religion ; tillige og fordi de Fa
beldyr, som forestilles paa Murene af Persepolis, ere upaatvivlelig tagne af den. baktriske Mythologie jo).
Men. Baktrierne
have uden Tvivl lært af Indianerne; og det vilde maaskee ikke
være saa vanskeligt, at finde langt större Lighed mellem de
Persepolitanske og de gamle Indiske Monumenter, baade i Hen
seende til Architectur og til Sculptur, end der kan opdages
imellem dem og de Ægyptiske 7). Forresten kunne maaskee
ægyptiske Slaver have arbejdet med under bactriske Konstneres Tilsyn, og paa denne Maade kan Diodors Beretning være
at foreene med de Tvivl, man ellers maatte opkaste imod den,
naar den uden videre Indskrænkning skulde ajitages for sand.

'

o)

Det ægyptiske Physiognomie er kjendeligt i alle denne Nations Levninger
indtil Mumie Kasserne. Det er endnu Kopternes Ansigts Dannelse,
som Volney forsikrer. Voyage en Syrie i. p. 74.

P)

Heerens Ideen 2. p. 256.

ep

See f. Ext Niebuhr 11. om Pagoden i Elephanta, som er eet af de ældste
Indiske Mindesmærker. At der tidlig har været meget stor Forbindelse
imellem Persien og Indien, er unægteligt. Selv det gamle Persiske og
Samscritta Sproget vare nær beslægtede med hinanden : hvorom i det
folgende meere.
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Saa meget lære de Fersepolitanske Levninger selv
om deres Alder : og dette kan let forenes med de Slæder hos
Grækerne, som sætte dem hen til Cyri og Cambysis Tider.
Imidlertiid er det let at indsee, at selv den store Konges Magt
ikke var i Stand til at fuldfore saa store Værker i et meget
kort Tidsrum. Thi det meeste maatte hugges ud af den levende
Klippe; der skulde arbejdes ligesaa meget under som over
Jorden;, de over og under Legems Störreise udhugne Figurers
Antal belob sig uden Tvivl til flere Tusende, af hvilke vi
kun have den mindste Deel, da det meeste er ödelagt tillige
med den störste Deel af Palladset ; og det med al sin Störreise
dog stedse indskrænkede Lokale forbod et altfor stort Antal
af Arbejdere, især da næsten alt maatte gjöres paa Stedet.
Altsaa kunne lettelig flere Regjeringer være gangne hen med
denne Bygning. Beviis herpaa synes virkelig endnu, at haves :
i det mindste troer Niebuhr at have funden Spor af Anlæg,
der ikke have hört til den forste Plan ; og maaskee var dette
Pallads selv, da Alexander erobrede Persien, ikke heel fuld
endt *
).
Et Sted findes endog ledig Plads til en Inscription.
Det kan altsaa være gaaet med Persepolis , som med det uhyre
Jupiters Tempel i Agrigent, hvis Bygning ligeledes aldrig blev

færdig.

Men hvad Gravene angaaer, da troer jeg, at, da Cyri
Grav beskrives saa forskjellig fra det vi vide om de andre Kon
gers, Darii Hystaspis maa have været den förste, som paa en
ny Maacle blev udhugget r), og at de andre fem Grave,
*) Niebuhr ir. 123.
r) Maaskee og det var Aarsagen, hvorfor baade han , og hans Forældre f
som Ctesias fortæller, vilde see Graven.
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have tjent Kongerne Artaxerxes, Xerxes II, Artaxerxes II
og deres Efterfølgere 5), indtil Darius Codomannus , om hvil
ken det er bekjcnclt, at Alexander lod ham bisætte hos de
andre Konger z). Om den eeneste Xerxes have vi ingen be
stemte Efterretninger, hvor han blev begraven. Men uden
Tvivl blev ogsaa hans Liig bragt til samme Egn, hvor Cyrus
og Darius hvilede. De parthiske Kongers Grave have efter
Dionis Cassii Beretning været i Arbela i Assyrien zz), Josephus
tager altsaa efter al Rimelighed Fejl, naar han sætter dem
til Ecbatana iz). Desuden er ogsaa det, han i denne Anled
ning fortæller, saa fabelagtigt, at det ikke fortjener ringeste Troe.
Ctesiae. Persic, c. 9. 13. i5.44» 4^«Ælian var. Hist. vi. 8. apud Bris
son 1. c.
Z)

.Arrian, nr. 22. Vilde man tillade sig Gisninger, saa kunde man maaskee
holde den ufuldförte Grav i samme Smag som de andre, hvilken Niebuhr
saae nogle hundrede Skridt fra de tvende som ere udhugne i Bjerget
Rachmed bag Persepolis, for Begyndelsen til denne Darii Grav
og
antage, at han efter hans Riges Undergang blev bisat i een af de andre

Kongers Monumenter. Niebuhr 2. 152*

») Dio fortæller , at Caracalla efter Arbelas Erobring A. U. C. 969. aabnede
der de parthiske Kongers Grave, og lod dens Been adsprede. L-j78 c* r*
p. i3o8. ed. Reimari. Kong Artaban fordrede derfor og af Macrinus at
han skulde sætte alt hvad Caracalla havde ödelagt, og ogsaa Gravene,
i Stand igjen. c. 26. p. 1334
*

p)

Han fortæller nemlig at Daniel havdebygget, i Ecbatana et Taarn og siger:
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Efter saaledes at have undersogt Monumenternes Alder,
kunne vi vel med Sikkerhed slutte, at Inscriptionerne maae
være af samme Tid, altsaa af de Kaianiske Kongers Periode:
og at de maae være skrevne i et af de dengang i det Persi
ske Rige gjældende Sprog. Den nærmere Undersögelse over
dem förer mig da til denne Afhandlings andet Kapitel.

NOGLE

ANMÆRKNINGER

OVER

ET

MONUMENT

GAMMELT
i

PIO - CLEMENTINO

MUSEO

I

''

'

'

r '

I

'

VED

GEORG
Kongelig

dansk

Agent

Z O E G A.
og

Consul

i

Rom.

ROM

T

Dette Monument, som Visconti allerede har udgivet i Museo

Pio - Clementino Tom. iv. Tab. xxv, er saavidt jeg kan skjönne,
et Begravelses Monument, af det Slags, som de Gamle kaldte
Mensæ, og om hvilke de fortælle, at de plejede at oprejses
over Gravhöjene. Fra Gravhöjene, hvorpaa det stod, er det
siden bleven nedflyttet under Jorden, hvilket sees af Arbejdet,
som er alt for delikat til, at det nogensinde har kunnet være udsadt for Vind og Vejr. Jeg anseer det for et Begravelses-Mo
nument, fordi det indeholde Forestillinger, som ere hyppige
paa deslige Steene : endskjönt jeg ikke kan overbevise mig om,
at noget Billede af Floden derpaa sees, ligesaalidet jeg hid
indtil har Kundskab om, hvad Visconti i hans Forklaring paastaaer , at hos de Gamle Sommerfugle vare Livets Symbol d),
eller at de forestillede sig Döden som en forlænget QuaL
d)

Visconti siger Museo Pio.Clem. Tom. tv. p. 53. I Midten staaer etlldbækken af meget smuk Form, hvortil tvende brændende Fakler ere
lænnede, ved hvis Flammer Dödens Tvende Genier brænde en Sommerfugl,
Livets Symbol, og grædende vende Ansigtet bort. Han tilföyer Noten,
at saaledes at bortvende Ansigtet, var den sædvanlige Stilling naar et
Baal blev tændt. Saa hos Virgil, hvor han beskriver Messeni Jordefærd»
AEncis vi. V. aa3. subjectam more parentum Aversi tenuere facem.
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Forelobigen maa jeg^jöre opmærksom paa en Omstæn
dighed, som hverken Kobberstikkeren i Museo Pio-Clementino,
eller Udgiveren har lagt Mærke til; at nemlig Vingerne al den
eene Genius, som holder Sommerfuglen over Flammen, ere
gjorte paa sædvanlig Maade, saaledes som de overalt sees paa
Amors, og andre Geniers Billeder. Den anden Genii Vinger
derimod have Spidsene bojede krumt opad, hvilken Form vel
i Skulpturen af en meget boj Alderdom er almindelig for alle
Arter af Figurer , men som i senere Tid, efter at hvert Slags
Billede havde faaet sin Karakter, hver Form sin Betydning,
ikke letteligen findes andenstæds end hos Uhyrer, ligesom og
saa her hos Chiinærerne , som tjene nærværende Monument
til Föder. Neppe er denne Forskjellighed en Virkning af Til
fælde, eller Konstnerens Caprice : Men han har formodentlig der
ved villet betegne en vis Modsigelse og Kontrast imellem beg
ge Genier: da det ogsaa paa dette Sted vilde være en væmme
lig Overflödighed, at forestille tvende Genier, som fuldkom
men betegnede det samme , sysselsa-dte med , enten at pine,
eller at odelægge den samme Gjenstand. Og disse tvende Ge
nier ere allene tilstrækkelige til at vise Ugrunden i Viscontis
Meening, da hverken de gamle eller ny Opfindere af Symboler
have forestillet den odelæggende Död anderledes end som Een
Person. Jeg bor ogsaa erindre, at den eene af de tvende Centaurer, den nemlig, paa hvilken Mænaden med Fakkelen sidder,
er qvindelig; tjen anden derimod., med Faunen, der spiller
paa Citthar, er af M’andkjonnet ; og at paa den Side, livor
Herkulis Billede seés, hverken Hyrde eller Gjæd forestilles, som
^Visconti meener, roen en Faun , et Raadyr og en Nymphe.
Min Meening om Indjiojdet af dette Monument, som
jeg, eitçr at have forkastet Viskonti’s, bör udvikle, ej folgende :
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Sielen forestilles, hvorledes den i Strid af de modsatte ’Liden
skaber odelægger og fortærer sig, indtil den endelig, efter
ved disse selvsamme Flammer atvære renset og hærdet, gaaer
over til Elysiums Fred, hvis Lyksalighed der gives Forbilleder
paa i de bacchiske Mysterier, hvor de vilde Centaurcr sees
tæmmede af Cittharens Harmonie, og den mystiske Fakkels
Lys. Den Medlidenhed som begge Genier vise mod Sommer
fuglen, tillader ikke at antage, at den eene er en god, den
anden en ond Genius, eller at den eene forestiller Dyden,
den anden derimod Lasten. Men vel kunde her tvende mod
stridende Lidenskaber forestilles, af hvilke den eene kunde kal
des
, den anden ’Avrs/tø? : ihvorvel disse Navne her ikke
egentlig passe til den Meening, hvori de Gamle have ta
get dem. Disse tvende Amors kunde sammenlignes med Ve
nus og Diana, som paa en Askekiste i Villa Giustiniani sees at stri
de med hinanden om Besiddelsen af Adonis. Begge forestilles som
.elskende, som sejrende ogoffrende : og ligesom.disse tvende foreenede Lidenskaber (Elskov ogJagdlyst) bragte Heroen Adonis til en
altfor tidlig Död, ogd&rpaa opløftede ham til Gudernes Kreds ; saa
sonderslides og ængstes Sielen her af de forviklede og uforeenlige Begjerligheders Mangfoldighed, men forberedes til samme
Tid paa et nyt og mere lyksaligt Liv.
Saaledes bliver det umueligt at forstaae, hvorfor de tvende
Genier her paa Marmoret sees grædende, en ellers hos Dödens
og Søvnens Genier aldeles usædvanlig Forestilling, da Udtryk
ket i Dem stedse er og bor være Roelighed og Hvile, hvilke
netop ere de Gaver, som de uddeele. Og saaledes tænkte og
forestillede de Gamle dem og altid paa deres Begravelses Mo
numentør. Vel lindes ogsaa Thanatos undertiden forestillet
som en Jæger, der fofolger Sielene, som Hades Offerpræst-,
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men aldrig sees han med Redskaber til at piine. Lidenska
berne ere det som piine, som langsomt odelægge Sielen* og
ligesom de i og for sig ere gode ; saa begræde deres Genies
' Adrastea’s Lov, der tvinger dem til at mishandle Psyche deres
Yndling. Man kunde ogsaa finde Lighed imellem disse tvende
Genier og de vingede Heste, som ifölge den platonske My
thus trække Sielens Vogn,, hvilke i en vis Forstand vel ere
Symboler paa den gode og den onde Genius,- men dog ere
aldeles forskjellige fra den, naar de betragtes fra en anden,
mere philosopliisk Side. Man kunde da maaskee sige, at den
stive og kröllede Form, den eene Genii Vinger have, allude
rer paa Epitheterne af cdiïMs og ørøÅu? (fordrejet og forskjellig)
med hvilke Plato maler den af de tvende Heste, sorn betegner
de Lidenskaber, hvis Sæde han sætter neden for Diaphragma ;
ligesom den andens glatte Vinger kunne udtrykke det, som
Plato kalder ø’pØfø og &øptøyp
*fe
(lige og rank) hos den anden
Hest, som forestiller de ædlere Lidenskaber.
Jeg elsker ikke Phantasiens Spil, eller disse Subtiliteter^
med hvis Hjelp vi Anticpiarier lade de Gamle saa ofte sige
Ting, de aldrig have tænkt paa. Jeg veed ogsaa, at de gamle
Konstnere, ligesom de nye, tillode sig Capricer og Variatio
ner, som allene tjente til Prydelse, og som, skiont de oprindeligen havde deres Bemærkelse, dog ikke betydede noget paa
det Sted, hvor vi finde dem anbragte. Og det er just paa
Grund af denne Iagttagelse , at jeg forkaster man gen en nye
vittig Forklaring. Men det Fleele af nærværende Monument
forekommer mig alt for alvorligt , og alt for meget igjennemtænkt, for at jeg kunde være af den Meening, at den Genius,
hvis Raadighed Sielen er overgivet, tilfældigviis skulde være
bleven fordobblet, og at det blot var Konstnerens Caprice,

at Vingerne paa den eene ere dannede anderledes end paa den anden.
Herimod kan ikke indvendes, at der findes saa mange Sarkophagen,
for det meeste af en temmelig sildig Tidsalder, paa hvilke de sam
me Forestillinger sædvanlig sees gientagne paa begge Sider
af den runde Plade (Clypeus) som sædvanlig staaer i Midten.
En falsk Smag af Symmetrie, og Ufrugtbarhed i Opfindelse
havde indfort denne Skik i saadant Arbejde af tredie og fierde
Aarhundrede , der allene blev giort paa Kiöb , og som baade
i Idee og Udforelse er saa aldeeles forskielligt fra vort omtalte
Monument. Thi ved deslige Arbejde tænkte man hverken paa,
efter Konstens Regler at forestille Facta, eller at give udforte
og sammenhængende Allegorier: det var kuns nogle flaé Yndlings Emblemer, som bleve gj en tagne paa den eene Sarcophag
efter den anden, og som selv tvende Gange i Rad bleve udhugne paa een og sammeSteenplade, fordet meesteuden atKonstneren selv trængte ind i den Gienstands Aand, som han be
arbejdede. Og dog bör vi endog her, naar Forskjelligheder
findes i de igjentagne Figurer i Form eller Attributer, som
oftest antage, at en Forandring i Tankerne har givet Anled
ning dertil. Jeg har seet denne Genius som piiner Sommer
fuglen , paa meere end een af disse Sarkophager baade paa
liojre og paa venstre Haand ; men den eene Gang ligesom den
anden, hver Gang med sin Sommerfugl i Haanden, som hænger
over et forskjelligt Ildbækken 6). Saaledes ere disse tvende
Genier sikkerlig intet andet end symmetriske Forestillinger af
den simpleste og almindeligste Maade at udtrykke Ideen om
Eros, Begierlighedens Genius, som renser Sielen ved Øde
læggelse. Et Yndlings Emblem for dem, som efter det jordiske

b) Paa Sarkophager i Villa Giustiniani, og i Tivoli i Huset Boschi.
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Livs Syssler ventede paa et andet, fuldt af Roelighed og Lyk
salighed. Saadan Forestilling var og Gruppen af Psyche, som
omfavnes af Eros; Symbolet nemlig paa denne guddommelige
Lidenskab og theurgiske Kraft, der oplofter Sielen fra Jorden
til Himmelen : og af samme Slags er en mærkværdig Sarko
phag i Villa Giustiniani, paa hvilken Psyche holder i den eene
Haand den omvendte Fakkel, saaledes som Dödens Genius
plejer at holde den, for at betegne, at Enden af dette jor
diske Liv er Tilbagekomsten til Guddommens Skiöd. Efter
samme Idee skulde Psyche i Apuleji Fabel gaae over Tænarus, og. smage Proserpirias Brod, inden hun kunde foreene sig
med sin himmelske Gemal. Ikke meget forskiellig fra disse
Forestillinger er eri Askekasse i Museum Pio-Clementinum,
paa-.livis eene Side Lidenskabernes Genius lorestilles, som med
oploftet Fakkel brænder Sommerfuglen; og i Selskab med liam
sees Dödens Genius, roelig hvilende paa den omvendte Fak
kel, medens Buen ög Kaageret ere höjt ophængte, og Begierlioliedernes Strid udslukket. Paa den anden Side af denne
Askekasse sees Sielens Renselse ved de Bacchiske Mysterier.
Til samme Klasse af Monumenter henhorer endelig Vas Chi»
manum, rhnelig-viis liseledes en Askekrukke, hvor Eros som
piinér Psyche, staaer i samme Stilling og ligesaa bedrövet
som paa vort Monument, imellem Elpis og Nemesis, af hvil
ke Gudinder den eene giver vore Begierligheder Föde, den an
den sætter Maade paa dem ; og , da de begge ikke ere andet,
end Modification er af den forste Venus, som kaldes Adrastea cÿ,
e)

Betegner Nattens Genius , og er Personification af Stjernehimlen : derfor
forestilles den som den der styrer Skjebnen, og som Kilden til Guder
nes Lov. Adsjora, Astoret. Adrastea. Ny£, %v xxi K'J7rpiv xxÅsaugtv.
Plato in Phædr. opp. T. 3. p. 24®« Orphikeme og Ntopiatonikernd pas-
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og Meragetis d") ; saa synes Skulpturens Opfinder deraf at
have fattet den Tanke, at forestille paa den anden Side af
Vasen Venus Pandemos, livis Saar i Foden Adonisstrommens
Nymphe forbinder. Og den græske Genius’s Jovialitet, som
plejede med et Siniil at sætte Pynt endog paa de alvorligste
Tanker, var Aarsag i, at Konstneren endnu tilfojede et Priapbillede og en gioglende Satyr.
De fire Sider af det Vatikanske Monument, som er
Gienstand for disse Bemærkninger, synes mig at være forbundne
med hinanden med meget Overlæg, for i de tre af dem at
forestille under de skjönneste Billeder de tre Hoved beskæfti
gelser af det jordiske Liv, og i den fierde med en mörk og
mystisk Allegorie at betegne Ilaabet om et andet Liv, soin
loves dem der ere rensede, uden at de behove först at drikke
Lethes Bagger : Livet i Skoven, paa Landet, og i det borgerlige
Selskab, ere de tre Former, under hvilke vi see det men
neskelige Liv her forestillet; eller maaskee ere det Billederne af
Uskyldighed, Arbejde og Nydelse. Fauner og Nympher leege
med Skovens Dyr under Herkulis, Skovens Skytsguds (føfø
Værn, som med sin frygtede Kölle bortfjerner de
vilde Rovdyr, og hvis himmelske Gemal vil lade Skovens
Börn drikke af den evige Ungdoms Skaal.
Landmænd og Landpiger hente Fode og Klædning fra
den lodne Gied, og opmuntres til Flittighed i Arbejde ved

d}

sirn. Amm. Marcell. L. xiv. c. ir. Heraf kan forklares Plinius I. xxxvl«
c. 5. sammenl. nie I Pausan. 1. i. c. 33« Zenob. Adag n. 82. Hesych.
og Suidas. V.
ogsaa Plutarch, de Isid. p. 355. dg Quæst.
Rom. p. 269. sammenl. med Pausan. L. x. c. 37. Harpoct. Y,
Schol. Reisk. ad Demosth. in Spud. p. 111,
Pausan L. 1, c. 19«
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Nærværelsen af Afro(Kite Earina e), hvilken de Dödelige kalde
Haabet, som er Söster til Nemesis Katpos f); hun, som allene ikke forlader det plyndrede Æbletræe i Hesperidernes
Have, og som ved at række det Balaustii Blomst, lover det
Aarstiden, i hvilken Granaten er moden, og de modne Æbler
som den hesperiske Adrastea opbevarer for Herkules, der har
fuldbyrdet sine tolv Arbejder. (Dodecatos) g)
Rigere er den tredie Scene. Seris Å) og Pÿrha ligge
i det hellige Brudekammer, hvis Indgang bevogtes af den be
frugtende Guddom ; de hilse Dionysos, Forstanderen af Thesmophoriérnes hellige Ritus. Bordet er dækket; den Nysæiske
Guds Tienere har tillavet Nepenthe for ham. Den ærværdige
blide Olding, livis Skiæg drypper af Salve, hvis Haar ere oinvundne med Sejerherrens Diadem, og hvis viide Klædeinon tilkjendegiver Orientens Overdaad, er i Begreb med at sætte sig ned
til det af ham yndede Par. Med at bevæge sin Pande, bort
driver han Erindringen af alt det Onde, som trykker Menne
skenes Kaar; og hans utrættelige Folge skynder sig, at gjöre
Giestebuddets Glæder fuldkomne. Den eene dandser og omfav
ner Thyrsus, den anden hopper og ryster Narthex, den tredie
Et andet Navn hun har er

'Atppotiïrti

/) Mere bekjéndt under Navn af’A^ö5/t^ NlZijQôpoç»
tf Et af de skjönneste Basreliefs i Villa Albani forestiller os Hercules i de

A)

Hesperiske Haver, ikke som den der har rövet de berömte Æbler, men
siddende ved Foden af Æbletræet , og ventende af een af disse der
staae for ham i Nemesis Dragt, og har i sin venstre Haand en Green
fuld af Æbler, Belønningen for hans overvundne Möje.
Serys betegner Skabelsens Sön , og er det Navn, som i et Basrelief i Mu
seo Pio-Clementino, der forestiller Fabelen om Prometheus efter den.
nyere Tradition , er indhugget först ved Siden af det Nyedannede Men
neske , da og ved 'Siden af det afdöde Menneske.
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blæser paa Flöjterne, den fierde forer den drukne Trom inel si agerinde. Den lovgivende Gud glor sig med sit hele Folge al Umage
for at forvandle til Glæde de Bekymringer, for hvilke det borger
lise. af ham selv hidförte Liv, ikke kan være frie.
Til denne Forestilling slutter sig meere umiddelbar Fore
stillingen paa den fierde Side, da Lidenskaberne i Menneskets
cultiverede og civiliserede Tilstand ere meere forskiellige, og
deres Strid er hyppigere og meere odelæggende. Diana og Ve
nus, Adrasteas Præstinder, have tændt Faklerne, og Psyche,
overgiven i deres Offerdrenges (Camilli) Vold, fortæres af lang
somme Flammer.
Men Adrasteas Lov er ikke Döden, den
er Udsoning og Renselse. ^Saasnart Psyche er befriet
for Slakkerne, saasnart de jordiske Lidenskabers Heede 'har
fortæret Spüren til disse Forvirringer, og concentreret Sæden
af den himmelske Ild ; vil den uden Död gaae over til Rhada
manti Strandbredde z) hvor Atriden k} i evig Fred elsker Ne
*

i)

Pindar Olymp, ir. v. 124' Homer Odyss. iv. r. 56o. Hesiod. Oper.
V. 167. Eurip. Bacch. v. 1336. De seenere Poeter, især de latinske,
have aldeles vanziiret den fra Ægypten til Grækenland bragte Lære om
Elysium,
(^/àTâÔ’ F

0V7TU TèévVy.Ol? ,

Ni/trc/?

(jMxåpxv as Qaaiv eivatj
"Iva rrsp 7roSxy.ytç ^x’d^sbç

Tuds/ctyv ts (pxdl NogfåstZ'

Alcæi Carni. in Lyricis Græc. Henr. Stephani Vol. 2. p. 24.
k)

Menelaus og Helena vare bestemte til ikke at döe, men skulde fores over
til de elysiske Egne, hvor ingen Storm forstyrrer Livet, men Oceanets
milde Lufi stedse forfrisker den blomstrende Slette. Odyss. iv. v. 56^
Fvsk s%si<;
aQiv yotgßpo^ &ioç seal
det samme blev ogsaa sagt orn Cadmus og Hermione,
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mesis Datter, Z) og livor Achilles liviler i Phæbi Sønnedatters
Skiöd zzz). Ogsaa lier ere Centaurerne meget passende tilföjede,
for at viise, hvorledes Jacchi Cittliar beroeliger Skovens Uhyre,
og dcresSöstre adlyde Fakkel bærerind en s (Daduthæ) Vink. Endog
disse Forestillinger ere Symboler af de neddyssede Lidenskaber.
Z)

ni)

Helena, Nemesis Datter, ifølge Forfatteren, af
hos Eustatli. in
Iliad. XXIII. p. 1321 ogAthen. 1. vin. c. 2. Pausan. 1. i. c. 33. Eratostli. cataster. 25. Hygin astron. 1. 1. c. g. Schol. Callini. in Dian.
V. 232. Schol. Pindar. Nem. x. e. i4l- Schol. Arat. p. 38. Schol.
Lycophr. v. 55o. Ptolem. Hephæst. n. 4- hvor hun kaldes Veneris
Datter.
Medea, ægtet af Achilles i Elysium, ifölge Ibicus og Simonides.
lon. Argonaut, iv. p. 811. Lycophr. e. /74 kalder Achilles
tov gsÅÅovugføv

Tg; %£lV0ßaK%W.
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Endnu i Aaret 1775 , da Wallerius udgav sin forbedrede Mi

neralogie, kiendte man ikkun 14 særegne Metaller, iblandt
hvilke Platine og Nikkel vare de sildigst opdagede. Siden er
Metallernes Antal bleven foröget med 5 nyere, nemlig Brunsteensmetallet, Wolframmetallet, Molybdenmetallet, Uranme
tallet og Titanmetallet, Brunsteensmetallet blev især ved Scheele’s og Bergmann’s Bestræbelser erkiendt som et særegent Me
tal, men den svenske Biergmester Gahn var den forste, som
frembragte det rene Metal af Ertsen. Hielm’s, Scheele’s, Ilsemann’s og fleres Bestræbelser tilsammentagne, have lært os at
kiende Molybdenet som et særeget Metal, og Wolframmetal
lets Opdagelse skylde vi Scheele og Spanieren d’Elhuyar. Men
for Opdagelsen af de to nyeste Metaller, Uranen og Titanen,
tilkommer Æren allene den berömte Klaproth. Det sidste og
nyeste af disse to Metaller, soin sidst benævnte Lærde for 4
Aar siden har lært os at kiende i den forste Deel af Beytrage
zur chemischen Kenntniss der Mineralkörper, findes vel, saa
vidt vi endnu vide det, ikkun i liden Mængde i Naturen, men
det synes at være meget udbredt i Europa. Det findes under
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forskiellig Form og Blanding i Engelland, Frankerig, Spanien,
Ungarn, Scliweitz , flere Steder i Tydskland, og endeligen er
det nyligst fundet i Norge , under forskiellige Former og
Blandinger, iblant hvilke een ikke hidtil er funden uden allene
i Norge.

Iblant de Mineralier, som indeholde Titanen, have to
Arter været længe kiendte : den eene, under Navn af Röd
*
Skort
og den anden under Navn af Menakanit ; og det var
den saa kaldte rode Skori fra Boinik i Ungarn, som Hr.
Klaproth fandt at bestaae for störste Deel af dette nye Me
tal , som han kaldte Titan. I et Brev til mig skriver han,
at han gav sit nye Metal dette Navn til Erindring af, at det
blev opdaget paa en Tid, da Menneskene syntes at ville be
storme Jordens Guder.
Uagtet vi aldeles skylde Hr. Klaproth Opdagelsen af
dette Metal, saa har dog allerede Præsten William Gregor, i
Sognet Menakan i Cornwallis, som beskiæftiger sig med mineralogisk-chemiske Undersøgelser, allerede i Aaret 1790, i et
Brev til Hr. Bergraad Crell, indrykket i Chemiske Annaler
for 1791, meddelt en af ham anstillet Undersøgelse af Menakaniten, en Jernsand, som findes i Sognet Menakan, og deri
jneget rigtig bemærket, at denne Jernsand indeholder foruden
Jern en særegen Metalkalk.
De hidtil bekiendte Titanertser bestaae af oxyderet Ti
tan, forbunden med Jern, eller med Kiesel, eller med Jern
og Kiesel, eller med Jernkiesel og Kalk tilhobe.
Den reneste Titanerts vi kiende, er den forhen saa
kaldte rode Skörl. Den Ungerske bestaaer efter Hr. Klaproth’s
Forsög af 97 Dele oxyderet Titan og 3 Dele Kiesel.

Den Spanske fra Cajuelo ved Buitrago er denne tem
melig lüg, saavel i Gehalt af Titan, som af udvortes Anseelse
og Form, undtagen at liiin er sortebrun, tættere og haardere.
Den Franske fra St. Yrieux i Departementet Haute Vienne lig
ner ganske den Spanske. Den rode Titanertz fra Schweitz,
som mestendeels findes haarformig , og den fra Salzburg, som
ligner den Ungerske, undtagen at den sædvanligst er dannet i
smærre Prismer, ere ikke chemisk undersögte.

Den granatlignende Titanertz fra det Passauiske be
staaer efter Klaproth’s Forsög af oxyderet Titan 33, Kiesel 35
og Kalk 33 med lidet Brunsteen.
Menakaniten eller den titanholdige Jernsand fra Corn
wallis holder af Jern 51, oxyderet Titan 45, Kiesel 34, Brunsteen

Den titanholdige polariske Jernerts fra Aschaffenburg
holder 78 Jern og 22 oxyderet Titan.
Den jernholdige grovkornede Titansand fra Olapian i
Siebenbürgen holder 84 oxyderet Titan, 14 Jern og 2 Brun
steen.
De norske Titanertser, som vi hidtil kiende, ere
3 Arter.
1) En Art, som ligner den Passauiske, og er, som denne,
rödbrun i fladtrykte firesidige Prismer, med tosidig til
skærpede Ender, hvis Tilskærpningsflader sidde paa
Prismens stumpvinklede Sidekant.
Prismens stumpe
Vinkel er i3y og dens spidse Vinkel 46« Denne fin
des paa den arendalske Thalit eller saakaldte Arendalit og paa hvid Feldspat i Thorbiörns Grube ved Arendal, og
i en Gangart af rodlig Feldspat og Hornblende i Nöthebroe Grube ved Asdal 4 Miil fra Arendal.

' » ■
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En Afart af samme, hvis Krystaller ere mindre
skarpkantede og have mindre glatte og jævne Flader,
findes i en röd Feldspat, giennemsat med Baand af graalig giennemskinlig Qvarts , som i den saa kaldte grapliiske Feldspat. Denne Afændring er fra Langenæs
Grube, A. Miil Osten for Arendal.
En 3die Afart er liyacintfarved eller rödguul, og
findes i en særegen Art diærv, og ineget haard grönlighvid Feldspat næsten af Diamant Glands, og som
maaskee henhorer under Diamantspatarterne.
Disse kunde bestemmes under Navn af rodbrun og
hyacintrod Titanit. Denne sidste findes i Voxnes Grube
paa Öen Tromöe ved Arendal.
il) Den anden Art er lysvoxguul eller graahvid, og fin
des diærv i temmelig store Masser, eller krystalliseret
prismatisk og. af samme Form som den rode Titanit,
begge i og paa den arendalske Thalit. Denne kun
de man kalde den guule og den hvide Titanit. Den
sidste er meget sielden, og deraf liaves Krystaller paa
en Tommes Störreise, som herved forevises ; men af
denne Störreise har jeg ikkun seet to, af hvilke den
ene var sonderbrudt.
3) Den tredie Art er titanholdig Jern, hvoraf findes et
Lag i Glimmerskifer i Egnen ved Egersund i Christianssands Stift, som er aldeles diærv af rödliggraa Jern
farve, og som afsondrer sig deels i ubestemt kantede,
deels i rhomboidalske Stykker.
Af denne Art findes ogsaa paa Gumöe ved Arendal et
qvartsblandet Lag, hvor Titanertsen synes at have ud
fyldt Revnerne i Qvartsen.

X'j
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Efter de Undersøgelser jeg med disse Ertser har anstillet , holder No. i fra Asdal 5o Dele oxyderet jernblandet
Titan, 22 Kiesel og 20 Kalk.
Den gule Titanit No.
Jern 4, Kalk 18 og Kiesel 8.

2 holder oxyderet Titan 70,

Den titanholdige Jernerts fra Egersund, behandlet allene
med Saltsyre , hvori den langsomt opløstes, gav 26 proCento
oxyderet eller halvsyret Titan, og den fra Gumöe, paa samme
Maade behandlet, gav mig 20 proCento halvsyret Titan. Jeg
har forsögt at reducere den lialvsyrede Titan, og erholdt vedfölgende kaaberröde Metal, som er meget sprödt og haardt. Da
jeg havde sönderslaaet den- forste Konge, jeg fik , satte jeg den
igien i Ilden, hvorved Stykkerne tildeels igien forenede sig,
uden at have været smeltede,, men blot som ved en Art Sveitsning, hvilket den forelagde Prove viser.
Med Metallet har
jeg anstillet folgende Forsög: det er saa haardt, at det afsli
ber den engelske Fiil: naar jeg nærmede det til en meget be
vægelig Magnetnaal, blev denne indtil 4 Linie rykket ud af sit
Leje : paa en mindre bevægelig Naal yttrede det ingen Virk
ning, men dette beviser dog, at det ikke har været frie for
Jern, uagtet jeg flere Gange havde udkaagt det glödede Titan
oxyd med Saltsyre, for at befrie det for Jern. Salpetersyre,
Saltsyre, stærk Svovelsyre og Suurkleversyre virkede intet paa
‘ dette Metal, endog ved Hielp af Varmen, men. Kongevandet
oplöste det heftig ved Hielp af Varmen og udviklede Luftblærer,
som efter Lugten at domme var Salpetergas. Oplosningen blevguul.
Meaet
O sieldnere end disse benævnte nordiske Mineralier,
og hidtil den eeneste bekiendte i sin Art, er en hvid, storbladig,
halvgiennemskinlig og temmelig, tung Steenart fra Grönland,
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hvoraf for nogle Aar siden er tilfældigviis Iblandt andre grönland
ske Steenarter hid bragt nogle faae Stykker.
Jeg vil meddele den karakteristiske Beskrivelse af denne
Steen, som den lærde portugisiske Mineralog Hr. Andrada har
opsat efter sit eget Karakteer-System og meddeelt mig i fransk
Sprog, saasom jeg troer det vil have nogen Interesse at kiende
hans Maade at beskrive Mineralier.
Han har kaldt denne grönlandske Steen Kryolith eller lissteen formedelst dens Udseende, og fordi den smelter saa meget
let for Blæsrôret.
Hans Beskrivelse derover er folgende :

A.

K arakteer-B eskrive Ise.
a) Dens pliysîske Egenskaber.
«• Dens

Forhold til Lyset (Peinture).’

Farve\ sneehvid, faldende lidet i det rodlighvide, under

tiden paa Overfladen med en lysbrunagtig Smitte.
Glands {Eclat) : svag efter Perlemoder paa de glatte Overfla
der, og i det egentlige Brud nærmende sigtilGlasglands,
Klarhed (Transparence): giennemskinlig , endog i store
Masser.
<3- Udv ortes Form (Forme externe).
Klassen : af ubestemt Form, de Stykker som deraf haves,

ere store og tykke , mere og mindre cuboidiske.
Sammenhobning (congregation) : i store skallige (testacées)

Partier med ligelöbende Foreenings Linier (sutures).
Sammenhobnings Overfladen tydelig (manifeste), tem
melig glat, uregelret sprukken , og lignende Vand,
som nyelig er frosset.
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7. Indv or/e s U annet se (Structure).
Sammensætning (Tissu) : bladig af tykke Blade med spruk

ken Overflade.
Giennemgang (Clivage) : tredobbelt lige og lodret (droite

et verticale) Giennemgang : Stykkerne (les solides
de Clivage) retvinklede Parallelepipeder. De to Giennemgange giindsende, brede, tydelige, den tredie
liden og mindre tydelig, hvilket tilkiendegiver en
Sammenfojelses-Orden imellem de dannende Dele,
lüg den sædvanlige imellem Muurstenene i en
Muur.
Det egentlige Brud (Cassure propre) : ujævnt, mindre giind
sende, Stykkerne flade med lidet skarpe Kanter.
Sammenhæng (Cohésion).

Fasthed (Solidité) c let at bryde, noget skor (tendre).
Haardhed'. blöd, ridser Selenit og Kalkspat, men ridses af

Flusspat.
Smitte (Tachure) : paa sort Flint hvid.
Pulvei". hvidt, meget fiint, blödt for Folelsén, og bli

ver i Vand stærk giennemskinligt.
Tyngde'. 2,9698«
Varme (Temperature) : almindelig som ved Qvartsen.
Electiicitet : elektrisk ved Gnidning og ikke ledende, ikke
magnetisk.
Materien (Pate) : reen, eensformig, krystallinisk.
b) Chemiske Egenskaber.
Ved Ilden
*
Smeltelighed : den smelter strax for Blæsrôret uden Til

sætning, næsten som lis, förend den bliver rod, og
Kr

uden Skumning og Opbrusning. Glasset, som man
deraf erholder, er sneehvidt, uigiennemskinligt, men
giver et svagt guulagtigt Skin paa Kullet. Under
vedholdende og forstærket Ild taber det sin Kugle
dannelse og opbruser lidet, bliver mat, usmelteligt,,
fladt og hulrigt i Midten ; det er da stærkt ætsende,
og har en salt Smag, der noget ligner den af Borax..
Alle disse Egenskaber tilkiendegive etSalt med Jordba
sis. Med Borax giver den et hvidt uigiennemskinligt
Glas.
ß. Ved SyrerOplosning-, den oplöses ikke i Salpetersyre , eller fortyn
det Svovelsyre. I stærk Svovelsyre oplöses den til
et Pulver med Eleede, og Opbrusning af en Gas og
stærk Skumning. Oplosningen afdampet, giver Al
lun-Krystaller uden Tilsætning af Potaske, hvilket
efter Vauquelin’s og Klaproth’s Forsög tilkiendegiver,
at den holder Planteludsalt.

B..

Natur his to rieGeografie og Geognosie :■ dette Minerals Formation og
naturlige Leje er ubekiendt. Hr. Professor Schuma
cher har meldt oin denne Steen, under Navn af
Tungspat fra Grönland, i en Afhandling om adskil
lige grönlandske Mineralier, trykt i det Kiöben
havn ske Naturhistorie-Selskabs-Skrifter 4 Bied 2 Hefte
S. 23o.
Analyse : Her anförer Elr. Andrada min Undersøgelse af
denne Steen, som jeg ikke med hans egne Ord kan
afskrive-
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Hr. Andrada var det egentlig, der opmuntrede mig til
at foretage de Forsög, som jeg anstillede, og jeg tilstaaer,
at det kostede inig meget Arbejde og mange forgieves For
sög, förend jeg paa engang fandt den Syre, som Jor
den i denne Steenart er forbunden med. Ved BehandlingD
med Salpetersyre, med Saltsyre og med fortyndet Svovel
syre blev Pulveret af Stenen uforandret.
Ved Smelt
ning med Ludsalt, og derefter behandlet med Saltsyre er
holdtes meget lidet frie Alunjord, men den storste Deel
af Stenen blev uforandret fældet af Syren i Form af Pul
ver. Endeligen faldt jeg paa at overgyde Pulveret med
stærk Svovelsyre, og da paafulgte en Opbrusning og Ud
vikling af en skarp suur Gas, hvis Lugt lignede aldeles
den af Flusspatsyren.
Jeg forsögte da oin denne Gas
havde Flusspatsyrens Egenskab at ætse Glas, og fandt at
den udrettede dette ligesaa fuldkomment, som den Gas,
der paa samme Maade udvikles af Flusspaten, og jeg an
seer denne Prove tilstrækkelig til at bevise, at Jorden i denne
Steenart er forbunden med Flusspatsyre. Den Jord, som
Blev tilbage, da jeg ved stærk Ild havde afdreven saavel
Flusspatsyren, som den overilödige Svovelsyre, blev oplöst
i Vand og afdampet til Krystallisation, hvorved jeg
uden nogen Tilsætning erholdt fuldkommen octaedriske
Alun krystaller, indtil det allersidste af Oplosningen. Jeg
vilde nu undersöge hvorrnegen Alun jord og hvormegen
Flusspatsyre denne Steenart indeholdt, og lagde derfor
200 Gran Pulver, overgydet med stærk Svovelsyre, i en
Sölvretort og overdistillerde Flusspatsyren; men jeg er
holdt ikke reen Flusspatsyre, den var blandet med en
Deel af Stenen, som, uden at yære decomponcret, blev
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fbrflygtiget med Syren; en Deel trængte igiennem
Luteringen, og af det i Pætorten tilbageblevne, pai sæd
vanlig Maade behandlet og fældet med Ludsalt, erholdt
jeg i oo Gran Alunjord med lidet opløst Sölv af Retor
ten. Det vil blive vanskeligt at faae den nöjeste Qvantitet af Jord og Syre bestemt, da den flygtige Syre medtager
en betydelig Deel Jord, men da denne Forbindelse er den
eeneste i sit Slags i Mineralriget, saa fortiente den en nøjagti
gere og fuldstændigere Undersøgelse, som dog vanskelig vil er
holdes , da denne Steenart er saa sielden og saa lidet deraf
er kommen til Europa, og maaskee endnu i mange Aar ikke
mere bliver brant til ns fra Grönland
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Eorfatningen og Tilstanden i et Land, hvori to Folkeslag
boe, hvoraf det ene er oprindeligt i dette Land, det andet
uden fra kommet dertil, og af hvilke hint havde oprettet en
uafhængig Stået, men siden er blevet det andet underkastet,
er en lærerig Gjenstand for en tænkende Elsker af Historien
og Statistiken. Ægypten under Ptolemæerne befandt sig i denne
Tilstand; man kan kalde det: det forgræskede Ægypten. Men
man linder hverken hos de Gamle eller de Nyere nogen fuld
stændig tilfredstillende Udvikling af dette Lands da værende
Tilstand. Hos de Gamle finder man blot enkelte adspredte
Efterretninger, hvilke dog udbrede meget Lys herover. Disse
Efterretninger have ledet mig paa nogle Bemærkninger, hvilke
jeg tager mig den Frihed at forelægge det kongelige Societæt i
denne Afhandling.
Ptolemæerne lode Justits- og Politi-Forfatningen, saaledes
som de forefandt den i Ægypten, uforandret. Begge disse
Foranstaltninger vare fra de ældste Tider af bestyrede af Præstetanden. Medens Ægypten var uafhængig, udgjorde Præstestan
den den forste Rigs-Stand, den tog Deel i Lovgivningen. Denne
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Forret havde de allerede mistet under Perserne, efterat Ægyp
ten var af disse erobrede. Men den civile Forvaltning blev,
under det Persiske Herredomme, i Præsternes Flænder. Oesaa
Ptolemæerne lode dem beholde denne, for saavidt de ind
fodte Ægypter stode under denne Forvaltning; Kongerne forte
blot Overopsigten derover.
Ptolemæerne gave ligeledes Fremmede, der i heele Ko
lonier nedsatte sig i Ægypten, Frihed til efter deres egne Ideer
og Sædvaner at indrette deres Justits-og Politi-Væsen, for saa
vidt det angik dem allene. Disse Fremmede vare for det meste
Grækere eller Joder. Strabo (xvii, 807) omtaler imidlertid en
Colonie af Babylonier. Men naar Kongerne anlagde en ny
Stad, saa er det sandsynligt, at de da have efter eget Tykke
bestemt Forfatningen og Indretningen i samme.
En saadan
Stad , anlagt af Ptolemæus Philadelphus var Arsinoe eller Kleopatris ved det rôde Hav.
Ptolemæerne fulgte i dette Stykke den samme Maxime,
efter hvilken næsten alle Erobrere have handlet. De afholdt
sig sædvanlig fra at indföre en ganske ny Tingenes Orden i de
erobrede Lande, enten fordi de ansaae det betænkeligt, at ned
rive en ved Tidens Længde grundfæstet Bygning, for at opföre en ny i dens Sted, eller fordi de ikke skjöttede om, at
befatte sig med Ting, der ingen umiddelbar Indflydelse havde
paa deres Herredomme.
Saaledes havde, for Ptolemæerne , ogsaa Perserne i Ægyp
ten ladet alting paa den gamle Fod. Saaledes have baade Mogolerne og Engellænderne ladet alt det i Hindostan uforandret,
der henhorer til Justitien og Politiet. Endog Pvoinmerne, som
ellers plejede at indføre deres Love og deres Justits-Forfatning
i de af dem erobrede Lande, behandlede dog Ægypten, efterat
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de havde underkastet sig dette, efter ovenanførte Maxime.
Perfore vare de ældgamle ægyptiske Indretninger i disse begge
Stykker endnu til efter Kristi Fødsel ; og vi kjende dem just
derfor saa godt, fordi romerske og græske Skribenter, der le
vede under Kejserne, f. Ex. Diodorus fra Sicilien, Strabo og
Ammianus Marcellinus have, som Ojevidner, skrevet om de
endnu dengang bestaaende ægyptiske Indretninger.
Præsterne vare endnu hos de indfødte Ægypter den ar
velige lærde Stand , af hvilken Justits- Embederne bleve besatte ;
de överste Retter vedbleve, ligesom de under de gamle Konger
vare indrettede ; Processer bleve endnu forte efter den gamle
Form, og Domme afsagte efter oprindelig ægyptiske Love.
Endog i Alexandrien, omendskjönt alle Indretningerne i denne
Stad udstammede deels fra Alexander, som havde bygget den,
og deels fra den förste Ptolemæus, havde de indfodte Ægyp
ter, som udgjorde en betydelig Deel af Indbyggerne, deres
egen nationale Ovrighed. De havde deres egen Dommer, og
deres egen Archivarius. (Strabo xvii, 797). I Spidsen af de
res Colonial-Forfatning stod en, som i det græske Sprog havde
Titel af Eæeget, Fortolker (Strabo paa anf. Sted), formodent
lig fordi han dömte i sidste Instants, naar der var Strid om
Meningen af gamle ægyptiske Love og Rets-Sædvaner; Exegeten havde endnu under Romerne den Forret, at bære Purpur.
Fandt nu de græske Konger det raadeligt ; endog i den
af dem selv opbygte Bye, at give de Ægypter, som deri ned
satte sig, en National-Forfatning ; saa bliver det höjst sand
synligt, at de have ladet de oprindelig ægyptiske Stæder be
holde deres gamle Forfatning.

Man kan ikke antage, at Grækerne meget have nedsat
sig i de oprindelig ægyptiske Stæder. Begge Nationers Karak-
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ter og deres Sæder vare alt for forskjellige til, at det skulde
kunne have staaet enkelte Græker an at boe midt imellem
Ægypter. Naar Grækerne vilde nedsætte sig uden for Alex
andrien, saa anlagde de heller nye Kolonier paa ubeboede
Steder, af hvilke dog ikkuns synes at have været faa. Staden
Ptolemais i den Thebaiske Nomos var anlagt af Grækerne, og
havde en græsk Forfatning (jFv<wpwt voAitikw ev tco
rpoTco Stra
bo XVII, 813); at Strabo bemærker dette ved dette ene Sted, er
et Beviis, at den græske Forfatning ikke fandt Sted i de andre
Stæder.
At man tillod Joderne i Ægypten deres Autonomie,
er bekjendt nok. Joderne, som et yderst vindskibeligt Han
dels-Folk, havde de forste Ptolemæerne draget ind i Landet
ved store dem tilstaaede Begunstigelser. Strabo anförer et Træk
af deres Handelspolitik (xvn, 800). For at skaffe deres to
Landsprodukter, som stærk sögtes, en större Værd, dyrkede
de Palmtræet, som bærer Dadler, og Balsamtræet ikkun paa
visse Steder. Det er bekjendt, at man forekaster et nyere
Handelsfolk en lige Politik. Man siger, at Flollænderne af
Vindesyge holde Priserne paa nogle Specerie-Sorter, som af
Naturen frembringes rigelig i deres Besiddelser, i Vejret, ved
at tilintetgjöre Overflödigheden af disse, og indskrænke deres
Dyrkelse.
Joderne vare dentid allerede ogsaabekjendte som fortrinlige
Financiers og Banqviers. De vare sædvanlig Forpagtere af de
kongelige Indkomster i Ægypten. Financerne og Militæren
vare de to Hoved-Anliggender under Ptolemæerne. Det er
derfor ikke at undres over, at Joderne ofte udnævnedes til at
bestyre Financerne, og bleve saaledes anseete som de forste
Ministre. Af Joder, som beklædede disse Poster, vare Onias
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og Dositheus under Physkon og Calcias og Ananias under
Kleopatra I.
Ægypten holdtes af de Gamle for det rigeste af alle
Lande, og for det, som svarede de störste Afgivter.
Eftei'
Diodor fra Sicilien (xvii, 22) vare de kongelige Indkomster
over 6*000 Talenter. Efter Strabo (xvii, 798) skal Cicero, i
en Tale i Senatet for den fordrevne Konge Auletes, have anslaaet hans Indkomster til 12600 Talenter. Diodor skrev un
der Augustus. Det er ikke rimeligt, at de Indkomster, som
Kongerne havde i Cicero’s Tid, skulde under Romerne saa
hastig have aftaget til mindre end det Halve.
Det er endogsaa ikke usandsynligt, at de 6000 Talenter hos Diodor ere blot
at forstaae om Indkomsterne af Hovedstaden. Diodor omtaler
dem i Beskrivelsen af Alexandrien. Han angiver Tallet paa
dens Indbyggere, og tilföjer umiddelbar derefter : ’’Indkom
sterne af Ægypten skulle udgjöre over 6000 Talenter.’-’ I
denne Forbindelse bliver det rimeligt, at Ordene, af Ægyp
ten, forskriver sig fra en Afskriver. Diodor talede rimeligviis
blot om Indkomsterne af Staden, af hvilken han giver en Be
skrivelse. Det kom maaskee en Afskriver utroligt for, at en
eneste Stad skulde indbringe saa meget, og denne vovede da
at forbedre sin Autor. Imidlertid vil det ikke forekomme
nogen Statistiker utroligt, at en stor Hovedstad, der tillige er
en stor Handelsstad, kan allene svare Halvdelen af alle en
Stats Indkomster. Vare de i25oo Talenter, hvortil Cicero
skal have anslaaet Indkomsterne af Ægypten, Attiske Talen
ter, saa vilde de i vores Penge omtrent udgjöre 15 Millioner
Rigsdaler; vare de derimod Alexandrinske Talenter, saa ud
gjorde de kuns omtrent 6 til 7 Millioner Rigsdaler. De anforte Skribentere have ikke angivet, hvilket Slags Talenter

de nieente. Rimeligviis er det dog Attiske, eftersom disse vare
Grækerne mere bekjendte, og Grækerne desuden, saa vel som
Romerne, naar de regne efter Talenter, sædvanlig pleje at
forstaae Attiske. Man vil undre sig, at en Stat, der hos de
Gamle var saa berömt for sin Rigdom, ikke har indbragt
uden omtrent 15 Millioner. Men man bor erindre, at Guld
og Sölv langt fra ikke vare i saadan en Overflod hos de gamle
Nationer, som de ere det i Europa i vore Tider, efterat de
Amerikanske Bjergværker ere fundne.
Gibbow (History of the decline and fall of the Roman
Empire. Ch. vi) skatter den romerske Stats Indkomster un
der de forste Kejsere for omtrent 2.0 Millioner Pund Sterling;
hvilket gjör omtrent 120 Millioner Rigsdaler.
Ægypten var
af de 14 Provindser , som det Romerske Rige bestod af,
den mindste i Omkreds; men efter det, som ovenfor er ble
ven angivet, udgjorde Ægyptens Bidrag et ottende Deel af den
samtlige Indtægt.
Polemæernes, som alle Fyrsters, dem Erobrings - Retten
har sat paa Thronen, andet Hovedanliggende var Militæren.
Efter Appianus’s, en meget god Autors, Vidnesbyrd (Præt. 8.)
skal den have bestaaet af 200,000 Mand til Foeds, 4°>oo°, til
Hest, 300 Elephanter, 200 Stridsvogne, i5oo Krigsskibe, og
en utallig Mængde smaae Fartöjer. Men umulig blev en saa
dan Krigsmagt holdt bestandig; sandsynligen, ikkuns under
de tre forste Ptolemæer, som forte mange og lykkelige Krige,
og besadde, foruden Ægypten, ogsaa Syrien, Öen Cypern og
adskillige betydelige Provindser i Lille-Asien. Alle disse Bi
lande tabtes under deres Efterfølgere.
Under disse maae
Ægyptens ordentlige Krigsmagt have været langt ringere, end
den af Appian angives. Da Cæsar, forfølgende Pompejus efter
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det Pharsaliske Slag, kom til Ægypten, bestod Armeen der
a£ 2,0000 Mand til Fods og 2.000 til Hest. (Cæsar de b. c.
nr, 11 o).
Ptolemæernes Tropper bestode af lejede Folk af allehaandc Nationer. De maatte bestandig recruteres uden for
Landet, eftersom de Indfodte, endog om disse nedstammede
fra Nationer, der ble ve holdte for udmærket duelige til Krigs
tjeneste, artede saaledes ud, deels ved Virkning af Climatet,
os deels ved den udsvævende Levemaade i Stædene, at de
bleve uskikkede til al Disciplin. Saaledes gik det endog med
de til saa stræng Disciplin vante Romere , naar de kuns
nogen Tid havde lagt i Besætning i Alexandrien. Deres Udartelse faldt Cæsar i Öjnene (de b. c. paa anf. Sted).
Antager man alle dem af den forste Ptolemæus’s Efterkommere, som paa nogen Tid have siddet paa den ægyptiske
Throne, for Konger af Ægypten; saa har der været af denne
Familie 16 Konger og 2 regjerende Dronninger. Men da der
af disse Konger vare undertiden flere, som paa een Tid gjorde
Paastand paa Kronen; da af disse snart den ene, snart den
anden kom, efter at have fordrevet sin Modstander, i Besid
delse af Riget, men vel ogsaa, ved Lykkens Forandring, maatte
igjen overgive denne dette; saa opstaaer det Spörgsmaal,
hvilke af disse vare retmæssige Konger? Claudius Ptolemæus,
som selv levede i Ægypten, og om hvem man kan antage,
at han vel var i Stand til at domme i denne Sag, har kuns
i sin Fortegnelse 9 Konger og ikkuns 1 Dronning. Han sy
nes altsaa at have holdet de övrige 7 Konger og den anden
Dronning for uretmæssige Besiddere af Thronen. Var der
da en Successions-Lov, tvertimod hvilken disse Usurpatorer
havde bemægtiget sig Regjeringen ?
Vid. Sels. Skr. I Deel, 11 Hefte.
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En Successions-Lov i en paa Erobring grundet Stat,
kan ikkuns enten forskrive sig fra den forste Erobrers Villje,
eller fra et Forlig imellem hans Afkom. Den forste Ptole
maeus udgav ingen Forordning om denne Gjenstand, men,
forbigaaende sine ældre Sönner af sine tidligere Ægteskaber,
udnævnte vilkaarlig sin yngste Sön af hans zden, da levende
Gemalinde, til sin Efterfølger. Ved denne Fremgangsmaade
synes han at have berettiget enhver af sine Efterkommere,
til at forfare ligesaa vilkaarlig som han i dette Stykke.
Den anden Ptoleinæus havde 2 Sonner; den ældste,
Evergetes, fulgte Faderen i Regjeringen, og lod sin mod ham
rebellerende Broder dræbe. Ingen af Skribenterne berette os,
om Evergetes af sin Fader var udnævnt til hans Efterfølger,
eller om han maaskee, som den ældste, har troet sig beföjet
til at tage den ledig bievne Throne i Besiddelse, og derfra
udelukke sin Broder. Ogsaa om Aarsagen, hvorfore den an
den Broder rebellerte, om han paastod at have nærmere Ret
til Thronen, eller forlangte Riget, som en Familie-Ejendom
deelt, derom sige de Gamle os intet. Det vilde blive kjædsommeligt at anföre flere Exempler af dette Slags.
Men et Forfald under den 5te Ptolemæus, med Til
navn,‘Epiphanes, er mærkværdigt. Han var först 5 Aar gam
mel,’ da han kom til Regjeringen. Et Partie ved Hoffet, der
gjerne vilde, som Formyndere, forskaffe sig Regjeringen, men
havde et Modpartie mod sig, sammenkaldte dem, som vare i
Alexandrien af Macedonisk Herkomst, og sögte ved deres
Tilstaaelse at skaffe sig en paa Retten støttet Grund, og en.
Stötte imod deres Modstandere. Men de bedroge sig i deres
Forventning, da denne Folkeforsamling eller disse Stænder,
hvad man vil kalde dem, erklærte eig for Modpartiet. Af
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hvad for Medlemmer denne Forsamling bestod, som da af
gjorde en saa vigtig Punkt af Statsretten; om alle i Alexan
drien boende Macedonier, eller blot de Macedoniske Tropper,
eller kuns deres Officerer bleve kaldte til denne Forsamling,
derom, finde vi ingen Efterretninger.
Epiphanes efterlod sig to mindreaarige Sonner, hvoraf
den ældste, Philometor, under sin Moders Formynderskab,
besteg Thronen. Men efterat begge Brodrene vare bievne
myndige, forlangte den yngre, Physkon, at de ægyptiske
Stater skulde deles. Begge Brodrene vendte sig til Romerne,
som Voldgiftsmænd, og disse domte, som det synes, efter
den Idee, at Monarkiet, soin en Familie-Ejendom , burde de
les imellem begge Brödrene. Der kunde anföres flere lignende
Exempler, at der hverken var nogen Statsret i Ægypten, eller
nogen Fainilie-Lov i den Ptolemæiske Familie, hvorefter Suc
cessionen var bestemt og fastsat. Det er mærkværdigt, at in
gen af de gamle Folkeslag, eller af de gamle regjerende Fa
milier have indseet Nytten af en Successions-Lov.
De gamle Forfattere, som have skrevet over Ægypten,
stemme alle deri overeens, at det i Folkemængde har overgaaet alle andre Lande. Nogle af disse Forfattere angive be
stemte Tal, som bevise den höjeste Grad, hvortil Befolknin
gen kan stige. Jeg vil af disse Beretninger först anföre dem,
hvis Tilforladelighed kunde ved förste Öjekast synes mistæn
kelig, fordi man finder dem hos en Digter. Theokrit nem
lig i sin 17de Idylle, hvori han besynger Ptolemæus Philadelphus’s Lov, siger ganske prosaisk: denne Konge besidder
tre og tredive tusinde trehundrede og tredive beboede Steder.
Dette Sted giver Anledning til adskillige Spörgsmaale. Skulde
saa prosaiske Vers, der bestaae af lutter Talord, i et saa
B z
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skjönt Digt af en fortreffelig Digter, ogsaa vel være ægte? En
af mine Venner sætter dette Steds Ægtlied meget i Tyivl, og
paastaaer ligefrem, at kuns en Munk i Middelalderen, og ikke
en Tlieokrit, har kunnet gjöre saadanne Vers. Jeg tilstaaer
derimod, at disse Vers synes mig fuldkommen passende til
den landlige Tone, som hersker i det hele Digt. Det er
ganske i Karakteren af den uerfarne Simpelhed, naar den be
undrer noget Stort, da at ville udtrykke dette Store med Tal.
Men forudsat ogsaa Ægtheden af Versene, saa opstaaer det
Spörgsmaal, hvad Digteren har forst^aet under beboede Ste
der? Man bemærke, at i Originalen staaer Ordet TroÅisif, kvilket sædvanlig betyder Stæder. Imidlertid indsees let, at ikke
Stæder, og endnu mindre, befæstede Steder, hvorfor Erbanus Hessus i sin latinske Oversættelse a) har taget det, kun
ne her være meente. Det græske Ord jtW betyder ikke altid
en Stad, men ofte et Sted, hyor flere end en Familie boer
tilsammen.
Men kan nu dette Sted gjelde som et Vidnesbyrd?
Eller indeholder det ikkun et Folkesagn? Man kan sikkert
antage det forste. Tlieokrit havde opholdt sig ved Ptolemæus’s
Hof. Der vare skeete Folketællinger. Jeg skal strax nævne
en anden troværdig Skribent, som omtaler disse Tællinger.
Theokrit kunde altsaa have denne Beretning af en tilforlade
lig Kilde, og de bestemte Tal, han angiver, lade formode,
at han havde den derfra. Folkesagn lade sig sædvanlig nöje
med runde Tal.
a) Han oversætter saaledes :
Illi ter centum celsis stant moenibus urbes,
Inde supra tres Myriadas, tria millia ; porro
Adde duas triadas, pone insuper hendecadas tres.
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Nu opkommer det Spörgsmaal, om dette af Theokrit
angivne Tal allene skal forstaaes om Ægypten, eller tillige
om alle de betydelige Bilande, som Philadelphus besad. Reiske
paastod det sidste, og nieente, at Theokrit, efter at have i
det 80 til 86 Vers angivet dette Tal, tilføjer i det 86
* og
folg. Vers Bilandene, hvorover Ptolemaeus, foruden Ægypten,
regjerede, for ved Optællelsen af alle disse Lande at gjöre
det næsten utrolige Antal af Stæder begribeligt. Men herimod
mærkes, at det 86 Vers hænger sammen med de foregaaende
ved Partiklerne nA gw. Disse Partikler maatte her, efter Reiskes Erklæring, betyde en Causal-Forbindelse , og man
maatte oversætte : Thi Ptolemæus hersker ogsaa over endeel
af Phoenicien, Arabien og s. v. Men denne Betydning af disse
Partikler er i det ringeste meget usædvanlig, om overalt i no
get Fald beviislig. Sædvanlig tilkjendegive de en Adskillelse
af den folgende Satz fra det foregaaende, og efter denne Be
tydning maae man oversætte : desforuden regjerer Ptolemæus
endnu over endeel af Phoenicien og s. v.
Flessus har, efter
min Formening, rigtig oversat det saaledes:
Præterea partemque tenet Phoenicidos oræ.
Er det da, vil man endelig spörge, overalt muligt, at Ægypten
har indeholdt saa mange beboede Steder ? Dette vil best kunne
lade sig bedömme, naar man sammenligner Arealet af Ægyp
ten med Arealet af Tydskland, og hint Antal af de beboede
Steder i Ægypten med Antallet af dem i Tydskland. Arealet
af Ægypten skatter Danville for omtrent i5oo o Mile ; Tydsk
land skattes for omtrent 12000. Arealet af Ægypten var alt
saa omtrent en femte Deel af Tydsklands Areal. Efter Skan
ders Tabeller ere i Tydskland z33o til s35o Stæder, 3ooo
Flækker (Marktflecken) 96000 til 100,000 Landsbyer; i alt
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io5,ooo til 106,000 beboede Steder. 33ooo til 34000 ere heraf
omtrent den tredie Deel. Paa denne Maade synes nu vel Pro
portionen af Befolkningen at forholde sig meget ulige til Are
alet i begge disse Lande. Men, ved den langt större Frugt
barhed i Ægypten, og ved det ringere Tal af Nodvendigheder under det der værende Klima, kan man, efter Suszmilchs
Grundsætninger, sikkert antage, at paa et lige stort Distrikt
kunne i Ægypten leve togange saa mange Mennesker, soin i
Tydskland.
Jeg bar sagt ovenfor, at Theokrit kunde have de af
ham angivne Tal paa de beboede Steder af tilforladelige Kil
der, af anstilte Optællinger. Dette vide vi af Diodor (1, 31
og svir, £2), som omtaler disse Tællinger, og de derover
holdte Mandtalslister (tzvxypVpæi').
Han siger udtrykkelig, at
Antallet paa de beboede Steder under den forste Ptolemæus
■udgjorde, i Folge Mandtalslisterne, over 3o,ooo. Den samme
Auctor beretter, at Antallet paa Folkemængden skattedes for
7 Millioner.
I en Tale, hvilken Kong Agrippa hos Flavius Josephus
(de B. J. il, 16, 4) holder til Joderne, for at holde dem
tilbage fra deres ubesindige Opstand imod Romerne, anförer
han, at de til Kop-Skattens Svarelse optagne Mandtalslister
udvise, at Ægypten indeholder 74 Millioner Mennesker. I
den hele Tale viser dens Forfatter saa mange og saa gode
statistiske Kundskaber, at man aldeles ingen Grund har, til
at kalde Troværdigheden af hans Beretninger i Tvivl.
Naar
vi antoge Befolkningen af Tydskland at udgjöre 24 Millioner,
saa er Forholdet af den forhenværende Folkemængde i Ægyp
ten og den nærværende i Tydskland det samme, som mellem
det forhenværende Antal af beboede Steder i det forste Land
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og det nærværende Antal af saadanne Steder i det sidste.
Det gamle Ægypten forholder sig i begge Henseender til det
nærværende Tydskland som i til 3.
Jeg har ovenfor paastaaet, at Ptolemæerne havde ved
ligeholdt den ægyptiske Præstestand i sin gamle Forfatning
og med alle sine Rettigheder, Deeltagelse i Lovgivningen und
tagen. Denne Paastand maae jeg bevise, da en Lærd af stor
Autoritet />) er af den Mening, at Præste-Collegierne for störste
Delen vare ophævede. Denne Mening er ikke allene usand
synlig, men den kan endog ved positive Beviser igjendrives. Dens Usandsynlighed fremlyser af Ægypternes reli
giöse Karakter, og af Ptolemæernes Klogskab.
Ægypterne
vare de ivrigste, de haardnakkenste Tilhængere af deres Fæ
drene-Gudstjeneste. De taalte alle Slags Underkastelser, men
intet Indgreb i deres Pteligion. Dette Ægypternes bekjendte
ubetvingelige Hang til deres Fædrene-Gudstjeneste havde uden
Tvivl bevæget Ptolemæerne til at lade dem beholde denne,
omendskjönt den i Persernes Øjne var en Afsky. Intet Folk
i Alderdommen hadede og forfulgte alt, hvad der havde Skin
af Afguderie, saa meget som Perserne. Derfor ödelagde de
i Grækenland Templerne og mishandlede Gudernes Statuer.
Ved det forste Indbrud i Ægypten, maatte Ægypternes saa
vidt drevne Flerguderie være Perserne, de ivrigste Tilbedere
af en eneste Guddom, et uudstaaeligt Syn; og man bör der
for ikke undre sig, at de i det forste fromme Raserie ode
lagde Templerne, og at Persernes Monark, som man fortæl
ler, selv med egen Haand nedlagde Ægypternes Hovedgud.
Men Perserne saae, at Ægypterne vare uoinvendelige , og at
d)
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de, for at forebygge alle Opstande, maatte lade Ægypterne
beholde deres Troe. At Perserne have dömt saaledes, udvi
ser Folgen.
Den hele Ægyptiske Gudstjeneste blev vedlige
holdt. Herodot, der kom til Ægypten under det persiske
Herredomme, beskriver den, som Øjenvidne. De forste Ptolemæer vare for kloge Monarker, til at foretage noget, som
de vidste, ikke at have lykket Perserne ; til at begynde paa
noget, hvad for meget vilde have angrebet Ægypternes omme
Side. Men Diodors Vidnesbyrd (i iste B.) og Strabo’s (i 17
D.) ophojer min Paastand til Vished. Næsten ved en enhver
Bye omtale de Præste-Collegierne, som endnu til deres Tider
bestode der ; de omtale Templerne og den i dem bestandig
fortsatte Gudstjeneste.
I Byen Heliopolis fandt Strabo den
Bygning forfalden, hvor Præste-Collegiet havde boet; men
Staden selv var paa Knæene. Dens tilfældige Forfald havde
rimeligviis trukken Præste-Collegiets Undergang efter sig, og
ikke nogen vilkaarlig Befaling af Monarken.
Ægypternes Hang til deres gamle Gudstjeneste, og Umu
ligheden i at bevæge Grækerne til at tage Deel i en, i deres
Öjne, saa foragtelig Gudstjeneste, synes at have beskjeftiget den
forste Ptolemæus’s Politik. Han besad sikkert Klogskab nok
til at forudsee de skadelige Folger, som en saa modstridig
Tænkemaade hos begge Nationer i Religions-Sager kunde have.
Det synes mig, at hans Onske, at bringe begge Nationerne
hinanden nærmere i deres religiöse Forestillinger, har bevæget
ham til at indföre Serapis’s Dyrkelse. En anden Bevæggrund
lader sig ikke tænke hos en Monark, der rimeligviis var
ophöjet over al Overtro af dette Slags. I hans Tidsalder
havde Pliilosophernes Meninger udbredet sig over hele Græ
kenland, og der var neppe nogen Græker af Opdragelse, som
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jo meer eller mindre afveeg fra den almindelige Mands Me
ninger om denne Gj en stand.
De to Hovedsteder om Serapis's Indførelse i Ægypten,
findes hos Tacitus (hist, iv, 80-84) °g hos Macrobius (Saturn.
1, 7). Macrobius var en forskende lærd Mand, hvis Efterret
ninger fortjene at troes. Af disse Steder lære vi: at den nye
Gud var saavel Grækerne som Ægypterne ubekjendt, for den
Dröm, i hvilken Ptolemæus fik Befaling om hans Indforelse ;
at Ptolemæus maatte to Gange drömme sin Dröm ; förend han
kunde overbevise de ægyptiske Præster ; at han vidste at drage
Forstanderen for de Eleusinske Mysterier og Oraklet til Delphi
ind med i sin Plan, for ved deres Anbefalelse at faae den
nye Gud erkjendt af sine Græker i Ægypten; at han brugte
despotiske Midler, for at hæve de ægyptiske Præsters Modsi
gelse, og at endelig dog de ægyptiske Præster ikke gave efter
nden under visse Betingelser» Disse Betingelser havde til Hensigt,
at bevare den oprindelig ægyptiske Gudstjeneste reen fra alle
fremmede Tilsætninger.
Grækerne bragte deres Guder blo
dige Offere, Ægypterne ikke, men ikkuns Virak og Bonner.
Efter Ægypternes Begreber vanhelligedes deres Templer ved
Blodsudgydelse. Imidlertid vare dog Offere nødvendige, naar
ogsaa Grækerne skulde tage Deel i den nye Gudstjeneste. Ptolemæus og Præsterne bilagde da Sagen saaledes, at den nye
Guds Templer ikke skulde anlægges i Stæderne, men uden for
dem. Derved sparedes Ægypterne den daglige Beskuelse af
det udgydte Blod i Templerne, og de vænnedes efterliaanden til
at finde denne Brug mindre anstödelig. Selv det prægtige Serapis-Tempel i Alexandria stoed ikke i Byen, men paa en nær
ved liggende Höj.
Vid. Seis. Skr. I Deel, II Hxftt.
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Hvad det var för despotiske Midler, som Ptolemæus
anvendte, for at bringe de ægyptiske Præster til at give efter,
er ubekjendt. Macrobius siger allene, de bleve af ham tvungne
dertil, tyrannide Ptolemæorum pressi in cultum recipere coacti
sunt. Gibbon (Cap. xxviii) siger, at de bleve vundne ved
Monarkens Gavmildhed. Gibbon plejer ellers at bekræfte de
Fakta, som han anförer, med Vidnesbyrd. Jeg vilde önske,
at han ogsaa ved denne Efterretning havde iagttaget samme
gode Skik. Rimelig brugte Ptolemæus deels Tvang, deels Be
stikkelse og deels nogle Grunde. Disse Grunde kunde være
tagne af den Ncdvendighed, som der var, at forebygge, at
ikke to modstridige Arter af Gudsdyrkelse, af hvilke den ene
forargede den herskende Nation, Grækerne, den anden den
beherskede, Ægypterne, skulde opvække Fiendskab og Uroe
ligheder. Denne Hensigt syntes best at kunne opnaaaes, ved
at indföre en tredie Gudstjeneste, til hvilken de begge kunde
Vænne sig. Den Bestikkelse, som blev anvendt, var vel ikke
af de grovere Slags, med Penge, men bestoed maaskee i at
aabne Udsigt til nye Poster for Præsterne, som den nye
Gudstjeneste kunde udfordre, og med hvilke Kongen kunde
forbinde stor Anseelse og betydelige Indkomster. Hvad Trus
lerne angaaer, da har en Despot alt for mange Midler i sin
Magt til at skrække Mennesker, til at man skulde behove der
over at yttre Formodninger.
Det er bekjendt, at Serapis, efterat han först var an
*
tågen, blev holdt for at nedstamme fra Apis. Gibbon siger,
at de ægyptiske Præster vare komne hans Antagelse til Hjelp
med et genealogisk Beviis for hans Herkomst. Denne Præ
*
sternés Tjenstfærdighed imod Monarkens Önske er sandsynlig;
men et udtrykkeligt Vidnesbyrd derom er mig ikk,e bekjendt.
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Ptolemæus maae for Resten enten virkelig selv have troet paa
sin nye Gud, eller kuns have foregivet denne Troe, saa bör
han dog regnes iblant Stifterne af nye Religioner eller dog af
nye Arter af Gudstjeneste. Forresten gjorde hans nye Gud
Lykke nok. Serapis blev med Tiden Hovedguden, i Ægypten;
hans Dyrkelse blev endelig ogsaa indfort i Rom.
Den Glands, som saa fortrinlig omgiver de tre forste
Ptolemæers Navne, fremfor alle Alderdommens Konger, have
de den Gunst at takke , hvilken de viste Videnskaberne og de
Lærde. De af dem gjorte Foranstaltninger til Videnskabernes
og Litteraturens Opkomst ere bekjendte, og ville blive ufor
glemmelige, om ikke ellers almindelig Barbarie og Uvidenhed
skulde igjen indtage Verden. Her ville vi allene undersöge,
om Fortjenesten for disse Indretninger tilhorer udelukkende
Ptolemæerne i den Grad, at de skulle, uden at have liavt
ægyptiske Mynstere for Ojne, have anlagt disse, og om Græ
kerne allene, eller ogsaa tillige Ægypterne have havt Deel i
disse Indretninger ?
De to Hoved-Indretninger vare Museet og Bibliotheket
Jeg troer af rimelige Grunde at maatte antage, at begge
Dele vare Efterligninger af oprindelig ægyptiske Indretninger.
Museum var en stor Bygning med Boeliger for de deri
optagne Lærde. Det var en Stiftelse med betydelige Indkom
ster, hvoraf hele Indretningen blev underholdt. I Bygningen
var en stor Sahl med beqvemme Kathedre og Pladser for dem,
som vilde holde Forelæsninger der, og for Tilhorerne. I en
anden stor Sahl spiste de samtlige Medlemmer. Rundt om
Bygningen vare Spadseregange, Alleer og bedækkede Gange,
som ere nødvendige i de varme Lande til at spadsere i. Insti
tute hayde en Præst til Forstander, som udnævntes til denne
C 2
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Post af Kongerne, og siden, da Ægypten var bleven en Ro
mersk Provins, af Kejserne (Strabo xvn, 794)«
Det klosteragtige i denne Indretning gjör det sandsyn
ligt, at den er bleven anlagt efter gamle ægyptiske Planer.
Hos Grækerne finder man intet Spoer af dette Slags Stiftelser,
Pythagoras’s Skole undtagen ; hvilken dog ikke blev oprettet i
det egentlige Grækenland, hvor han i Begyndelsen vilde have
anlagt den, men i Under-Italien, hvorhen han begav sig, da
han ingen Bifald fandt i Grækenland. Men det er sandsyn
ligt, at Pythagoras i Ægypten, hvor han var Præsternes Di
scipel, har faaet Smag paa saadanne munkeagtige Instituter.
Nogle Lærde, som have en udelukkende Forkjerlighed
fpr Grækerne, ere komne paa det Indfald, at de Athenien
siske Prytaners offentlige Taffel har givet de forste Ptolemæer
Ideen til Museets Oprettelse og til Indretningen med det fæl
leds Bord for de deri værende Lærde. (Gronov. thes. Antiqv. Gr. T.
Vin. p. 2742). Hine Prytaners Taffel paa Statens Bekostning
var en Slags offentlig Æresbeviisning. Prytanerne spiste til
sammen de Dage, paa hvilke de vare forsamlede i Forretnin
ger; men de levede og boede ikke tilsammen i den samme
Bygning. Hvorfor vil man ikke tiltroe Ptolenlæeme den saa
naturlige Fortjeneste, at de skulde have beholdt, efterlignet
Og maaskee forbedret de gode Indretninger, som de forefandt?
Det er ellers tilstrækkelig bekjendt, at saadanne Insti
tuter vare ældgamle i Ægypten.
Strabo (xvn, 806) saae
endnu i Heliopolis, hvilket de Lærde holde for den samme
Stad, som hos Moses hedder Ou, store Bygninger, hvori Præ
sterne, der gave Underviisning i Videnskaberne, havde boet
med deres Discipler. Den Omstændighed, at en Præst var
Forstander for Museet, giver vores Paastand end mere Sand
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synlighed. Hos Grækerne findes intet Exempel af noget lærd
Institut under Opsigt af en Præst. Vel vare Forstanderne i
Væddelegene hos Grækerne Præster, og nogle Alderdomsfor
skere c), som ere forblindede af deres Forkjærlighed for Græ
kerne, ville, at Museets Forstander har af den Aarsag været
en Præst, fordi man ansaae de Lærde i Institutet som et Siaes
Kiempere, og deres Ovelser og Disputationer som Væddeleege
for Forstanden. Men livad Grækernes Væddeleege angaaer,
da vare Præsterne af den Aarsag Forstandere derved, fordi
disse Leege bleve anstilte Guderne til Ære, og bleve betrag
tede som Handlinger henhörende til Gudstjenesten. Men sik
kert bleve Philosopliernes og Rhetorernes Forelæsninger, Öyelser og Disputationer ikke anseete i Grækenland for saadanne.
Sandsynlig var Museets Forstander en Serapis-Præst ;
thi denne Gud synes Institutet at have været helliget. Paa
denne Formodning leder en Indskrift, hvori en vis Asklepiades
fra Alexandrien bliver kaldet en Myndling af den store Sera
pis og af Philosopherne i Museum. (Gronov. paa anf. St.
S. 2762.)
Det græske Navn Museum, og den Omstændighed, at
alle Lærde i Ægypten, som fra den forste Ptolernæus af ere
bekjendte, have græske Navne, bör ikke lade os troe, at disse
Lærde og alle Medlemmer af Museet vare lutter Grækere. I
hele Orienten, saavidt Grækernes Herskab strakte sig, var det
bleven Mode, at ombytte'de österlandske Navne med græske.
Nogle mærkværdige Exempler herpaa ere anförte i min Af
handling over Aramæerne. I en gammel Geographie, som op
rindelig er skreven paa græsk, men nu kuns er tilbage i en
c)
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latinsk Oversættelse, fortælles, at ofte i anstilte Væddekampe
imellem Grækerne og Ægypterne i Museet, ere de sidste be
fundne skarpsindigere og stærkere i Videnskaberne end Græ
kerne. Forfatteren af dette Verk legger endog til, at det er
umuligt i nogen Videnskab at finde bedre Floveder end iblant
Ægypterne. Gronov. (paa anf. St. S. 2762) bar opsat en
liden Fortegnelse paa de Lærde, som fra Museet ere bievne
bekjendte; deri nævnes to med den Tilsætning, Ægypter.
Gronov mener vel, at Ægypten betyder blot en, der er fodt
i Ægypten, om lian ogsaa er af græsk Herkomst. Men Grækerne kaldte sig paa alle Steder, livor de endog vare fodte,
Græker ; og naar de derfore kaldte sig Ionier eller Asiater, saa
skeete det ikke, for at skille sig fra den græske Nation over
hovedet, men kuns fra de andre græske Folkestammer. Men
i det oven anförte Sted a£ den gamle Geograph adskilles aabenbart Grækerne og Ægypterne ikke som særskildte Grene
af den samme Nation, men som to særegne Nationer.
Det er sandt, at Præsterne i de gamle ægyptiske Stæder tabte efterhaanden, under de Fremmedes Herredomme,
deres Iver for Videnskaberne, forsömte disse, og forfaldte til
en fuldkommen Uvidenhed. Naar Strabo (xvn, 806) taler om
de oven nævnte Præsteboliger i Heliopolis, saa tilföjer han,
at Videnskabernes Studium der er gaaet under, og at man seer
intet höjere end Folk, som forstaaer sig paa Offerskikkene.
Han omtaler en vis Chæremon af Præstestanden, soin stoed i
Udraab at være en stor Lærd. I forbigaaende bemærke vi,
at vi i denne Chæremon har et aabenbart Exempel paa en ind
fodt Ægypter med et græsk Navn. Denne Chæremon var,
som det synes, just for det store Rygtes Skyld, som lian
havde, udseet til at give den romerske Statholder Avlius Gal-
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lus, da han kom til Haliopolis, Efterretninger og Forklarin
ger over de Oldsager, som der fandtes. Strabo, som var i
Avlius’s Folge, fandt denne Præst for lians Indbildskhed og
Uvidenhed lige foragtelig.
Det andet berömte Institut for Videnskaberne, som
blev anlagt under de forste Ptolemæer, var Bibliotheket. Vel
fortæller Plutarch , at Athenienseren Demetrius Phalereus
havde gjort de förste Forslage til at oprette dette. Men Plu
tarch er ikke selv Vidne i denne Sag, og anförer ingen, fra
hvem han havde dette. Grækernes Forfængelighed kunde let
have foranlediget dette Sagn. Det er bekjendt, at der alt un
der de gamle Konger af Ægypten vare anlagte offentlige Bibliotheker. Jeg troer ogsaa, at der i dette Bibliothek ikke
blot samledes Værker i det græske, men ogsaa i det ægyp
tiske og andre österlandske Sprog. Gibbon (Cap. L. i. n. 124)
er af en anden Mening; Grækernes Foragt imod andre Nati
oner vilde ikke, mener han, have tilladt indiske og æthiopiske Værker Adgang hertil. Men de förste Ptolemæers Videbegjærlighed var ophöjet over denne partiske Nationalsmag,
Skribenten Ptolemæus’s saa kaldte Kanon, hvori Folgen af de
babyloniske Monarker bliver saa ganske anderledes forestillet,
end hos Grækerne, synes at bevise, at; han derved har benyt
tet sig af österlandske Historieskrivere ; uden Tvivl har han
fundet disse i Bibliotheket.
Alexandrien prunkede med en Mængde Værker af græsk
Bygningskunst. Det havde en Hyppodromus, et Stadium (en
Rendebane), et Amphitheater, et Theater. Grækerne vare alt
for meget vante til de Fornøjelser, som disse Steder forskaf
fede dem, at de skulle have, hvorhen de ogsaa bleve forplan
tede, villet undvære dem. Men det synes ikke, at Theatret
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î Alexandrien liar paa nogen Maade udmærket sig ved noget
fortrinligt. De gamle Skribenteres Tauslied herom opvækker
*
denne
Formodning. Rimelig vare der flere Aarsager til,- at
Theatret i Alexandrien ikke berigedes med nye Mesterværker
af de der værende Digtere : en saadan kan man af de Efterretnin
ger, som endnu ere forhaanden, angive. Alexandrierne vare et
meget sandseligt Folk; deres Smag var kuns i deres Ojne og
Oren.
Dandse og Instrumentalmusik vare deres Lidenskab;
en Virtuos i disse Kunster kunde saaledes henrive dem, at de,
istedet for vores nu brugelige Bravo, tilraabte liam
nA
(Gud og Frelseren) (Dio Prusias Orat. oz ad Alexandrinos).
Deres hele Liv var bestandig Smausen‘(Id. ibid.); begge Dele
bevidner en Autor, som got kjendte dem , og har skildret
deres Sæder. Men denne Aarsag forklarer ikke, hvorfor The
atret under de forste Ptolemæer, som dog elskede de finere
Aands-Forlystelser, ikke kom i Vejret.
Den anden Ptolemæus lod oprette Obelisker. Dette Fak
tum foranlediger et naturligt og ikke uinteressant Spörgsmaal.
Da Ptolemæerne sögde paa alle muelige Maader at vise deres
Storhed, og i intet Stykke ville lade sig overgaae af de gamle
Konger, hvad kan vel have afholdt dem fra, at bygge Pyra
mider ? Ingen vil dog paastaae, at de have havt for god Smag,
til at opfore saadanne Stenmasser, hvorpaa intet, uden det Dri
stige i Foretagendet, er at beundre.
Ptolemæerne vare giærrige efter Ære, og for den ærgjerrige har alt, hvad der er
dristigt, en stor Tillokkelse. Skulde dertil Pyramiderne ikke
være i Stand til at imodtage en smagfuld Bygningsinaade ? Pto
lemæerne havde saaledes ved Foretagendets Storhed kunnet
naae , og ved Smagen i Udførelsen overgaae de gamle
Konger.
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Dersom den nye Hypothese var bevist , efter hvilken
Pyramiderne ikke ved den blotte Kunst vare opforte, men op
rindelig havde været Klipper, som de gamle Ægypter ikkuns
havde givet den pyramidalske Form ved at borttage og siden
tilhugge Siderne, og deri havde ladet udhule Kamre; saa
vilde Svaret paa vores Spörgsmaal være let at finde.
Man
kunde da antage, at alle Klipper, som paa denne Maade
kunde forarbejdes, vare allerede forvandlede til Pyramider,
forend Ptolemæerne kom til Regjeringen.
Maae man derimod af overvægtige Grunde forkaste
den nye Hypothese, bære Pyramiderne selv tydelige Mærker
af, at de vare ene og allene Kunstens Værker; saa lader sig
ingen Grund angive, hvorfor Ptolemæerne ikke ogsaa ved Op
førelsen af saadanne Værker sögde at tilfredsstille deres Ære
syge; med mindre de maatte have været af Agtelse for Arisloteles’s Dom , som erklærer Pyramidernes Opbyggelse for et Fore
tagende af Tyranner.
Vi ville slutte disse Bemærkninger over Ægyptens Til
stand under Ptolemæerne med en Anmærkning over de til Ægyp
ten forplantede Grækers Tænkemaade. Det er bekiendt, at der
endnu ere Mynter forhaanden., paa hvilken baade Konger og
Dronninger af den ptolemæiske Familie tillegges Titler af Guder
og Gudinder.
Grækerne overhovedet vare siden Alexanders
Monarchie store Smigrere imod Kongerne; de indviede dem
Lunde, Altere, Templer; de forgudede dem. Det er en anta
gen Mening, at Grækerne bleve forforte til dette Smigrerie ved
de österlandske Nationers Exempel. Alligevel vare saavel Per
serne som de gamle Ægypter langtfra at forgude deres Konger.
Det var det fornemme Ceremoniel ved det persiske Hof, det
var det dybe Bukken ved Audientsen, det var deres irpomveiv,
Vid. Sels. Skr. I Deel, II Hafte.

O
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hvilket forledede Grækerne til den Fejltagélse, at Perserne viste
deres Konger guddommelig Ære. Det er af en saadan Fejl
tagelse, at Æschylus i sin Tragœdie forer en Perser frem, som
kalder Darius, Persernes Gud zZ), og Atossa, Darius’s Gemal
inde og Xerxes’s Moder, en Guds Gemalinde og en Guds Mo
der e). En Perser, som man havde oversat dette Sted, vilde
liave tilkiendegivet sin Afskye derover. Saaledes kan en Na
tion misforstaae den andens Sæder, og ubillig laste disse; saa
ledes kan den ligeledes af Misforstand paa en saadan Maade
efterabe en i sig selv ikke ond Sædvane, at deraf fremkommer
en, som er ond. Man seer, hvor meget man vilde have Uret
i, at beskylde den Nation, som efterabes, for at have fordær
vet den, som efteraber dem. Alligevel begaaes denne Uretfær
dighed ofte.
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Formodningerne om Aarsagerne til Misfostere ?
Modermærker og deslige.
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Stor og ofte ubegribelig er Naturens Virkning i dens sædvan
lige Gang; men endnu större og ubegribeligere dens Afvigelser.
Dog maae dette ikke holde os tilbage fra at udgrandske og ef
terspore de skiulte Aarsager til dens Afvigelse, hvorved Van
skabninger fremkomme.
Fra Skaberens Haand er alt fuldkomment og vel dannet
frembragt. Han har nedlagt i ethvert levende Menneske en
Sjel (Spiritus, Trvsvpx) som er den Deel, der er begavet med Evne
til at tænke, fatte, og forstaae. Han har nedlagt saavel i Dy
ret som i Mennesket en Aand, (Anima, tpuAw) den Deel, som
yttrer Sindsbevægelser, Villie, Attraae og Begierligheder a)
Han har desuden givet ethvert levende Væsen en Livs Kraft, en
formende og virkende Kraft, som op vækkes ved Blanding af
begge Kions Sæd, maaskee ligesom Funken frembringes ved at
slaae 2 Stene imod hinanden, formedelst Luftens Hielp , endskjönt der ingen Funke var enten i den ene eller i den anden
a)

Rosenmüllers Scholia in novum testamentum 1790.
tiones in novum testamentum e F. Josepho.

Krebsii Observa
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Steen, efter vor dybttænkende Fir. Professor Abildgaards Meening 5). Denne virkende Kraft lader Mennesket, Dyret og
hele Skabningen voxe, fornyes og foröges. Den gaaer frem
endog uden Sielens og Aandens kiendelige Medvirkning efter
visse af Naturens Herre bestemte Love. Hvorledes, og efter
hvilke mekaniske Love Fosteret, til Exempel, træder frem for
Lyset, haver jeg tilforn viist i min inaugural Disputatz. c)
Dersom denne Natur, denne udviklende Kraft forstyrres i sit
fremturende Arbejde ved en eller anden Aarsag., saa bliver
dens ypperlige Verk ufuldkomment, ilde dannet, ofte tilintetgiort, eller dödet. Det bliver en Vanskabning, eller taber
Livet. Aarsagen til saadan Forstyrring i Naturens skiönne
Værk kan være meer end een.
Haller, og efter ham Bonnet og flere, ere af den Mee
ting, at Skaberen har i den förste Afbildning, i Grundspiren,
med Flid nedlagt den Dannelse, som det Skabte viser os ved
sin Fremkomst til Lyset, enten det er vel dannet, eller ilde
dannet. Han paastaaer, at det Foster med tvende Hoveder,
som han beskriver og aftegner i sin Afhandling d) om Van
skabninger, har ingen Tiid været anderledes skabt, end som
det nu viises og beskrives af ham, ej heller nogensinde havt
mindste Ligning med andre velskabte Fostere. — Men mon
ikke andre Misfostere, Moderplætter o. s. v. fremkomme i det

b) Abildgaards Bemerkning ovër Eenöjede Monstra i det Kongelige Danske
c)

Videnskabers-Selskabs-Skrifters Tom. 2.
Dissertatio inauguralis de Mechanismo partus perfecti , a Jano Bang
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d) Opuscula sua anatomica de Respiratione, de Monstris, aliaqve, mi
nora recensuit, emendavit, auxit, aliqva enedita, novasqve icones
addidit Albertus v. Haller.;., Gotting. 1751.

Öjeblik Livskraften udvikles af Han- og Hun-Sæden, forme
delst en eller anden Aarsag ved Sammenblandingen.
Andre troe, og maaskee ikke uden Grund, at Aarsagen
til Misdannelse bestaaer i en Overflödighed, eller en Manget
af Næringsvædskerne hos en Deel mcer end hos en anden.
Et Misfoster med tvende Hoveder, eller med flere Arme og
Been, eller flere Fingere, og deslige, faaer maaskee en saa
dan Dannelse ved en dobbelt Mængde af den Næringssaft,
som horer til Hovedet, og de andre fordobblede Dele, eller
Udvæxter. Et Misfoster, som mangler en eller anden Deel
paa Legemet, er formodentlig bero vet den Næringssaft, som
skulde flyde til den Deel, eller Lem. Kattehovederne (Acephali) hvoraf gives endeel, savne de brede Been (Ossa breg
matis) som udgiöre Hovedskallens överste Deel. De andre
Hoveddele ere og mangelagtige, da de formodentlig ingen
Næringssaft have havt, eller og en meget ringe til at danne
det benede Væsen. Vi see dagligen, at Born kan faae dob*
belte Tænder. Vi see og, at en skarp og overflødig Vædske
til en eller anden Deel frembringer Gevæxter, Beenknuder,
Gichtknuder, Vorter, Gröde (Cystides) o. s. v. Endog i disse
folger Naturen en vis Orden og Overeensstemmelse. Til Beviis herpaa vil jeg alleneste anföre en Gevæxt af et Dueægs
Störreise, som jeg for nogle Aar siden skar ud af en Mands
Arm. I den saaes smaa, runde, hvide Plader, som Fiskeskiæl
af eens Störreise, og ordentlig i Skifteviis lagte paa hinanden,
som Tagstene. Man seer ligeledes, at Naturen tager en eensformig Gang hos vanföre og skieve Folk. Hos de fleste af
dem dreier Rygraden sig hen i en Krumming til höjre Skul
derblad ; den höjre Brysthule er större og videre end den ven
stre ; det höjre Skulderblad staaer længere ud fra Ryggen; og
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det höjre Bryst viser sig større end det venstre. Saaledes er
der en Overeensstemmelse i de andre vanföre Lemmer hos
uæsten alle dem, som ere skieve i Kroppen. Monne ikke
Kiemper, Riser, saasom den for faa Aar siden hos os seete
Gilli, ere bievne til ved en betydelig Mængde Næringssaft?
Mon ikke Dværge, saasom den bekiendte Bebe hos Kongen i
Polen, have havt Mangel paa tilstrækkelig Næringssaft? Plan
teriget fremviser mangfoldige Misdannelser. Et Blomst, som i
frie Mark er enkelt, bliver dobbelt eller fyldt, naar det faaer
bedre Jord, og omhyggglig Pleje; altsaa bedre og overflødi
gere Næring. En Monstros, Misvæxt, kan endog komme af
mange andre os ligeledes ubekiendte Aarsager, saasom Insec
ter, Orme, Blæst, meer eller mindre Electrisitet i den omvæ
rende Luft, eller af Dunstkredsen. Dennes Virkning paa Far
vernes Forandring har jeg tydeligen seet i en Gulerod, som
blev optagen i min Nærværelse af min afdöde Ven Justitsraad
og Rector Saxtorpli, i hans Hauge. Den var ganske giennemröd; men havde Smag som de andre Guleröder i samme
Beed. Den stod nærmest ved et Land, hvori var Röde-Beder.

Nu sluttede vi altsaa, at Dunstkredsen af den rode
Beede havde strakt sig hen til Guleroden, og at altsaa en Rode
bedes Dunstkreds inaae kunne strække sig længere om end en
Gulerods.

Den af L. Lemery antagne Mening, at Föde-Moderens
(Uterus) Trykning, og Presning paa Fosteret, Skulde foraarsage
Misfostere, imedens Fosteret er endnu et blodt og slimet Le
geme, kan neppeligen have Sted. Heller ikke, at tvende Fostere i deres geleagtige Tilstand skulde paa et eller andet Sted
i Legemet flyde sammen, og at enhver sammenflydende Deel
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skulde nöje kunne passe i hinanden <?). Dette er af Haller
fuldkommen igiendrevet f). At visse Dele kan trykkes imod
hinanden og sammenvoxe, imedens alt endnu er kun en blöd.
Gallert, har Professor Abildgaard viist g). Han mener og,
efter al Sandsynlighed, at den dyriske formende Kraft kunde
være dobbelt, og i Folge samme Beskaffenhed danne eller
fremvirke Vanskabninger meer eller mindre dobbelte h).
Den Mening, at Moderens Indbildningskraft kan for
styrre Grundspirens forste og ordentlige Dannelse, har fra de
ældste Tider af været antaget, og er endnu af Mange vedta
get. Hvor tydelig kiendes ikke Sielens hurtige Virkning paa
Mennesket. Öjnene og Ansigtets Træk viser mig som i et
Speil Glæde, Sorrig, Vrede, og alle Sindsbevægelser, og det
i et Öjeblik inden Villien kan faae Tid til at tvinge disse
Træk. De hvile naar Sjelen er rolig; men komme i Bevæ
gelse og Uroe, naar Sindslidelserne virke paa Mennesket meer
eller mindre heftig. Skræk kan foraarsage Diarrhoe hos En,
overflödig Urinering, eller Sveed, hos en Anden, den kan
ofte binde Tungen, ja endog tilvejebringe Lainhed hos Nogle.
Ved en pludselig og sorrigfuld Tidende, ved en heftig Angest
og deslige, kiendes öjensynligen stærke Bevægelser og Uroe af
Fosteret i Moderen.
Tydelig Beviis, at Fosteret lider ved
Moderens Sindsbevægelser. Hvorfor skulde det da ikke mær
ej

Comment. Paris lyzj0,

f) Opuscula anatomica.

g)

h)

Programma, qvo suam et Winslovii sententiam
contra L. Lemery et alios novis argumentis defendit Hallerus i Jul.
1745.
Abildgaards Bemærkninger over eenöjede Monstra, i det Kongelige
Danske Videnskabers-Selskabs Afhandlingers Tom. 2.
Sammesteds.

Vid. Sels. Skr. I Deel, II Hafte.
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ke det ringeste til Indtryk af Moderens Indbildningskraft, især
naar den vejledes af Skræk eller Forundring? Jeg forestiller
mig, at ligesom Veemod indpræntes i Ansigtets Muskler, og
giver dem en forandret Stilling, saaledes maae og Billedet ved
Indbildningskraften kunne indtrykkes i Fosteret, som let kan
modtage og beholde samme, naar Legemet endnu er blödt, og
som et Vox. Mon ikke Vanskabninger iblandt Dyrene lige
ledes skulde være en Virkning af deres Indbildningskraft. Al
lerede for Mosis Tid forekommer det, at Faarene kunne forsee sig, som en Sag, der var troet af endnu ældre Hyrder.
Moses z) fortæller, hvorledes Jacob brugte det Konstgreb, at
bringe Faarene noget Broget for Ojnene, just da de löbe med
Væddere, paa det Lammene maatte falde brogede. I Anmerkningerne over dette Sted siger Michaelis X) at man eudnu i
de nyeste Tider har betient sig af et ligedant Middel til den
modsatte Hensigt, og lagt Faarene noget hvidt for i Vandren
derne, ophængt hvide Klæder i Staldene; ja vel endog udhug
get Vandrender af ganske hviid Steen, for at bekomme hvide
Lam. Af en troværdig Mand har jeg den Efterretning, at en
Hr. von Hahn, som eiede et stort og smukt Stutterie paa sin
Gaard i Holstein, önskede sig et Tillæg af brune Heste med
hvide Manker og Haler, som paa den Tid holdtes i stor Priis.
Han lod derfor male Billedet af en saadan Hest i natuilig Stör
reise paa en Dug, som han lod oprulle, og stillede en Hoppe
ligefor det Sted. I samme Ojeblik som Hoppen yar bedækket
i)
k)

Förste Mosebogs
Kapitel.
J. D. Michaelis Oversættelse af det gamle Testamente, med Anmerkninger af det Tydske oversat, og Anmerkningerne forögede med de
Steder af Forfatterens andre Skrifter , hvortil Læseren er bleven henviist
yed J, Bech. iste Deel 1785.
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lod han Dugen med den malede Mest rulle ned i en Hast lige
for Hoppens Ojne. Dets Fol fik sanune Farve som den af
malede Hest. Saaledes forskaffede han si«O flere af samme Sort. —
En vanskabt Kylling ' bliver maaskee til paa samme Maade,
eller og ved en störreeller mindre Tilflugt af Næringssaften, eller af
en dobbelt virkende Kraft. — Til endnu mere Beviis paa Ind
bildningskraftens Virkning har Professor Tode i det kiöbenhavnske medicinske Selskabs Samlinger beskrevet, hvorledes en
Ringorm blev fort over fra Moderen paa Fosteret Z).
Den sande Aarsag til Misfosteret, hvorom Meningerne
endnu ere saa stridige, skal vi maaskee engang kunne op
klare, ved at betragte, sammenligne, og overveie enhver os
forekommende Vanskabning, Misvæxt, Modermerker o. s. v.
Jeg vil derfor tage mig den Frihed , at fremlegge for dette kon
gelige Videnskabers Selskab en Tegning og Beskrivelse over et
Misfoster, fodt med Fliernen i en Pose fra Nakken ned paa
Ryggen, og tillige Forklaring over et Par Modermerker.
Dette ommeldte Foster blev fodt 1797 af en Borgerkone
i Soröe tvende Maaneder forend hendes Regning var ude.
Ved Undersøgelsen fandtes et blödt Legeme med to Kugler
inden for den aabne Modermund. Da Veerne dreve hurtig
paa, kom Fosteret frem; det kiendtes da tydeligen, at det
blöde Legeme var en Hinde eller Sæk bag Hovedet, og de to
Kugler vare Öinene saaledes som det forestilles i naturlig Stör
reise Tab. II. Ved Tab. I vises Fosterets Udseende for til.
Det har megen Ligning med et af Professor Saxtorph, og med
et andet af mig beskrevet og aftegnet Misfoster i det kongeZ)

Societatis medicæ Hauniensis Collectanea Vol» 1. 177L Observatio
herpetis ex contagio et Nævi ex imaginatione. Auctore’J. C. Tode.
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lige medicinske Selskabs Skrivter m). Ligeledes med en an
den Beskrivelse af Professor Saxtorph i dette Selskabs Skrivter 72).
Dette ildedannede Foster havde næsten in^en Pande:
Öjnene stode frem som 2 Kugler halvt ud af Hovedet; Næsen
var liden og breed; Munden aaben; Tungen tyk, og rakte
frem imellem Læberne; Hagen næsten i eet med Brystet nedlöbende ; Kinderne lob skraae ned ved begge Sider til Skul
drene, saa at ingen Hals kiendtes. Ansigtets Længde var z-L
Tommer. Dets Brede 2L Tommer. Hele Fosterets Lænede
11
o
Tommer. Ved Tab. II vises Nakken og Ryggen. Den överste Kallot er borte, og i dens Sted sees en Pose eller Sæk af
en tynd Hinde med bölgeagtige Forhöininger, nedhængende
paa Nakken ned til Ryggen. Dens Længde var 2 Tommer;
dens Brede 3 Tommer; Örnene ere sinaae. Paa Tab. III afbildes Hovedbenene, Flalsbenene og Pvygraden med Hofte og
Rumpebenene. Det Heles Anatomie blev mig ikke tilladt, da
Forældrene strax vilde have det jordet. Næsebenene (ossa nasi)
betegnes i denne Tabel ved af Pandebenene (ossa frontis) 6
ligge tilbage og mangle et ‘stort Stykke; Öjen Huulhederne
(orbita) c vendte op ad i Hovedet efter en skraae Direction,
som var Aarsag til at Ojnene stode frem oven i Hovedet;
Sidebenene (ossa bregmatis, parietalia) d manglede den överste
og störste Deel ; Tindingbenene (ossa temporum) d aldeles for
andrede ; deres stenagtige Deel (ossa petrosa) e laae lige og

ni} Societatis medicæ Hauniensiß Collectanea Vol. 1. 2774« de monstro
Hafniae 1767 nato. Auctore Jano Bang.
Vol. II. 1775 de variis sub partu occurrentibus impedimentis, qvæ
suturas cranii ejusqve fontonellas tangi prohibent.
Auctore Matthia Saxtorph.
Det Kongelige Videnskabere-Selskabs-Skrifter Tom. 4* Saxtorph, om
nogle Sieldenheder,

plat ud i Grunden af Hovedet med store Ujevnheder; Nakke
benene (ossa occipitis) f fattedes en Deel af det opstaaende
lige til dets udvendige Knop (Tuberositas externa occipitalis) g.
Dets knopagtige Deel (pars condyloidea) h var i eet med Ilalsbenene (vertebra colli) i, som var et heeltbenet Væsen. Ved
den sadelagtige Knop (Sella turcica) k forrest i Grunden af
Hovedskallen var Hiernehinden (dura mater) især befæstet, og
hang saaledes tilbage over Nakken, som det forestilles i Tab.
II. Ved at aabne denne Hinde kom Hiernen tilsyne. Ingen
Forskiel kunde kiendes imellem den store og lille Hierne.
Ryg- og Lænde-Virblerne (vertebræ dorsi et lumbarum) Z,
hvoraf manglede endeel, havde ikke den rette Form eller Stil
ling ; Hofteskaalerne (ossa ischii) m vare ikke ligestore ; det
hellige Been (os sacrum) n var og mangelagtig. Rygraden var
derved saa kort, at Endetarmen (intestinum rectum) o fremrakte
4 Tommer uden for.

Moderen fortalte, at da hun en Dag, under hendes
Svangerskab, traade ud i sit Kiökken, mödte hende Tjeneste
pigen, som i det samme fik sit sædvanlige Slag, og faldt pludseligen tilbage med Nakken imod Stengulvet, med stirrende
og udstaaende Öjne, og med aaben Mund, hvor Tungen spil
lede inden for. Konen forskrækkedes og kunde ikke glemme
dette Syn. Paa hvad Tid i Svangerskabet det indtraf, erin
drede hun ikke. At Indbildningskraften har virket som en
Aarsag til dette Misfoster, * synes mig troeligt. Maaskee den
Næringssaft, som skulde gaae til Hovedets Been, har ved denne
Forstyrrelse og Rystning tabt sig. At Grundspiren netop i
dette hendes Svangerskab, og ikke i de forrige, skulde have
^avt denne Ilde-Dannelse, og at dette vanskabte Foster just
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nu skulde indtræffe, er mig ubegribeligt; naar ikke Indbild
ningskraften skulde være med at virke.
Til mere Beviis lierpaa, tillades det mig, at anfore et
Par andre i mine Tanker tydelige Exempler :

En Dame af lys Forstand og levende Indbildningskraft,
som i 9 Aar havde været givt uden at faae Born, troede sig
endnu ikke svanger, da hun en Dag sad ved venstre Side af
liendes Morbroder, og hörte ham fortælle om sine Krigsbe
drifter. Han viiste hvorledes en Flinte-Kugle var faret paa
skraaes ind i hans Mund, ud igiennem den venstre Kind, og
taget et Stykke ud af Öret ved samme Side, saaledes sodi det
viises i Tab. IV Fig. i. Ofte havde hun seet Skrammen paa
Kinden uden at lægge Mærke dertil, men dette beskadigede
Öre betragtede hun nu nöje, og dette Syn giorde et heftigt og
længe vedholdende Indtryk paa hende. I den 8de eller 9de
Maaned derefter kom hun ned med en velskabt Sön. Efter
nogle Dages Forlob opdagede Ammen et halvrundt Skaar, eller
Indsnit paa den överste Rand af det venste Öre. Hun viiste
det med störste Forundring til Moderen, som strax deri gienkiendte sin Morbroders beskadigede Öre. Det er endnu i
Barnets 16de Aar tydeligen at see. En af hendes Veninder, en
Dame af store Naturgaver, tilskrev den skarpsindige Bonnet,
og forlangte hans Tanker om dette Særsyn. Elan ville ikke
antage Virkningen af Indbildningskraften, for Aarsag dertil.
Ubegribeligt er det, at Skaberen saaledes i dette Barns försle
Grundspire skulde have dannet det venstre Öre ufuldkomment ;
og forunderligt, at det skulde indtreffe just i dette Svanger
skab, hvor omtalte Syn giorde Indtryk paa Moderen, og hvor
Barnets Öre da allerede skulde haye været dannet saaledes som
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det saarede Öre. Hos de fire paafölgende Born var ingen Feil
at kiende.
Da min Moder var i sit andet Svangerskab, og liavde
lagt den höjre Arm paa et Bord, sprang en Muus ned paa
Armen. Flun blev forskrækket, og slog til den med venstre
Haand. Efter Fodselen saaes paa Barnets höjre Arm en liden
ophævet, brun, aflang og lodden Figur, ikke uligt en Muus,
saaledes som den findes aftegnet i Tab. IV Fig. 2. Ligningen
efter en Muus er vel ikke saa ganske tydelig ; men hendes Fore
stilling i den Flast kunde ikke være andet end dunkel.
At anföre slige Exempler, vilde være overflödigt, hel
ler ikke tillader Tiden mig det fra mit Embede som Læge paa
Landet, hvor jeg desuden mangler Hielp af Skri Yt er og af kyn
dige Mænds Samtaler i denne Materie.
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Har Mennesket Føje til at elske Livet, og til at ansee Sund

hed og Velbefindende, som den störste Velgjerning det kan
imodtage af Skaberens Haand, saa kan der vel ikke tvistes om,
at ethvert Middel, som formaaer enten at sætte Grændser for
Döden, eller at helbrede Sygdomme, jo er en Skat af störste
Værd, som fortiener at bevares i Menneskehedens Archiv.
Men ligesaa vigtig som den Nytte er, der kan stiftes ved
tilbörlig Anvendelse af et virksomt Lægemiddel, ligesaa bety
delig Skade kan ogsaa anrettes, naar det ikke bruges paa beliörig Maade eller under passende Omstændigheder. Hvad kan
være mere sørgeligt end at nu een, nu en anden Syg, tilsatte
Livet, fordi hans Læge ikke gik frem med den skyldige Forsigtig
hed , ikke handlede efter videnskabeligt Overlæg ? Og dog,
hvor mange bedrøvelige Exempler af dette Slags finde vi ikke
opstillede til Advarsel i Lægekonstens Historie !
Vel synes det, at den der betroer sit Liv i Lægens
Haand, ikke har Ret til at fordre meer, end at han vorder
F 2
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behandlet efter de Forskiivter, som til samme Tid ere de
gjeldende i Konsten.
Man kan og bor i det mindste ikke
regne Lægen det til Brode, om hans Foretagende ikke svarer
til Önsket, dersom Aarsagen til dets ulykkelige Udfald kan
hidledes fra Videnskabens egen Ufuldkommenhed. Det vilde
være ubilligt, om man bebrejdede Hippocrates, at han har hyl
det denne eller hiin Forskrivt, hvis Urigtighed först en sildi
gere Oplysning har lagt for Dagen. Alligevel bliver det dog
stedse den nidkjere Læges Pligt, saavidt han kan, at rette de
Mangler, han maatte antreffe paa sin praktiske Bane.
Ethvert Lægemiddel kan misbruges, naar det ikke an
vendes med de fornödne Cauteler. Lægen bor derfor nodvendigen have en Ledetraad, hvorefter kan kan styre sine praktiske
Idrætter ; det er : Konsten bör foreskrive ham visse bestemte
Regler for ethvert Middels Anvendelse. Disse Regler ere nu
2 Slags. De stolte sig nemlig enten paa blot Erfaring, eller
de ere byggede paa en egen Theorie, som indbefatter de Grunde,
hvorefter der bör handles.
Hiint Slags udgjör den mindre
paalidelige og mindre ædle Deel af Konsten ; dette derimod er
vissere og hæver Konsten til videnskabelig Rang. Hvor Lægen
maa anordne et Middel blot paa den Grund, at det har hjul
pet for under lignende Omstændigheder; hvor Erfaring (Empi
rie) saaledes maa være hans eneste Vejledning, der bygger han
paa ufuldendet Induction og Analogie, der handler han i Blinde,
ligesom Idioten og Qvaksalveren. Spörg ham : hvilket Ojenied
han har? hvorhen han sigter? og han vil stammende robe sin
Konsts Afmagt, eller blive dig Svaret skyldig! See her den
uudtömmelige Kilde, hvorfra alle de utallige Hypotheser nu
om denne Sygdoms Natur, nu om hiint Middels Kraft, saa
jevnligen have deres frodige Udspring. Alligevel kan det ikke
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negtes, at jo ogsaa denne, skjont den mindst fuldkomne Deel
af Konsten, stedse liar været den lidende Menneskeslægt til
stor Nytte.
En behageligere Udsigt skjenker os dog den Deel af
Konsten, som er bygget paa faste theoretiske Grundsætninger.
En god Theorie, som har et praktisk Ojemed, er ligesaa uund
værlig som det bedste Lægemiddel. Ved dens Vejledning igjennemskuer Lægen sit hele praktiske Forehavende; ved den veed
han alt hvad han bör stræbe at faae udrettet ; den oplyser ham
saavel om de Grunde: hvorfor? som om de Regler: hvorefter?
han skal gjöre rigtig Brug af sine Midler,
Theorien bör dog ingenlunde forvexles med liiine for
omtalte saa let misvisende Hypotheser.
Naturen selv maa
have laant os virkelige Materialier til dens Bygning; den maa
være grundet paa sande Love for den dyriske Oeconomie i alle
dens mangfoldige Modificationer. Först da er den paalidelig
nok til at kunne benyttes med tryg Tillid ! Her see vi da den
sande Gruud til det Fortrin, man bör indröimne den erfarne
og ellers oplyste Læge, fremfor den blot theoretiske eller min
dre övede, der allene ved Studeringer har samlet sig et lige Forraad af Kundskaber. Hiin, som har havt saa hyppig Lejlighed
til selv at anstille Iagttagelser over Naturen; han, som saa utal
lige Gange har seet dens liojstforskjellige Yttringer; han maa
ogsaa nodvendigen være mest fortroelig med dens urokkelige
Love, og ved denne Kundskab kunne danne sig de fasteste Reg
ler, efter hvilke han kan give Sundhed og Velbefindende tilbage
igjen til det syge Legeme. Hans ypperste Præg ligger altsaa
fornemmelig deri, at Erfaringen har givet hans theoretiske Ind
sigter en højere Grad af Vished.
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Enpraktisk Forskrivt, hvis Værd stötter sig paa blot em
pirisk Kundskab, kan ikke bedömmes uden allene ved direkte
Erfaringer. Vi kunne, som jeg andensteds har viist *) i Almin
deliglied ikke, a priori, bestemme Lægemidlernes Kræfter. Et
hvert saadant Middel er i Ordets egentligste Bemærkning et Spe
cificum, det er: en Ting, hvorom man af Erfaring veed, at
den staaer i et vist Forhold til en vis legemlig Tilstand, og som
derved kan frembringe visse tilsigtende Virkninger; men om den
ne legemlige Tilstand have vi kun en symptomatisk Kundskab,
der saa let kan bedrage, og den almindelige Regel , den Natur
lov, som bestemmer hiint Forhold, og Maaden, hvorpaa Mid
delet virker, er os endnu aldeles ubekjendt.
En forsigtig og
samvittighedsfuld Læge anordner derfor ikke gjerne nye og stærke
Midler, forend alt flere troeværdige Mænd have ligesom sat de
res Autoritet til Underpant for dets gavnlige Virkning. Han
vælger hellere at undvære et saadant Middel for en kort Tiid,
end at udsætte endog kun det usleste Menneske for den Fare,
mueligen at offres som Martyr for et tvetyd gt Forsög.
En anden Beskaffenhed har det derimod med de prakti
ske Regler, for hvilke der ligger en Theorie til Grundvold.
Her giver denne os de fornödne Præmisser, af hvilke vi kunne
udlede, om vore Forskrivter ere gyldige eller ikke; dissesVærd
kunne vi al.tsaa bedre bedornme uden at have anstillet Forsög
med dem. Den praktiske Lægekonst bor derfor aldrig staae
isoleret; aldrig dyrkes for sig allene. Dens sande Historie, Op
rindelsen til enhver praktisk Regel, kan ikke uden Skade tabes
af Sigte, men bör stedse være opstillet ved Siden af Naturlæren,
og dyrkes med samme Flid som denne.
Fra Historien bör vi
1)

Commentatio medica: Num vires Medicamentorum aut cbymica analysi
etc. rectius cognoscuntur? ILfn. J79I.
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hente de Grunde, hvorpaa vore hævdede Forskrivter ere byg
gede, og ved Naturlærens Fakkel bör vi betragte dem i klart Lys,
for at overbevise os om, at de endnu staae ved Magt.
Er det altsaa mueligt ved Grandskning over theoretiske
Emner at befordre Lægekonstens Fuldkommenhed ; saa bliver
det Menneskehedens Sag, at deslige Undersøgelser jevnligen anstilles; saa bör den tænkende Læge ikke være nöjet med blindthen at folge sin Tids antagne Forskrivter. Vi kunne ikke ofte
nok igjennemvandre Naturens endnu saa vildsomme Labyrint !
Lærer ikke Videnskabens Historie os, at især Physiologien mangen
en Gang har gjort vigtige Skridt fremad, uden at derfor Lægekonsten strax har fulgt disse dens vejledende Fjed ? Og hvor
ofte er ikke een, som rigtig, antagen Naturlov, paa hvilken man
alt havde bygget sig praktiske Regler, ble ven beviist at være
falsk, uden at man derfor i Konstens Haand bøger har stemplet
disse Regler, som ugrundede og bedragelige ?
Til Gjenstand for dette mit Forsög, som jeg i Dag giver
mig den Ære at fremlægge for dette kongelige Videnskabernes
Selskab, har jeg derfor valgt en saadan Undersøgelse. Jeg haa
ber, at Emnets Vigtighed vil give det den Interesse, man forgjeves maatte söge i dets Behandling. Det er min Hensigt at
viise, at en forældet og forkastet Hypothese endnu ligger til
Grund for een hos de nyeste og ypperligste Skribentere anbe
falet chirurgisk Forskrivt, endskjönt dog, som mig synes, Na
turvidenskabens sildigere Tilvext nu hjemler os de fornödne For
kundskaber til at kunne udtænke meer paalidelige Regler.
Mit Emne, som er at undersöge, hvorledes dybe Brystsaar skulle behandles, kræver at jeg forudskikker nogle almin
delige Betragtninger over Brysthuulhedens relative Störreise til de
Organer, sojn indsluttes i den, og at jeg deruæst korteligen op-
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lyser Aandedrçettets Mechanisme, eller fastsætter den sande
Aarsag til Lungernes afvexlende Bevægelse hos det fodte Men
neske. Jeg vil fqr Tydeliglieds Skyld fremstille det, som nær
mest henhorer til hver af disse Punkter, under en særskildt Af
deling.

I. Om Brysthuulliedens relative Störreise til de Orga
ner, som indsluttes i den.
I vort Livs forste Periode negtede Naturen os viseligen
al Adgang til Luften ; den gav os i det Sted Modervandet som
et mere passende Medium til vort Ophold. I dette svömme vi
saalænge indtil det spæde Legeme har opnaaet den fornödne
Modenhed og Styrke til at kunne vedligeholde physisk
Selvstændighed. Porst da tillader Naturen de Baand at oplöses,
som fængsler os til vore Modre.
Nogle af vor Tids oplyste Naturgrandskere (vor Winslöw
og Scheel 2) have nyeligen lært, at Fosteret, saalænge dets
Plante- eller Fiske-Liv varer, indaander Modervandet, ligesom
det fodte Menneske Luften.
Lægekonstens Fader Hippocra
tes 3) synes at have været af samme Meening. Alligevel troer
jeg, at denne Lære hverken er grundet paa, eller overeensteinmende med Naturens viise Foranstaltninger. Det være mig der
for tilladt, at gaae de Beviiser i Mode, hvormed man har sögt at
godtgjore dens Rigtighed.

3)

Dissertatio de liqvore Amnii asperæ arteriæ fætuum humanorum Hafniæ i Sep. 1798- P- 9- et seqv.
De natura Pueri Sect. III. p. 238. Francof. 1624 Fol. Han siger:
”At sane superioribus etiam partibus, ore nempe et naribus (foetus)
spiritum trahit.”
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Man liar iagttaget, ’''at Fosteret i Modervandèt bevæger sit
Bryst og Underliv ligesom det aandende Menneske”; og fra denne
Bevægelse har man sluttet sig til, at det omtalte Aandedræt vir
keligen fandt Sted. For at opnaae en bestemt Vished, om denne
Følgeslutning var rigtig, holdt jeg nyefödte Hundehvalpe, for
end de endnu havde begyndt at aande, nedtrykte paa Bunden af
et Kar, som var fyldt med Melk. Jeg saae dem gjöre de omtalte
Bevægelser med Brystet lige indtil de döde; men da jeg strax
derefter skar dem op, fandt jeg ikke en eeneste Draabe af Mel
ken indsuget i deres I.unger. Andre have anstillet det samme
Forsög paa nyefödte Kattekillinger med lige Udfald.
Heraf
folger altsaa, at hiine Bevægelser ikke i deres Virkning stemme
overeens med det naturlige Aandedræt; at de hverken udvide
Fosterets Lunger eller indsuge Modervandet.
Til ydermere Bekræftelse holdt jeg min Næse og Mund til
sluttede, og afskar saaledes Atmosphæren al Adgang til mine
Lunger.
Jeg anstrængte nu mine Respirations-Kræfter, og
saae da paa mig selv de samme Bevægelser som paa Fosteret,
uagtet Mængden af den Luft, som jeg havde indsluttet i mit
Bryst, hverken kunde forøges eller formindskes.
Ligesaa bedragelig er den Analogie, man har opstillet
som Beviis for Modervandets Indaanding.
Det er nemlig en
falsk Sætning, ”at Kyllingen i Ægget, ved at aande, drager
Æggehviden ind i sine Lunger.” Aarsagen til dette Dyrs Pip
pen , i de sidste Dage forend det kryber frem af Skallen, bor
folgeligen ikke heller söges i Æggehvidens bölgende Bevægelse.
Saalænge dets Næb ligger omringet af denne Vædske, formaaer
det, efter alle de Undersøgelser jeg har anstillet, ikke at give
den ringeste Lyd fra sig, men er tvertimod ligesaa stumt som
Fisken i Havet eller Fosteret i Modervandet.
Men da ÆgVid. Sels. Skr. I Deel, II Hcef.e.
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geh viden tager af i Mængde, ligesom Kyllingen voxer til, og
da der i Æggets butte Ende, efterhaanden af dets Hinder dan
nes en betydelig stor Luftblære, som Kyllingen almindeligen
gjennemborer med sit Næb, en Tidlang forend Skallen bry
des; saa er det meer end sandsynligt, at Æggehviden alt har
forladt Dyrets Strube, og at det alt virkeligen har indaandet
Luft, förend man iagttager den omtalte Lyd. For ogsaa at
forskaffe mig al muelig Vished herom, oversmurte jeg med
Olie saadanne Æg, i hvilke Kyllingen alt havde pippet, og
lagde dem derefter i lunken Melk, indtil Dyret var dræbt.
Ved at aabne dem. siden , fandt jeg da stedse Næbet trængt
frem igjennem den inderste Æggehinde ind i Luftblæren, og
Lungerne saa poröse og lette, at de svommede paa Vandets
Overflade. Der er fölgelig aldeles ingen Analogie mellem Kyl
lingen i Ægget, kort forend Skallen brydes, og det endnu
ufödte Foster i Modervandet. Vi ville dog ikke sætte os til
base i liiine Mörkhedens Dage, da man troede at den överste
Deel af den svangre Frugtmoder (uterus) var ligesom Blæren i
Ægget fyldt med Luft? 4)
Saaledes staaer da Læren om Modervandets Indaanding
berövet al Bæalitet, som en Bygning uden Grund! Men da
den fra flere Sider stöder saa nær til den praktiske Lægekonst,
saa bor jeg endnu lægge dens Ugrund lidt tydeligere for Dagen.
Et indlysende Beviis imod denne Lære ligger unægteligen
i de Bemærkninger, som findes optegnede om Misdannelser af
forskjellige Dyr. Man har nemlig seet Fostere, som aldeles'
manglede Hovedet, man har seet andre, som hverken havde
4)

Gualtlieri Charletons Exercitationes de Oeconomia animali 1681. p.
179. Dissert, physico-anat. de urinatorum vita sub aqvis, et respirati
one foetus in utero. Auct. Ed. Wium. Hafniæ 1713.
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Næse eller Mund.
Og dog! have disse Fostere, som ikke
kunde aande, levet og uddannet sig i Moders Liv. f)
Den berömte Portal 5
6) fandt hos tre fuldbaarne Menneskefostere Luftroret tilligemed dets aabne bruskede Grene
udfyldt med en sej Gallert, hvilken han med Rette ansaae for
at være Aarsagen til disse Borns Död efter Fodselen. — Hvor
ledes stemmer da denne Erfaring overeens med Plippocrats
Læré ? Hvorledes skulde hiin Gallert kunne have samlet sis i
Luftroret, og der faaet den nödvendige Ro til at antage en
saa mærkelig Seighed, dersom Modervandet virkeligen blev skyl
let frem og tilbage i Fosterets Bryst, ligesom Luften hos det
fodte Menneske. Og hvorfor laae da Gallerten kun i det aabne
Luftror og dets Grene — ikke tillige i Substansen af selve Lun
gerne ? Forgieves har jeg ogsaa sögt at finde en eneste Be
mærkning, hvorved det kunde godtgjöres, at Modervandet no
gensinde er bleven seet i Lungeblærerne. Den berömte Kite 7)
ncgter dristigen, at der gives nogen Erfaring af dette Slags.
De fleste Naturkyndige ere enige i, at Aarsagen til det
nyefödte Barns begyndende Aandedræt maa söges i Luftens
forste Indtryk paa Stemmeridsen. Under denne Forudsætning
lader sig begribe: hvorfor Barnet, skjönt sig selv ubevidst, anstrænger sig for at aande, lige i det Ojeblik da Modervandet
flyder ud, og Atmospbæren træder ind i dets.Luftror. Menne
skets selvstændige Liv forudsætter saaledes, een ufuldkommen
5)
6)

Histoir. de PAcademie 1715. n. 4. Buchner E. N. C. Vol. II. obs. #
96. Maitrejean de la Formation du poulet. R. de Graf. Bianchi og fl.
Rapport fait par Ordre de PAcademie des sciences sur les effects des vapeurs
mephitiqves. 3. Edit. p. 86.
Ueber die Wiederherstellung scheinbar todter Menschen a. d. Engl.
1790. p. ii.
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Indaanding, som ikke bevirkes ved organiske Kræfter, men
er den absolute Folge af Modervandets og Luftens forskjellige
Tyngde. Vel er det endnu ikke bleven oplyst, om Atinosphæren frembringer hiint Indtryk blot som Incitament, eller om
den tillige afgiver een eller anden Stof, hvorved Mellemgulvet
sættes istand til at trække sig sammen. Mig forekommer det
alligevel troeligt, at det sidste virkelig linder Sted. Vi see
nemlig, at de övrige uvilkaarlige Bevægelser, ere de sædvan
lige Naturlove undergivne, og have deres bestemte physiske Aarsager. Blodet formaaer jo kun at egge Hjertet til Sammen
trækning, naar det ved Aandedrættet er blevet forsynet med
Warme- og Suurstof, og der ere jo desuden mange Grunde,
som tale for disse Stoffers umiddelbare Indflydelse paa Musk
lernes Irritabilitet. Hvorfor skulde da ikke ogsaa Luften kun
ne have Deel i, kunne bidrage til at modificere, Mellemgul
vets Bevægelse? Hvad kan der indvendes imod den Sætning:
at Stemmeridsens Nerver, som staae i saa nöje Forbindelse
med Mellemgulvet, optage Suurstof, Electricitet e. d. 1. af
Atmosphæren, og at saaledes det forudgangne Aandedræt frembyder den physiske Aarsag til det Paafölgende ? Det er vor
Abildgaard, som först har yttret denne skarpsindige Formodning.
Jeg vil söge at gjöre den endnu mere sandsynlig ved at un
derstotte den med Beviiser.
De nöjagtigste Forsög lære os jo, at et Dyr, hvis Luft
ror man har tilbundet, efter at dets Lunger ere fyldte med
* Suurstofgas, alligevel anstrænger sig ligesaa voldsomt for at
aande, som naar man har fyldt dets Lunger med Stikgas.
Skulde da ikke Aarsagen til dette Phænomen beroe derpaa, at
Stemmeridsen hos dem begge endnu er i Contact med Atmos8)

Nordisches Archiv von Pr. Pfaff i B. i u, 2 St.

53
phæren ? Bestyrkes ikke ydermere denne Formodning ved de For
sög som lære : at kun Udaandingen fortsættes, Indaandingen
derimod ophorer, naar et Dyr indsluttes i Gasarter, som ere
aldeles irrespirable ; og at saadanne Dyr hendaane ligesom
döde fôrend Pulsslaget standser? Man betragte dernæst al den
Forsigtighed, Naturen saa omhyggeligen har anvendt, for at
beskytte Stemmeridsen mod Berörelsen af alle andre Ting end
Luften? Man erindre sig, at mange Druknede og Qvalte kom
me til Live igjen saavel uden Lufts Indblæsning som anden
passende Behandling ; at dernæst en Hængt doer pludseligen,
dersom hans Hals er sammen snoret ovenfor Stemmeridsen, og
at derimod hans Respirations - Kræfter vedblive at virke, indtil
Pulsslaget har hört op, og Nervesystemet er forstyrret, saafremt Luftroret er tilsluttet dybere nede ved Brystet. Hvorle
des ville vi ogsaa, uden at antage denne Flypothese, forklare
Fosterets forste Aandedræt? Hvorledes oplöse det Phænomen :
at nogle Mennesker neppe behöve saa megen Luft til hver
sædvanlig Indaanding, som der udfordres til at fylde Luftroret ?
Hvor skulle vi endeiigen söge Grunden til den Bemærkning af
Humbolt : at Svælget og Mellemgulvets Nerver (Nervi phrenici)
viise sig sensible mod Galvanismen i i5 til 2.0 Minuter efterat Blodets Omlob er standset og Hjertets Irritabilitet er udslukt ? — Sandeligen ? der gives mange hypothetiske Sætninger
i Naturvidenskaben, som ikke ere saa grundede. Er det da
troeligt : at Fosteret aander i Modersliv, hvor det, uden al Mod
sigelse , mangler en saa væsentlig Betingelse for denne Func
tion, nemlig Atmosphærens Adgang til Stemmeridsen ? *
)
*)

Siden jeg begyndte at bygge paa denne Hypothese, har jeg omhyggeligen
sammenholdt den med alle de chirurgiske Bemærkninger jeg har læst om
Saar paa Halsen. I det Heele har jeg kun fundet een } som synes at
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Og nu det vigtige Sporgsmaal : hvorfor skulde Naturen
lade Fosteret indaande Modervandet, da den har givet det
Moderkagen? De nyere Naturgranskere have jo hævet al Tvivl
være den imod. Den findes hos den berömte Schmucker, (chirurgische
Wahrnehmungen Berlin 1774
*
1 Th. p. 55^)' Han fortæller, at
han Anno 17.57 saae en Korporal, hvis Strube og Svælg var bortskudt
af en Kanonkugle, saa at Halsbenene vare ganske blottede , og at den
ne Mand desuagtet levede fra den 7 til den 1 1 Dec. — Denne Be
mærkning er dog saa flygtigen optegnet, at jeg ikke vover, at uddrage
noget Resultat af den. Schmucker selv tilstaaer, at hans heele Siel var
saa rört af Medlidenhed, hvergang han besögte den Syge, at han maatte
lade ham ligge uden Hjelp. — Et mere oplysende Forsög, som jeg ikke
bor forbigaae, da det er den ovenanförte Hypothese imod, er anstillet
af Dr. Langvish til Petersfield i Hampshire. (A Traitise on Ventila
tors by Stephen Hales London 175g. p. 34
5i , og i Hamburgisches
Magazin 2. B. 1 St. p. 37. Anno 1747). Han overßkar Luftroret
paa en levende Hund, og satte en Prop i Saarets överste Munding, saa
at Dyret ikke længere kunde aande igjennem Næsen. Han stak der
efter dets Hoved ind i en tæt Kasse og fyldte denne med Dampe åf an
tændt Svovel ; men endskjönt disse Dampe vare saa stærke, cg Försöget blev fortsat saalænge, atÖjnene, som han fortæller, tilsidst stode
frem af Dyrets Hoved; saa havde de dog ingen videre Indflydelse paa
Dyrets Liv, fordi de ikke bleve trukne ind i dets Lunger. Jeg har i
vor Abildgaards, Rafns og Klingbergs Overværelse paa Veterinærskolen
anstillet et lignende Forsög. Vi overskar Luftroret paa en levende Hund,
stak en Svamp opi det överste Stykke af denne Kanal, sammentrykte
saa Mavepiben i Saarets Dybde , og fyldte derpaa Dyrets Mund og
Svælg med Bomolie. Det blev i Øjeblikket höjst uroeligt; der vüste sig
en krampeagtig Rystelse over dets hele Legeme, med de voldsomste Anstrængelser for at nedsvælge Olien; dets Puls blev uordentlig og inter
mitterende. Da vi ikke havde underbundet Mavepiben , saa kunde vi
dog umueligt forhindre, at ikke Dyret undertiden skaffede Olien bort, og
derved gav Atmosphæren Lejlighed til at beröre Stemmeridsen. Det er
desaarsag endnu uvist, om disse Forsög afgive et Beviis for- eller imod
den ovenanförte Hyposhese. Vi skulle igjentage dem med det försle.

om, at dette Organ fuldkommen opfylder Lungernes Forretning,
eller er det samme for Fosteret som Gællerne for Fisken. De
have saaledes beviist, at Fosteret., uden at' det behover Lun
gernes Medhjelp, kan allene ved Moderkagens Indvirkning paa
dets Blodmasse, opnaae sin fulde Modenhed 9) Lungerne uddan
nes ligesom Sandseredskaberne m. v. i Fosteret, ikke til Nytte for
Fosteret selv j men de tiltræde först deres Forretninger naar Barnet
er kommet til Verden. Derfor kan Botalli Pulsaaregang være aa
ben, og Blodmassen löbe Lungerne forbi, uden at dette skader Fo
sterets Helbred. Derfor kunne ogsaa de Skabninger, hvis Aorta har
sit Udspring fra begge Hjertes Kammere IO), eller hvor disse
Huulheder staae i en umiddelbar Forbindelse med hinanden 1J)
eller hvor ydermere den ene Side af Hjertet mangler ganske I2)
befinde sig fuldkomment vel i Modersliv, men blive derimod
stedse syge efter Fodselen, fordi Atmosphæren ikke, som i
naturlig Tilstand, kan virke paa hele deres Blodmasse i Lun
gerne. -Intet er heller vissere , end at et Foster, hvis Lungepulsaare gik uddeelt lige over i Aorta, nödvendig maatte strax
efter Födselen falde i en dodelig Asphyxie, hvoraf det ved in
gen Konst eller Omhue kunde kaldes tilbage til Livet.
At Fosteret ikke aander i Modervandet, kan, som det
synes, endnu beviises ved den Erfaring, at alle hjernelöse FoD

IO)

Schreger : de functione placentæ uterinæ Erlangæ 1799- conf. Rafns
Bibi, for Physik, Medicin og Oeconomie-7 B. 4 Hefte 1800 p. 3i3.
Sandiforls anatomische Bemærkungen. conf. Goodwyn 1. c. p. 72,
Poulteney a Medicial Commentât. Lond. Vol. III. conf. Hunters Veisuche über das Blut 1 Th. p. 145.
Wilson i Philosophical Transact, p. for 1798 il. London 1799.
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stere (Acephali) döe kort Tid efter Födselen. I3) Disse Vandtrivninger kunne ikke vedligeholde selvstændigt Liv, fordi de
hertil behove Hjernens Indflydelse paa deres Respirations-Red
skaber. De döe, ligesom den der anfaldes afAxoplexie, naar
Energien, eller det Maal af Kræfter, som er disse Redskaber
egent, er bleven udtomt, og Aandedrættet derfor standser.
Hvorledes skulde da sligt et Foster kunne leve i Modersliv t
indtil det er fuldbaaret, dersom Modervandets Indaanding var
nödvendig? Hvorledes skulde det kunne vedligeholde de dertil
fornödne Kræfter? Den Frygt, som den beröinte Bernstein I4)
endnu nyeligen har yttret, at Fosteret skulde kunne qvæles
ved Modervandets Ophold i Luftroret, er fölgelig ogsaa fra
denne Side betragtet, ugrundet. Hertil udfordres, at Moder
kagen taber sin Indvirkning paa dets Blodmasse. — Ikke hel
ler er det saa afgjort, som Ehrhardt 1 y) de Waldkirch Iö)
L. J. Walther I7) Zarda I8) og næsten alle Skribentere troe,
at det endnu udfödte Foster kan döe apoplectisk, eller af Be
skadigelse anbragt paa dets Hjerne, da denne, saavidt man veed,
ikke staaer i Sympathie med Moderkagen, og dens Indvirkning
paa Redskaberne for Aandedrættet ikke er nödvendig hos Foï3) M. Saxdorphs Afh. i dette Selskabs Skrifter 4B
P
*
43^. Sandiforts anatoine infantis cerebro destituti Leiden 1784.
l4J Practisches Handbuch der Geburtshülfe 2 Ausg. Leipzig 1797. p. 746
*
conf. Knebels Zeichenlehre der Entbinduiigs-Wissenschrift. >798
p. 489.
1 s) Tractatus de Asphyxia Neophytorun. Memmingæ 1789« p- 14 et seqv.
1 6) Dissertatio de Asphyxia Neonatorum Gôttingæ
P* 22,
17) Dissertatio de asphyxia præsertim Neonatorum Hafiiiæ 1796. p.
23 et seqv.
1 8) Alphabetisches Taschenbuch der hauptsächlichsten Rettungsmittel Prag,
p. 171.
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steret. Mine Grunde mod denne antagne Lære, skal jeg frem
sætte udforligen ved en anden Leiliglied.
Men lad os endog sætte, at Modervandet virkeligen blev
indaandet i-Lungerne! Lad os see, livad deraf maatte blive
den nödvendige Folge? Vilde ikke Lungerne, naar de bleve
udvidede af Modervandet, lofte den venstre Green af Luftroret,
(Bronchia) længere fremad i Brystet? Vilde ikke denne Foran
dring i Organernes Leje, give Botalli Pulsaaregang samme
Retning, som den har hos den aandende Skabning? Vilde ikke
dette for Tiden standse Blodets directe Löb fra Lunge-Pulsaaren over i den saa kaldte Aorta? Vilde ikke da Blodmassen fra
Hjertets hojre Side strömme igjennem Lungerne, uden at disse
kunne meddeele den de fornone Stoffer til Livets Vedligehold ? Vilde
ikke Blodets Volumen, da det, ved det varme Modervands Indaanding, ikke kan afköles, blive for stort til at löbe frem igiennem
Lunge-Blodaarerne og Hjertets venstre Side 1 9) ? Vilde ikke det
venstre Hjertekammers Muskelkraft være for afmægtig til at
drive Blodet igjennem Moderkagen, naar det höjre Hjertekammer
ikke længere igjennem Botalli Canal virkede i Samfund med
det ? Log ! hvortil flere Grunde mod en Lære, som fra ingen
Side betragtet, kan bestaae med viis Orden i den dyriske Huusholdning, og som derimod har saa stor Lighed med de Hypotlieser, man i Overtroens Old udtænkte for at besvare de syn
derlige Spörgsmaale : Hvorledes Fosteret kunde skrige i Moders
Liv ? og hvad overordentligt dette bebudede i Menneskets til
kommende Skjebne?
I?)
*_)

Rüdiger Ueber die Rettun gsinittel, welche hey Ertrunkenen anznwenden sind. Tubingen 1794
*
p« 6, 7. et seqv.
Scliürigs Embryologia sacra.

Vid. Selsk. Skr. I Deel, II Hafte.
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Da altsaa Fosteret ikke aander i Modersliv, saa udfol
des dets Lunger ej heller förcnd efter Fodselen. Mod Slut
ningen af Svangerskabet finde vi, at Lungerne ikke synke til
bage mod Ryggen, i det vi gien nemskj ære Brysthinden; de
ligge, som en tung og fast Masse, i den överste Deel af Bry
stet. Kaster man dem i Vand, saa falde de til Bunds. Tryk
ker man dem itu under Vand, saa sees ingen Luftblærer at
stige i Flöjden. Lægger man dem under Luftpumpen og for
tynder deres Atmosphære ; saa forstørres deres Volumen des
uagtet ikke. Alt viiser, at ingen Luft, ingen Vædske, er in
deholdt i Luftblærerne. — I denne ledige Tilstand indtage Lun
gerne, som naturligt, et ubetydeligt Rum. Brystets Huulhed
er derfor ogsaa forholdsmæssigen mindre i Fosteret, end i det
aandende Menneske.
Mellemgulvet danner her en stærkere
Hvælving opad, og den store Brystkjertel (Glandula Thymus)
udfylder en ikke liden Plads. Alt er saa noje afmaalt efter
hinanden, at hverken Luften træder ind i Brystet,' eller Lun
gerne skyde sig ud, naar man aabner Brysthinden. Brystets
Capacitet staaer altsaa hos Fosteret i et bestemt Forhold til den
absolute Störreise afde Organer, som ligge indsluttede i det.
Anderledes forholder det sig derimod hos det födte Men
neske ! Saasnart Barnet er kommet til Verden, og Modervan~
det harforladt dets Luftror 2O), egger Atmosphæren Indaandings-Redskaberne til Virksomhed ; Mellemgulvet trækker sig
da nedad og forlænger Brystet 5 andre Muskeler lofte Ribbe
nene udad og gjöre det videre. Saaledes bliver dets indven
dige Rum större i alle Dimensioner 2X). Efter enhver saadan
Physikalsk-oeconomisk og medico-chirurgisk Bibliothek Octbr. 1797.
p. 104. og 179, conf. Reils Archiv für die Physiologie 3 B. 2 Helte.
3I) Marrherrs Prælectiones Tom. 11. p. 158. Anno 1772.
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Bevægelse folger en anden, som er denne imodsat. Ribbenene
synke da tilbage; Mellemgulvet stiger i Højden, og den ind
vendige Huullied formindskes. Lungerne folge denne afvexlende
Bevægelse, udvides og sammentrække sig igjen, i et bestemt
Forhold til Brysthuulens foranderlige Störreise. Medens de ud
vides, opfange de en Deel af Atmosphæren, som trænger sig
ind igjennem Luftroret. Under den modsatte Bevægelse stödes
Luften ud igjen. Med Indaandingen tager Menneskets selv
stændige Liv sin Begyndelse; den sidste Udaanding bestemmer
dets endelige Grændse.
Neppe har det nyefodte Barn aandet nogle Öjeblikke,
förend vi ved anatomiske Undersøgelser, kunne bemærke de
mestpaafaldende Forandringer i dets Lunger. Blodets forom
talte Kredslob, som begynder tilligemed Aandedrættet, har
foröget deres absolute Vægt, og dog finde vi deres specifikke
Tyngde formindsket; de indtage nu et langt större Rum end
hos Fosteret; de have erholdt en anden Farve, et blæreformigt Udseende, og svömme paa Overfladen af reent Vand; de
knirke ved Berorelse under Fingrene ; de lade sig udvide un
der Luftpumpen, og stöde Luftblærer i Höjden, naar man
knuer dem itu under Vand. — Saa mange ere de Beviser, som
lære os, at Lungerne, efter Barnets Död, endnu indeholde en
Deel af den indaandede Luft, som ved Udaandingen ikke har
kunnet drives frem i Luftroret. Saa fuldkomment ere vi over
tydede om, at dette Organ aldrig igjen sættes tilbage i sin for
rige compacte Tilstand, efterat Blodets nye Kredslob liar taget
sin Begyndelse. See lier med hvor stor Föje man har optaget
denne Lære i den physiske Lovgivning, hvor den alt i Aarhundrede har reddet mang en uskyldig Moder fra ugrundet Mis
tanke om begaaet Mord paa sit Afkom !

H 2.

6o
Endnu mærkeligere er dog den Mængde Luft, som Bry
stet indelwider i de folgende Perioder af Menneskets Liv. Un
der Barnets Tilvæxt blive dets Ribbeene saavel bredere og læn
gere, som Afstanden imellem dem större ; Mellemgulvets Middelpunct strammes mere nedad, saa at dets Hvælving staaer
mindre ophojet mod Brystet ; og Brystkjertelen, som hos Fo
steret havde en saa betydelig Störreise, formindskes efterhaanden og forsvinder tilsidst ganske. Alle disse Aarsager bidrage
hver for sig til at forstörre Brystets indvendige Rum. Saale
des udvides Lungerne mere og mere, under Legemets Uddan
nelse ; saaledes sættes de efterhaanden istand til at kunne imodtage en större Mængde Luft. Derfor behöver det voxne Men
neske ikke at aande saa ofte som det nyefödte Barn ; derfor er
den, livis Bryst er uddannet og rummeligt, bedst skikket til
som Dykker at stige ned paa Havets Bund !
Var det mueligt med fuldkommen Nøjagtighed at be
stemme, hvormegen Luft ethvert Individ kan optage i sine
Lunger j saa vilde Kundskab herom unægteligen lede os til
vigtige Resultater. Men da Menneskets Bygning er saa höist
forskiellig, og desuden Sygdomme, saasom Brystvandsoet, For
stoppelse i Leveren og deslige, kunne baade hindre Mellem
gulvets frie Bevægelse, og modsætte sig Lungernes naturlige Ud
videlse ; saa er det vel ikke at haabe, at her skulde kunne
udfindes en absolut eller ahneengjeldende Regi.. Lad os der
for være nöjede med, saavidt vi kunne, at nærme os til Sand
heden ved de Hjelpemidler vi kjende. Folgende ere de, vig
tigste Forsög, som Naturforskerne have anstillet i denne Hen
seende :
a} Tager man Lungerne forsigtig ud af et voxent Ca
daver, skjærer Luftroret fra, og lader dem ved en paalagt

6i
Vægt knuses sammen under Vand; saa vil man sædvanligen
kunne opfange fra 4 til 8 Kubiktommer Luft. Dette Maal —
6 Kubiktommer — indeholde altsaa Lungerne i deres fuldkom
men frie Tilstand. Ved denne Luft er det, at deres specifikke
Tyngde stedse er mindre end Vandets. Paa den allene beroer'
Lungeproven, saaledes som den i Almindelighed anstilles *
).
Z>) Anbringer man paa Siderne af et Cadaver et Snit
lige ind i begge Brystliindens Poser (Sacci pleuræ), saa vil
man bemærke, at Atmosphæren i samme Öjeblik træder ind
igjennera disse Saar; at Lungerne, saafremt de ikke ere anvoxne, trække sig sammen og styrte tilbage med Rygraden,
og at imidlertid en betydelig Mængde Luft jages ud igjennem
Luftroret. Dette Phænomen lærer da ligefrem, at Lungerne
indeholde langt mere Luft, forend Brysthuulheden aabnes, end
efter at de alt ere udtagne af Cadaveret. Kite 22) troer, at
de efter Udaandingen indeholde 8/ Kubiktommer. For at
komme til nærmere Kundskab herom, sögte Goodwyn 23) at
holde Mellemgulvet ubevægeligt ved at anbringe en stadig Tryk
ning paa Underlivet af et fuldvoxent Cadaver. Flan aabnede
derefter dets Brysthinde paa begge Sider, og kunde da helde
90 til 12.0 Kubiktommer Vand ind i dets Bryst. Omtrent lige
saa megen Luft var altsaa ved Lungernes Sammenfald stödt
frem igjennem Luftroret. Ville vi da antage Middeltallet, som
det rimeligste Maal for den Mængde Luft et voxent Menneskes
Af Jet Folgende vil det blive klart, at Lungeproven anstilles med störst
Nöjagtighed, naar Luftroret tilbindes, forend man skjærer Brystet op,
for at tage Lungerne ud.
a2)' Libr. citat, p. 19.
Erfahrungsmässige Untersuchung der Wirkungen des Ertrinkens a.
d. Engi. Leipzig 1790« p« 27.
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Lunger indeholde efter TJ'daandingen > saa bliver dette at be
regne till io Cubiktommer.
c) Mængden af denne Luft kan, som bekjendt, endnu
forstørres ved Indaandingen. Under roeligt Ophold i en reen
tempereret Atmosphære, behöver dog det sunde Menneske
kun en liden Mængde til sit Livs Ophold. Goodwyn 24) be
regnede efter sine Forsög kun 11 til 14 Tommer som fornødne
til hvert naturligt Aandedrag. Kite derimod 2y) lærte at 17;
Borelli 2Ö) at 2.0, og Jurin 27) i Begyndelsen af dette Aarhundrede, at 4° Cubiktommer vare nodvendige.
Nyeligen har den skarpsindige Dr. Menzies atter anstillet nöjagtige Undersögelser over denne Gj en stand 28). Han
benyttede sig ved sine Forsög af to paral eile Rör passende til
en Maske. Det ene af disse Rör var bestemt til at gien nem
lade den Luft, som skulde indaandesj det andet til Gjenneingang for Luften under Udaandingen. Ethvert af dem var for
synet med et Gjemme (Reservoir) gjort af en Kalvs Fosterhinde.
Det aabnedes og tilluktes ved Hjelp af Ventiler, som ligeledes
vare gjorte af Fosterhinder. Ved dette Middel blev der næsten
ingen Modstand for Aandedraget fra Apparatets Side.
Endnu et andet Middel, hvoraf Dr. Menzies betjente
sig, har alt Boerhave opgivet 29). Det bestaaer deri, at man
sætter et Menneske i et Oxehoved, som er ganske fyldt med
Libr. citat, p. 33.
1. c. p. 19.
Essay de physiqve p. 377;
Dissertat, iv. Libr. iv.
Tentamen physiolog. inavg. de respirat. Edinb. 1700. conf. Grens
Journal der Physik vi B. p. 109. Crells. Annalen 1794’ 2. B. p. 33.
a9) Marrlierrs Praelectiones T. 11. p. 159. .

a4)
4S)
2fi)
27)
aS)
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Vand. Paa Laaget af dette Kar gjöres et Hul, hvorigjennem
Mennesket stikker sit Hoved frem. Dette Hul er omringet af
en cylindrisk Rand, hvori Vandet hæver sig og synker ved
Brystets Bevægelse under Ind- og Udaandingen; desuden passer
man deri et lidet Gradeerror, ved hvis Hjelp man, naar Glas
sets Tiltrækningskraft fradrages , kan udregne Vandets Stigen
i Roret under hver Indaanding.
Resultaterne af en stor Mængde Forsög, anstillede efter
disse tvende Methoder, have været mærkeligen overeenstemmende ; de have bekræftet, at det af Jurin opgivne Maal er
det rigtigste, at 4° Cubiktommer er den Mængde, som beho
ves til hver Indaanding, og at fölgelig Lungerne, efter et sæd"
vanligt Aandedrag. indeholde i5o Cubiktommer Luft.
d} Mindre Konst udfordres endeligen til at bestemme
det hojeste Maal, Mennesket kan inddrage ved voldsom An
stræn gelse af sine Respirations-Kræfter.
Seguin har kunnet
lade i3o Cubiktommer træde ind i sine Lunger îo). Efter en
tvungen Bestræbelse indeholde altsaa Lungerne a4° Cubiktom
mer Luft. Vilde man være meget nöjagtig, saa maatte her
endnu beregnes, at den kolde Luft, som vi indaande, udvi
der sig omtrent 4 Deel ved Legemets Temperament af 98°,
saa at fölgelig den inddragne Luft, hvis Volumen er i3o kan
ansættes til 1A0. Proportionen mellem Luftens Mængde efter
Vdaåndingen og efter den stærkeste Indaanding blev da som
110: 260. At dette Maal saa omtrent maae være det rig
tige , bekræftes ydermere derved, at man af en Mand, som
havde Brystvandsoet, paa een Gang har udtappet (six pintes
eller) 2.88 Cubiktommer Vand, og dog reddet ham fra Do3o) Observat, generales sur la respiration et sur la chaleur animale. Journal
dephysiqye. Dec. 1790. p. 467- conf. Hermbstädts Bibi. 4* B. p. 3oa.
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den 3 J). Kite troer, at Lungerne i det mindste kunne inde
holde 3oo Cubiktommer Luft. Jeg opfangede i en stor Oxeblære al den Luft, som jeg efter en fuld Indaanding var istand
til at puste ud. Hr. Professor Abildgaard var saa god at maale
den for mig. Under en Temperatur af + 3° Reaumur med
ßo° Scala og 28’4” Barometers Höjde udfyldte den et Rum af
2.08 Cubiktommer.

II.

Om Actrsctgen

til Lungernes

Bevægelse under

Aa 71 dedrættet.
Læren om de Redskaber, ved hvilke det fodte Menne. skes Bryst holdes i en bestandig afvexlende Bevægelse , blev
især ved en videnskabelig Fejde mellem den udödelige v. Haller
og den berömte Hamberger 3 2) ligesom renset fra de sidste af
Oldtidens grundlose Hypotheser. Ingen fæster nu mere Liid
til Aristotelis Lære 33) at Mellemgulvet tjener til at forhin
dre, at ikke Födemidlernes Dunster skulle stige op til de ædlere Organer i Brystet og i Hovedet. Ingen forsvarer nu læn
gere Arantii 34) Columbs 3
og vor C. Bartholins 3 c) urig
tige Meening , at denne Muskel ved sin Virkning stöder den
indaandede Luft ud af Brystet.
Jeg veed vel, at den berömte Girtanner 37) endnu
uyeligen har givet denne Forklaring over Aandedrættet. Han
3
32)
3 3)
3 4)
3 5)
3 6)
37)

Mémoires de l’Academie royale de Chirurgie Paris 1758 Tom. 11. p. 551.
Hallers Anfangsgründe der Physiologie 3 B. 1766. p. iq5 et seq.
de part, animal. L. in. C. x. p. 1164»
Observat, anatom. 34de re anatomic. Lib. v. C. xxi. p. 140.
de structura diaphragmatis p. 29.
Von den Krankheiten der Kinder. Berlin 1794
*
p« 12 et 13.
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lærer: •’’Luften trænger ind i garnets Lunger, pirrer og udvi
dder dem, Mellemgulvet og Ribbeens-Musklerne trække sig
’’sammen, og trykke Luften ud af Lungerne; Luften trænger
’’atter ind, og bliver atter jaget ud; saaledes fuldbyrdes Aan’’dedrættet.” Men man indseer let, at lian har skrevet dette
i et ubetænksomt Öjeblik, og at den Oplysning, han besidder,
ikke vil tillade ham efter nöjere Overvejelse at forsvare det
som rigtigt. 3 8)
Alle ere derimod enige om, at Mellemgulvet og Mellemribbeens-Musklerne ved deres Samvirkning udvide Brystet, at
denne Udvidelse har Luftens Indgang i Lungerne til Folge,
og at disse Muskler saaledes ere active Redskaber for Indaarzdmgen. Jeg behöver da ikke at trætte Selskabets Opmærksom
hed med at fremfore de bekjendte Beviiser for denne af alle antagne Sætning. Jeg vil hellere indskrænke min Undersögelse
til det Spörgsmaal : om Luftens Indaanding beroer allene paa
Atmosphærens Tryk under Brystets Udvidelse, eller om Lun
gerne tillige skulde selv besidde en egen Kraft til at kunne ind
suge Luften ?
Denne Hypothese om Lungernes active Udvidelse har
lige fra Aristotelis’s Tiid af bestandig havt sine Tilbedere. 3 9)
Saalænge man ikke kjendte Mellemgulvets sande Nytte, vidste
man ikke andensteds at söge Aarsagen til Brystets Bevægelse.
Man sammenlignede Lungerne derfor med en elastisk Skind
pose (uter) eller med en Blæsebælg, som selv kunde inddrage
den udvendige Luft. Siden indsaa man vel, at Mellemgulvets
Action, i Forening med Atmosphærens Tryk, var tilstrækkelig
38) Endnu mere skjevt findes dog Barnets forste Aandedræt forklaret af Dr.
Schlüter i hans iminerwährenderGesundheits-KalenderBraunschweig 1799.
39.) D. Sennerts Institutiones medicæ Lib. 1. Cap. 1. xi. p, 102.

FztZ. Seis. Skr. I Deel,

II Hxfie.
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til Lungernes Udvidelse. Men nu stöftede 9ig alt Hypothesen
paa mange berömte Mænds Autoritet. Man havde ogsaa be
mærket, at en levende Fröe kan fylde sine Lunger, eher at
dens Bryst er aabnet, hvor fölgelig Atniosphæren ikke længere
kan virke i Samfund med dens Inspirations Muskler; og man
havde iagttaget, at hos Mennesket en Flig af Lungen under
tiden var trængt frem igjennem et penetreret Brystsaar. Det
var dengang ikke let at forklare disse Phænomener, uden at
antage Lungens ejendommelige Udvidelse. Hvad Under altsaa,
at selv Mænd af forste Prang i Videnskaberne, fremdeles hyl
dede denne Lære, og at man udtænkte forskjellige Midler,
som skulde rydde Hindringer af Vejen for hiin forrneente Kraft.
I det folgende skulle vi see, hvilken Indflydelse dette
har havt paa Læren om Brystsaars Behandling. Her vil jeg
kun anföre, at den berömte Bromfield 4O) har tilraadet ved
Saar i Lungerne at gjöre et Snit ind imellem Ribbeenene og
derigjennem at indbringe et Ror, hvis Munding var större end
Saaret i Lungen. Saaledes, siger han, ’’skaffer man Lungen
’■’Plads til at udvide sig.” Ligeledes har en vis Chandenon
gjort det Forslag, hos skindöde Mennesker at skjere et lille
Hul paa Siden af Brystet lige ind igjennem Brysthinden, for
derigjennem at kunne anbringe en Irritation umiddelbar paa
Lungerne. Saaledes meente han, man bedst kunde egge dette
Organ til Virksomhed, eller sætte dets forrneente UdvidelsesKraft i Bevægelse. 4I). Ja, det som endnu tydeligere rober
40) Chirurgical Observations and. Cases p. 91.
41) Mémoires de Dijon 11 Hist. p. 55. conf. Gazette salutaire de Bouillorrd. 10 Aug. 1775. No. 32. — Chandenon oplæstesin Afhandling d.
18 Dec. 1761 for Videnskabernes Academie sammesteds ; dens Titel er
Mémoire sur la cause de la mort de noyés et sur les moyens de les ra-
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den store Tillid, man har havt til liiin Hypothese, er at bekjendte agtværdige Mænd, en Fritze 43), en Vogel og flere,
virkeligen have anbefalet dette Chandenons grumme og uhen
sigtsmæssige Forslag til Forsög paa Mennesket. Dog, lad os
see Hypothesens Ugrund, förend vi domme saa haardt om de
Forskrivter, man har bygget paa den !
a) At Fröen virkeligen udvider sine Lunger, efter at
man har aabnet dens Bryst, er en uimodsigelig Sandhed ; men
at denne Udvidelse skulde have sin Grund i Lungernes egen
Structur, i en Kraft, eller et Liv, (vita propria) som Naturen
har nedlagt i dette Organ, kan kun bifaldes af den, der ikke
kjender dette Dyrs Bygning. Fröen har intet Skillerum mel
lem Underlivet og Brystet; intet Mellemgulv, som kan forstörre Brystets Huulhed. Naar den aander, saa trækker den
först Luften igjennem Næseborerne ind i sin Mund, slutter derpaa Næseborerne til, lofter da Luftroret i Höjden, og for
mindsker Mundens Capacitet. Som en Folge heraf sammen
presses Luften i dens Mund, og træder da igjennem det aabne
Luftror, hvor den finder mindst Modstand, ind i dens blære-

*

peller a la vie. I ovenanførte Udtog af denne Afhandling, hedder det;
probablement on produiroit plus sûrement cet effect (de ranimer le jeu
des poumons) si l’on pouvoit irriter la surface externe de cette y is.
cere. En conseqvence de cette présomtiort il propose de faire, a la
poitrine , de l’une ou des deux côtés, une incision semblable a celle,
que l’on practique dans l’operation de Fempyeme, et de porter a tra
vers la plaie un corps irritant sur la surface du poumon. Aucune ob
servation n’a encore constanté Inefficacité de ce moyen; mais comme il
n/exposerait a aucune suiLe fâcheuse, et que les plaies de c’ette espece
guérissent tres aisément , il n’y auroit aucun inconvenient a le tenter,
et il paroit interessant de la faire connoitre.
42) Medicinisclie Annalen für Aerzle und Gesundheitsliebende. Leipzig
jy8j. 1 B. p. 329 et 3o
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förmige Lunger. Fröen inspirerer altsaa i det den gjor sin
Mund mindre, Mennesket imedens det gjör sit Bryst videre,
begge disse Aarsager have een Virkning, nemlig Lungernes pas
sive Udvidelse. Naar Froen ikke kan gjöre sin Mund lufttæt,
saa er den i samme Forfatning, som det Menneske, hvis Bryst
er skaaret op.
Lungerne falde da sammen og kunne ikke
igjen udvides.
Hr. Assessor Piafn og jeg have i sidst afvigte Sommer
standset Aandedrættet paa mangen en Fröe, blot ved at sætte
en Pind tværs igjennem dens Mund. Vi saae saaledes dette
Dyr blive dorskt, daane og döe med aabent Svælg, af Mangel
paa Luft i Lungerne. Hr. Riegels 43) har, som det synes,
ikke lagt Mærke til denne Indretning hos Fröen, men fulgt
den af Physiologerne almindeligen antagne Lære. Hans For
sög bevise derfor ikke Hudens Luftindaanding saaledes, som
een af vore unge haabefulde Videnskabs-Dyrkere 4\) nyeligen
har meent. De bekræfte kun, at Fröen, naar dens Mund hol
des aaben, doer, fordi dens Lunger ingen egen UdvidelsesKraft besidde. 4S")
43) Physicalsk-occonomisk og medico-chirurgisk Bibliothek 4 B. p. 34°»
Kjöbenhavn 1795.
44) Örstedt i sit Priisskrivt oin Modervandets Nytte (vid. Bibliothek for
Physik, Medicin og Oeconomie 3 Heft. 1798.
45) Siden jeg oplæste denne Afhandling, har een af mine Venner meddeelt
en Efterretning om det ovenanførte Forsög til Société philomathiqve i
Paris. Dette oplysle Selskab , anstillede af Nidkjerhed for Physiologiens Fremme , strax lignende Forsög paa forskiellige Dyr — og erholdt
det samme Resultat. (Bulletin des Sciences. Paris. Fructidor, an 7
de la Republiqve. No. 3o pag. 42*) Nyeligen har jeg ogsaa seet, at
R. Townson i sit ypperlige Skrivt over dette Emne, har udforligen
igjendrevet Læren om Lungernes active Udvidelse med de dierveste
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At en Flig af Lungen undertiden er traadt ud igjen
nem et Saar paa Brystet, lader sig nu ligeledes forklare uden
at antage dette Organs active Udvidelse. I det folgende skal
jeg nærmere oplyse denne Erfaring. Her vil jeg kun i Kort
hed anmærke, at den sande Aarsag til Lungens Udfald, bor
söges i den Luft, som ved Brystsaar ligger uden for Lungen i
Brysthindens Pose.
Naar denne Luft sammenpresses under
Aandedrættet og drives ud af Brystet, saa kan den let trykke
en Flig af Lungen med sig frem igjennem Saaret, allerhelst
naar den Syge i samme Ojeblik lægger en eller anden Hin
dring i Vejen for Lldaaiidingen igjennem Luftroret. Den skarp
sindige Mayow har især bekræftet denne Sætning ved Dissectioner af levende Dyr 4Ö). Baron v. Swieten 47) fandt ogsaa
ved sine Forsög, at Lungen kun blev trængt frem, naar Dyret
af Smerte gjorde heftige Bevægelser.
c) Den herömte Hook borttog Ribbenene, Mellemgulvet
og Hjerteposen (Pericardium) af en levende Elund.
Folgen
var, at Lungerne faldt sammen, at Aandedrættet standsede,
og at den inden en fcije Tiid sank hen i en næsten livlös Til
stand. Han overskar nu Dyrets Luftror, anbragte en Puster i
denne Kanal og blæste Luft ind i dets Lunger. Ved saaledes
at erstatte Mellemgulvets Virkning , og frembringe ét konstigt Aandedræt, vedligeholdt han dets Liv over en heel
6)

Grunde. Han viiser tillige, at Fröens Aandedræt liar været kjendt af
Laurentius, Swammerdam, Morgagui, Malpigh o. fl., men at de
nyere Physiologer, selv Haller og Blumenbach, have havt et urigtigt Be
greb om denne Function hos dette Dyr.
46) chemisch
physiologisclie
*

Schriften 2. B. p. 266.

47) Erleutcrungen der BoerhawischenLehrsätze Anno

1 Th. p. 55z.

Time. 4*48) Den sindrige Lower overskar Mellemgulvets Nerver
(Nervi Phrenici') ligeledes paa en levende Hund, 4950
) og iagttog
derpaa til sin Forundring, at Aandedrættets heele Rhythmus
blev strax forandret. Underlivet sank tilbage under Indaandingen, istædet for som ellers at bugne fremad; og derimod
blev det mere udfyldt og fremstaaende under Udaandingen,
hvor det ellers viiser sig fladere. Han hidleder dette Phænomen rigtigen fra en Lamked i Mellemgulvet, som fulgte det
anbragte Saar. Jeg vil ikke commentere over disse saa inte
ressante Forsög, men sponger kun: er det rimeligt, at man
vilde have iagttaget de anförte Phænomener, hvis Lungerne besadde hiin dem tillagte Kraft; hvis den fornemste Aarsag til
deres Udvidelse ikke laae i Mellemgulvets Bevægelse ?
d} Endnu mere svækkes denne Hypotheses Troeværdiglied ved den almindelige Erfaring, at det nyfödte Barns Lun
ger ikke altid udfoldes paa een Gang. Ikke sjelden har man
fundet den Höjre opfyldt med Luft, medens den Venstre endnu
laae i samme Tilstand som hos Fosteret fO). Forudsætte vi
*
at Lungernes Udvidelse skeer passivt, saa kunne vi udlede Aarsagen til denne Erfaring af Organernes Structur. Vi see nemlig,
at den höjre Green af Luftroret er störst; Atmosphærens Tryk
maa altsaa under Respirations-Musklernes Virken lettest kunne
udvide den höjre Lunge. Vi see fremdeles Hjertet henlagt imel
lem den venstre Lunge og Mellemgulvet, hvorved Indvirknin
4S) Philosophic. Transact, for i665 og 1666. Vol. 1. p. 53ç : An ac
count of on Experiment made of preserviny animals alive by blowing
through their Lungs with bell >ws.
49) Samme Skr. p. 54.4 Mi account cf making a Dog draw his Breath exactly
like a wind broken Horse.
50) Histoire de PAcademie royale des Sciences Anno iy49‘
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gen af dette paa hiin nödvendig maa svækkes; Antage vi
derimod, at Lungerne kunne udvide sig ved egen Kraft ; saa
begribe vi neppe, hvorfor den venstre Lunge ikke altid udfoldes
tilligemed den höjre ? — Hvorledes ville vi ogsaa under Forud
sætning af en saadan Kraft oplöse det Spörgsmaal : hvorfor Lun
gerne aldrig trænge sig igjennem Mellemgulvet ned i Underli
vet, da dog Maven og Tarmene saa ofte ere fundne i Brystets
Huulhed ? Bliver ikke ogsaa et uindklemt Lungebrok, hvor for
Ex. et Stykke af Brystbenet, eller et af Ribbenene mangler , altid
större under Udaandingen, og mindre under Indaandingen eller
i det Tidsrum hiin formeente Udvidelseskraft skulde virke ?
<?) Galen lærte alt efter egne Forsög VI) at et Dyr tabte
den halve Stemme og det halve Aandedræt, naar et stort Saar
trængte ind i een af Brysthindens Poser, og at saavel Stemmen
som Aandedrættet ophörte ganske, naar begge disse Poser vare
aabncdc. Den berömte Anatom Vesalius *2) beviste ligeledes
paa levende Dyr, at Lungerne stedse laae tæt an til Brysthinden,
saalænge denne var heel, og at de derimod faldt sammen saasnart Luften udvendig fra fik fri Adgang til dem. Han borttog
adskillige Ribbeen paa den ene Side af et levende Dyr, ogsaae
da igjennem Brystets Skillevæg (Mediastinum) at Lungen paa den
anden Side fortsatte sin Function ; men saasnart han havde igjennemstukket Skillevæggen og Atmosphæren trængte ind i Bryst
hindens Pose, faldt ogsaa denne Lunge sammen.
Mayow be
tragtede Lungerne fra samme Synspunct. Dette Organ, siger
han, *3) har ingen Muskler, hvilke dog udfordres til enhver
Bevægelse. Og om end Lungen selv var muskulös ; saa vilde
5l) De usu partium Lib. iv. Cap. 3.
5a) De corporis humani Fabrica.. Lib. vif p. 5yï.
53J chemisch, physiologische Schriften 2. B. p. 264
*

den, naar den virkede, eller dens Trævler forkortede sig, ikke
svulne op, men snarere trække sig sammen ligesom vi iagttage
ved Urinblæren, Maven og de övrige Organer af denne Art.
Han viiser ydermere : at ogsaa en död Blære udviides paa sam
me Maade som Lungerne, naar den anbringes i et Apparat,
som ligner Brystets Indretning. Han tog til den Ende en sæd
vanlig Puster (uden Ventil) og skar et Stykke bort af dens överste Blad, for at indsætte en Glasskive i denne Aabning y4). I
Pusterens Huullied anbragte lian derpaa en Blære, saaledes at
dens Hals ragede frem igjennem Pusterörets Munding. Saasnart lian da bevægede Pusteren, saa kunde han igjennem
Glasskiven see Blæren at folge denne Bevægelse, og ved Blæ
rehalsen fornemme, at den vexelviis indsugede og udblæste
Luften. — Kan da Læren om Lungernes active Udvidelse brin
ges i Harmonie med disse Forsög?
f) Endeligen har jeg selv anstillet et Forsög, som gan
ske nedbryder denne Hypothese. Jeg tog en Kattekilling i det
Öjeblik den kom til Verden , holdt dens Næse og Mund til
sluttede, indtil jeg havde bragt dens Hoved under Vand. Den
fik saaledes ikke Lejlighed til at indaande Luft. Medens dens
Hoved var under Vand, skar jeg forsigtigen et betydeligt stort
Saar paa hver Side af dens Bryst ind igjennem Brysthinden.
Nu tog jeg den op af Vandet; den var endnu levende og be
gyndte stras at aande. Jeg saae dens Bryst bevæge sig, lige
som hos sunde Dyr, men Luften gik frem og tilbage igjennem
de anbragte Saar, Ved Næsen var derimod ingen Luft-Ström
kjendelig. Efter nogen Tids Forlöb döde den.
Ved Dissectionen fandt jeg dens Lunger i alle Henseender som hos ufodte
S4) Skr. Tab. xv. Figur 6.
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Kyllinger. Der var aldeles ingen Luft i dem. Brystets Ud
videlse kunde formedelst de anbragte Saar ikke virke paa Dy
rets Lunger; derfor bleve de i en uforandret Tilstand. Her
var altsaa ingen Udvidelseskraft kjendelig.
Disse samtlige Grunde, mener jeg da, berettige os tilat erklære Hypothesen om Lungernes active Udvidelse for falsk
og bedragelig. Det kan vel være os tilladt, at beholde den
foromtalte Sammenligning med Blæsebælgene; men vi bor da
stedse tænke os Kraften, som bevæger disse Bælge, henlagt i
Inspirations-Musklerne.
Under Udaandingen derimod staae
Lungerne virkeligen i et andet Forhold. Naar Brystet er fyldt
med Luft, og Inspirations-Musklerne höre op at virke; saa
faaer Lungernes Contractilitet (Fibræ mesochondriacæ) frit Spil
lerum, De virke da ved denne Kraft i Forening med Brystets
Vægt og Bugmusklerne, for at jage den indaandede Luft ude
Saaledes ere de stedse active Redskaber for Udaandingen. Saa
ledes stræbe de at formindske deres eget Volumen, naar ingen
Hindring lægges dem i Vejen. f f) Denne Sammentræknings
kraft beholde Lungerne endnu efter Döden ; dog troer den
berömte Physiolog Prochaska 6), at den er stærkere hos det
levende end hos det døde Dyr 5"?).
Respirations-Maskinen,
! 5) H. Boerhaawes instit. medic. Edit. 3. Anno. iy3o. p. 260.
5<s) Lehrsätze au§ der Physiologie 1797. 2. B. p. 10. §. 4y4
*
57) Naar et Menneske har indaandet dybt, og da holder Aanden tilbage;
saa virke to Kræfter imod hinanden o: Inspirations-Musklerne, og Lungernes Contractilitet ; dette maa nödvendigen have den Folge , at Bryst
hinden, soin linger udspændt imellem disse Organer, lider et ringere
Tryk end under Aandedrættets uafbrudte Gang. Et formindsket Tryk
har denne almindelige Virkning i det levende organiske Legeme, at Blodet
strömmer stærkere end sædvanligt hen til Stedet. Aandens Tilbagehold
maafölgelig, især cfterendyblndaanding, naarNæsen ogMumlenikke holVid. Selsk, Skr. I Deel,
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som jeg herved har den Ære at forevise Selskabet, haaber jeg
vil gjore denne Lære endnu mere indlysende (See Tab. 5')

III. B etragtniiigèr over penetrerte Brystsaar fra pathologisk Synspunct.
I Menneskets sunde Tilstand er Brysthuulen (Cavitas pec
toris) ved en Skillevæg (Mediastinum) afdeelt ligesom i to særskildte Kammere. Brysthinden (Pleura) danner nemlig to Po
ser (Sacci pleuræ) ; som stöde sammen i Midten af Brystet, og
hver af disse Poser indeholder sin Lunge. Lungerne staae der
for ikke i Forbindelse med hinanden, uden allene ved Luftro
ret , som er tilfælles for dem begge. Det hele Bryst forestiller
saaledes et Rum, som, paa een Aabning nær, er fuldkommen
•lufttæt. Gjennem Luftroret er det, at Atmosphæren trænger ind
og udfylder Lungerne. Naar denne Canal er tilsluttet, saa har
Luften aldeles ingen Adgang til Brystet.
Denne Indretning sætter os istand til ved Anvendelsen
af Pneumatostatikens Love at bestemme de mechaniske For
andringer, der nödvendigen maa opkomme ved ethvert penetreret Saar, som giver Atmosphæren fri Adgang til Lungens
udvendige Overflade. Et saadant Saar tillader Atmosphæren
at trykke udvendig fra paa Lungen med samme Kraft, som
den i naturlig Tilstand trykker indvendig fra igjennem Luft
des til, eller Virkningen af Lungernes Contractilitet paa anden Maade
ophæves, frembringe en Congestion af Blod til Brysthinden. Mig un
dres derfor, at endnu Ingen, saavidt jeg veed, har betragtet Lungen
fra denne Synspunct, som en Aarsag tilBrysthindensBetændelse (Pleuritis).
Maaskee ligger ogsaa heri en Medaarsag , der bestemmer os til at aande
ud , forend endnu den indaandede Luft er ganske fordærvet.
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roret. Saaledes opkommer da en fuldkommen Ligevægt mel
lem disse to modsatte Kræfter, hvorved de gjensidigen ophæve hin
andens Virkning. DanuLungensUdvidelseS ’Kraft (pag. Gy etseqv.)
er en blot Chimære, og dette Organ derimod besidder en. kjendelig Contractilitet (pag. /3) 5 saa folger jo, at denne Kraft,
naar ingen tilfældig Anvoxning, intet Lunge-Oedem f8)el. desl.
er tilstæde, maa formindske Lungens indvendige Rum, ind
til dette kun indeholder 3 Cubiktommer Luft, ligesom i Lun
gens foromtalte frie Tilstand (pag. 61). Imidlertid træder saameget af Atrnosphæren ind i Brysthindens Pose, som der udfordres til at fylde det Rum,. Lungen forlod, hvortil efter Udaandingen omtrent 5a Cubiktommer (p. 6a) ere fornödne.
Den berömte Morand fortæller *9) at han hos en saadan Syg
kunde bringe Sonden 4 til 5 Tommer ind i Brystets Huulhed
uden at naae Lungen. Findes til samme Tiid et Saar af for
omtalte Beskaffenhed anbragt paa begge Sider af Brvstet; saa
indeholde altsaa begge Lunger tilsammentagne 6, og Bryst
hindens Poser efter Udaandingen 104 Cubiktommer Luft.
Dette Phænoinen oplyses tydeligen ved RespirationSrFlasken,
Saasnart Tollen (d, eller D) tages ud.
Der kan ikke tvivles om, at jo Maalet af denne Luft,
saavel i Lungerne som i Brysthindens Poser, nödvendig maa
forandres ved Brystets afvexlende Bevægelse under Aandedrættet. Men förend jeg forsöger at bestemme dette Maal, bor jeg
nödvendig oplyse een stridig Punct angaäende Atmosphærens
Ind- og LFdgang igjennem Saaret.
Mange af vor Tiids mecst erfarne og indsigtsfulde Lærde,
ere nemlig af den Mening, at Atrnosphæren træder ind i Bry58) J. Hunters Versuche überdas Blut Leipzig 1797. i. B. p. i4l,
Mémoires de l’Academie royale de Chirurgie. Paris 1763 Tom. ij. p. 155,
K 2
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stet igjennem et saadant Saar under Udaandingen. Vor Abildgaard co), vor Callisen
en Richter 52), en Benjamin Bell ö3)
og fiere Skribentere af forste Rang, have antaget og fulgt denne
Mening. Hvor naturligt altsaa, at den under saadanne Mænds
Autoritet paa nærværende Tiid har mangfoldige Tilhængere !
Endnu flere saa vel ældre som nyere Skribentere lære
derimod, at Luften bliver jaçet ud af Saaret ved Udaandinnen.
Jeg vil til Beviis anföre de vigtigste hidhorende Steder af deres
Skrivter. Hippocrates c4) lærte alt : at det Menneske maatte
döe, som udaandede mere Luft igjennem et Saar paa Brystet
end igjennem Munden. Galen 6f): det er bekjendt, at der
maa mangle ligesaa meget af Aanden igjennem Munden, som
den Luft udgjör, der udvendig fra træder igjennem et Saar ind
i Brystet. Fernelius
: naar et Brystsaar trænger ind i Hnul
heden; saa farer Luften ud under Udaandingen.
Fahr, ab
Aqvapendente ö7): man skal fæste en lang Traad til Longetten, som bringes ind i Brystsaaret, fordi man ellers maa be
frygte, at den ved Brystets bestandige Bevægelse og ved den
Indsugning, som skeer Vacui vi under dets Udvidelse, træder
ind i Brystets Huulhed, og bliver Aarsag til Döden. Sennert 68) :
<0) Heste- og Qvægla’ge tredie Oplag Kjöbenhavn 1791. p. 74»
61) System der neueren Wundarzneykunst 1798. 1 Th. p. 828. §• 1236.
62) Anfangsgründe der Wundarzneykunst 4 B. p. 322. §. 441 °g P* 841»
§. 342.
63) Lehrbegriff der Wundarzneykunst u. d. Engl. Leipzig 1789. 4 Th»
p. io3.
S4) Coacæ prænot. N. 509. ?p. 361. Basileæ 1748.
6Î) De anatomica administrat. Libr. vin art. 3. T. iv. p. 172.
66) Universæ medicin. Libr. vn. pag. 663. Francf. i5y5.
67) Pentateuchos chirurgicum Libr. 2. p. 36l. Francof. ad Moen 1692.
-6S) Medicina practic. libr. 11. p. 11. Cap. xvn p. 275. Anno 1639.
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En Fnog Uld stödes bort, og Flammen af et Lys sættes i Be
vægelse, naar den Saarede holder Næse og Mund til, og da
bestræber sig for at jage den indaandede Luft ud. Mayow 09) :
Ved Brystets Sammentrækning uddrives den indaandede Luft
for störste Deelen igjennem Saaret, fordi der da er mere af
den i Brvstets Huulhed , end denne kan rumme. Naar derimod
Brystet udvider sig igjen; saa trænger Luften, ikke allene igjen
nem Saaret (ind i Brysthuulheden), men ogsaa igjennem Luft
roret ind i Lungerne, endskjönt noget vanskeligere «end i na
turlig Tilstand, da den maa ligesom lofte Lungernes Masse op.
Carl Musitanus 7°) : Luften, som gaaer ud af et penetreret
Brystsaar, er ikke den Luft, som man har draget ind igjennem
Næsen og Munden, thi denne kommer alleneste ned i Lun
gerne; Luften, som gaaer ud af Saaret, er den, som tilforn,
under Brystets Udvidelse, er gaaet ind igjennem det samme
Saar. Johannes de Gorter 7I): Vi kjende, at et Brystsaar er
penetreret, naar der under Udaandingen gaaer Luft eller Blod
ud af Saaret. Zaccharias Platner 72): For at komme til Kund
skab om et Saar er penetreret, holder Chirurgen et Lys for
Saaret, forend den Syge aander ud, og giver derpaa Agt, om
dets Flamme sættes i Bevægelse. Boerhaawe 73): Naar den
Saarede holder Næsen og Munden til, efter at han har indaandet saa stærkt som han kan, og han da gjör Bestræbelse for
at aande Luften ud; saa iagttager man, at der farer Luft ud
g9)

1. C. 2. B. p. 268.

70)

Chirurgia theoretico-practica Tom. in. Cap. 65 p. 296. Anno 1698.

71)

Chirurgia repurgata p. 2g5. Anno 1742»

72)

Einleitung in die Chirurgie 1 Th. Leipzig 1748.

Aphorism. §. 3oo.
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igjennem det aabne Saar. — Van Swieten 74) commenterer vidtlöftigen over denne §. og soger at bekræfte dens Rigtighed ved
adskillige Forsög. Endeligen er ogsaa blandt de nyeste Skribentere den berömte og erfarne Sabatier 7 f) af samme Mening.
En Lufthævelse, siger han, kan være opkommen af den ud
vendige Luft, som ved det forste Aandedrag, efter at Saaret
blev anbragt, er trængt ind i Brystets Huulhed, og som siden
ved Bevægelsen for Udaandingen gaaer ud igjen,
Marv torde maaskee undre sig over, at saa skarpsindige
og saa oplyste Mænd endnu kunne være af modsat Mening angaaende en simpel Erfarings-Sætning, om livis Rigtighed eller
Urigtighed, det er saa let at forskaffe sig den fulde Overbeviisning. Men da man af Videnskabens Flistorie kan opstille
saa mangfoldige Exempler paa, at ofte selv det skarpeste Oje
for en Tiid er bleven blendet ved denne eller hiin Hypothese,
og at ikke sjelden en og anden uhensigtsmæssig Forskrivt er
bleven hyldet, blot fordi det ikke faldt nogen ind at tvivle om
dens Gyldighed; saa er i det mindste en saadan Ulighed i vi
denskabelige Grundsætninger intet Særsyn, Vi ville nu see,
hvilken af de to an forte Meninger , der stemmer overeens med
Legemets Organisation og Naturens almindelige Love.
Alle Naturkyndige ere enige i, at Brystet udvides under
Indaandingen. Sætte vi da, at begge Lunger, hvor et Saar
paa hver Side er anbragt, indeholde efter Udaandingen 6,
(pag. 61) og begge Brysthindens Poser til samme Tiid lozf Cu
biktommer Luft (pag. 62); saa folger jo, da Brystet efter den
StærkesteIndaanding (pag, 63) behovér 260 Cubiktommer til at fyl
7*)
7 5)

Erläuterungen der BoerhaavischeirLehrsätze 1 Th. p. 990. Anno iy55.
Lehrbuch für practische Wundärzte 2 Theil p, n42. Anno 198.
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des, at hine no nödvendig maa under Brystets Udvidelse for
*
öges med de manglende i5o. Jeg antager her det störste Maal,
fordi et Menneske, som er saaret paa anforte Maade, i sin
Kamp med Döden, stedse anstrænger alle Respirations-Kræfter
for at udvide sit Bryst saa stærkt som mueligt. Lægge vi da
hertil : at Lungerne besidde Contractilitet (pag. 70) og at
Atmosphærens Tryk igjennem Luftroret og igjennem Saaret
staae i Ligevægt med hinanden (pag. 75); saa folger jo atter,
at den störste Deel af hine i5o Cubiktommer maa under Ind
aandingen træde ind igjennem Saaret i Brysthindens Pose. Lir.
Professor Abildgaard har forundt mig Lejlighed til at bekræfte
disse Slutninger ved Forsög paa levende Dyr. I Hr. Assessor
Rafns og fleres Overværelse saarede vi paa Veterinair-Skolen
en Hund paa den ene Side, og en Hest paa begge Sider af
Brystet, heelt igjennem Brysthinden. Resultatet af begge disse
Forsög var: at Atmosphæren træder ind igjennem Saaret under
Indaandingen og ud igjen under Udaandingen . Flos Schenk 7 6),
Schmucker 77) og de forhenanförte practiske Læger, finder
man det samme Phænomen iagttaget paa Mennesker. RespirationsFlasken oplyser det ogsaa til Evidence, naar Blæren (Z>) bevæges
op og ned, imedens Hidlet (d, JD} er aabent.
Jo större et penetreret Saar er, desto större Friehed har
Atmosphæren til derigjennem at gaae ind i Brysthindens Pose,
men desto vanskeligere er det for den ved sit Tryk igjennem
Luftroret at overvinde Lungens Contractilitet. Den berömte
V. Swieten troede sig efter de Forsög han selv havde anstillet,
berettiget til at fastsætte som en almindelig Regi : at de Saar,
som trænge ind i begge Brysthindens Poser, og lade Luften pas76)
77)

de Vulnerib. thoraç. Lib. ii. obs. 3. p. 297.
Chirurgische Wahrnehmungen 2 Th. p. g*
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sere igjennem, kun da dræbe hastigen og vist, naar Aabniti»
gen af de anbragte Saar sammentagne, i Størrelse overgaae
Stemmeridsen i Luftroret 78). Denne Regi er siden bleven an
taget og fulgt af næsten alle Skribentere 79). Men fraregnet,
at den egentlige Störreise af et saadant Saar ikke lader sig be
stemme med Nöjagtighed, fordi det levende Dyr, der mærker
Saarets skadende Virkning, ligesom af Instinct antager den Stilling,
i hvilken Saaret er mindst aabent; saa kan jo desuden letteligen et Stykke af Cellevævet, et Coagulum og deslige, hindre
Luftens Gjennemgang.
Hertil kommer endnu, at Störreisen a£ Saaret, allene for
sig betragtet, almindeligen ikke tillader os at bestemme, i hvilken
Grad det lægger Hindring i Vejen for Lungens Udvidelse.
Ville vi opnaae Kundskab herom, saa maa vi foruden Saarets
Storrelse, tillige lægge Mærke til den Styrke og Hurtighed,
hvormed Respirations-Redskaberne virke under Indaandingen.
Endogsaa det mindste aabne Saar paa begge Sider af Brystet
vilde være absolut dödeligt, dersom Mellemgulvet bevægede sig
mindre voldsomt. Et större tillader Lungerne endnu at op
fange nogen Luft, naar Dyret udvider sit Bryst hastigen og
med Anstrængelse. Hesten, som vi saarede paa Veterinairskolen döde först den pde Dag, uagtet man paa hver Side kunde
bringe tre Fingre ind i Brysthindens Pose. Mig synes derfor,
at van Syvietens foromtalte Regi bör forandres saaledes : Et pene~
treret Saar paa Brystet, hindrer aldeles Luftens Indgang i
Lungen, naar det er stort nok til, i sanune Tidsrum, sont
Brystet udvides, at lade saa megen Luft passere igjennem,
78)

Erläuterungen der Boerhaawischen Lehrsätze i Th. i Abt. §. 170.
N. 4. p. 552,
G. Heuermanns Physiologie 1 Th. p. 54y.
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som der behoves til at udfylde Brysthindens Pose. Ved Re
spirations-Flasken kunne vi ogsaa bekræfte Rigtigheden af denne
Sætning. Trækkes Blæren Tab. V. b hastigen ned, saa vil Lungen at
uagtet Aabningen D er större end Mundingen e, opfange no
gen Luft. Trækkes derimod Blæren b langsomt ned, saa vil
Aabningen d, skjönt den er mindre end Mundingen e> alde
les forhindre den indsluttede Blæres a Udvidelse.
Er et penetreret Brystsaar saa lidet, at Lungen under
Brystets Udvidelse endnu opfanger nogen Luft; saa bliver det
en Sag af yderste Vigtighed, at et saadant Saar ikke paa no
gen Maade vorder tilstoppet, efter at en fuldkommen Indaanding er skeet. Den ene Side af Brystet kan efter den forhen
anstillede Beregning (pag. 63) rumme omtrent 100 Cubiktom
mer Luft. Af disse ere 3 Tommer tilbage i Lungen under dens frie
Tilstand (pag. 61). Forestille vi os da et Saar, som tillader,
at dette Maal ved Indaandingen foröges for Exempel med 17,
og at der saaledes i alt optages 20 i Lungen ; saa maa de Öv
rige 110 jo til samme Tiid indeholdes i Brysthindens Pose.
Tilsluttes altsaa Saaret, hvorigjennem Atmosphæren er trængt
ind, saa ville disse 110 Cubiktommér Luft antage Legemets
Temperatur af 98°, og derved forstørre deres Volumen om
trent -f Deel, eller til 128. Dette Maal, som saaledes overgaaer hiint (de 127 Tommer), der udfyldte Brysthindens Pose,
forend Indaandingen begyndte, maa altsaa nödvendigen igjen
nem Luftroret udjage Luften af Lungen, og sammenpresse denne
til et endnu mindre Rum, end det den indtog i sin fuldkomne
frie Tilstand.
Hvor Lungen er saaret tilligemed Brysthinden, der foran
dres endnu i en anden Henseende Aandedrættets Mechanisme,
I den sunde Tilstand forestiller Lungen ligesom en huul Blære,
Vid. Sels. I Skr. Deel, II Hæfte,
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iler ikke tillader Luften at træde igjennem sine Hinder. Saasnart den derimod er igjennemboret ved et Saar af nogen Stör
reise, og Atmosphæren da under Indaandingen udvider dens
indvendige Huulhed, saa kunne de Blærer, som ere saarede og
aabne, ikke længere tilbageholde al den indaandede Luft, men
lade en Deel af den strax fare ud i Brysthindens Pose. Det
er altsaa klart, at et Saar i Lungen maa formindske Atmosphærens Tryk paa dens indvendige Overflade. Derfor inde
holder den saarede Lunge under lige Omstændigheder en endnu
ringere Mængde Luft, end hvor Brysthinden allene er igjennemskaaren. Brysthindens Pose og Cellevævet kan ogsaa gjennem et saadant Saar fyldes med Luft, uden at Atmosphæren
har Adgang til Lungen igjennem det udvendige Saar.
Saaledes have vi da seet det forskjellige Maal af Luft,
som det aabne Bryst indeholder under hver af de anförte Om
stændigheder.

Virkningen af denne Luft angaaende, da finder jeg, at
man ogsaa herom endnu er af ulige Mening. Den berömte
Metzger 8O) siger: ’’Brystsaar ere aldrig saa store, at
•”den udvendige Luft kan comprimere Lungerne saa synderligt !”
Han har, som man tydeligen mærker, ikke taget Hensyn til
den Virkning, Lungens egen Contractilitet frembringer, medens
Atmospliærens Tryk igjennem et Brystsaar og Stemmeridsen
staae i Ligevægt (pag. 75). Holder man Richters og vor
Callisens chirurgiske Systemer, som begge ere erkjendte for at
Være classiske, ved Siden af hinanden; saa træffer man ogsaa
System der gerichtlichen Arzneykun.de 2 Ausgabe 1798, 2 Abs. 4
Capit, p. 134«
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i dem paa aabenbare Modsigelser. Richter skriver 8 *) : Over
hovedet synes den Luft, som findes i Brysthindens Pose, at
være mindre til blinder for Aandedrættet, end man i Almin
delighed troer, naar den kun kan passere frit frem og tilbage,
og 82) ikke trænger alt for stærkt ind. Sandsynligviis grunder
Richter denne sin Mening især paa de Hemmanske Forsög,
som dog ikke ere saa aldeles paalidelige. Jeg for min Deel
vilde ikke raade Nogen, at folge Alex. Benedicts eller Pisos
Exempel, som skulle have aabnet begge Brysthindens Poser paa
een Gang, uden deraf at have bemærket farlige Folger. En
ikke ukyndig Chirurg i Holsteen, foretog i Aaret 1781 Bryst
snittet, paa begge Sider tillige, hos en Syg, som havde BrystVandsoet. Tre Timer efter Operationen var den Syge dod —
uden foregaaende
Blodflod — allene af Aandedrættets StandsO
ning. Jeg har selv været Vidne til Chirurgens Sorg over dette
uventede Udfald, Mindes jeg ret, saa var han forledet til
dette Skridt af Hemmans tillidsfulde Forsikring: ”Und dieses
kan man dreist tliuu.'’ 83) Havde Chirurgen vidst at anvende
det nye Middel (Luftindblæsningen), som jeg i det folgende
skal bringe i Forslag; saa kunde efter al Sandsynlighed den
Syge havde været reddet. — Vor Callisen derimod siger 84) ;
’’nogle troe, at Luftens frie Indgang i Brysthindens Pose, er
uskadelig; men dette er tvertirnod al Erfaring” o. s. v. Da
81') libr. cit. p. 320. Gumprecht forsvarede ogsaa i Göttingen Anno 1798
den Thesis : R.emedia , qvæ in pectoris vulneribus, ne aër in ejus cavum
penetret, adhibentur, non solum supervacanea sunt, sed etiam noxia«
(vid. ejus Dissertat, de pulmonun abscessu ope chirurgica operiendo),
*4) libr. cit, p. 378. §. 5o3.
*3) Chirurgische Aufsätze historisch-praktischen Innhalts Berlin 1778 — og
Richters chirurgische Bibl. iv B. p. 683,
84) libr, cit. p. 844
*
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clisse udmærkede Mænds. Sagn lier kan gjelde instar omnium,
saa vil jeg ikke kjede dette oplyste Selskab med at anföre flere
Beviiser for denne Tvist. Vi ville hellere see, hvorvidt disse
stridige Meninger kunne foreenes, ved nærmere at betragte den
indtraadte Lufts saavel absolute som relative Virkning:
dj I alle Tilfælde, hvor Luften har frie Adgang til Brysthinclens Pose, og hvor Lungen ikke er anvoxen, falder denne
sammen, og da hindres Mellemgulvets Indvirkning paa den
(pag. 69). Lungen optager derfor ikke længere saa meget af
Atrnosphæren, som Aandedrættets Öjemed fordrer. Ikke hel
ler kan Blodmassen fra Hjertets højre Kammer i denne Til
stand passere frit igjennem dens fineste Aarer.
Heri ligger
Aarsagen til den Hjerteklemmelse , Angst , Afmagt , kolde
S veed m. v., som saa umiddelbar folger ethvert Saar af denne
Beskaffenhed.
5) Dertil kommer endnu, at den kolde Atmosphære,
som under B.espirations-Kræfternes fortsatte Anstrængelse træ
der frem og tilbage igjennem Saaret, virker som et fremmed
Legeme paa Lungen og paa Brysthinden, irriterer dem begge,
og foranlediger derved en heftig Betændelse, som ikke sjelden
ender sig med Döden 8Q.
r) Overlever Mennesket disse de forste absolute Fol
ger af et saadant Saar, saa tör han dog ikke haabe en fuld
kommen Helbredelse, forend den indtraadte Luft er skaffet bort,
og den sammenfaldne Lunge er heelt udvidet, förend det ud
vendige Saar er tilsluttet, og Mellemgulvet igjen har erholdt
Friehed til at virke paa Lungen.
d'} Men uhældigviis er undertiden Lungen, efter at den
en Tidlang har været betændt, alt anvoxen i sin sammen trukne
85) Callisen 1. c. p. 844. §• 1250.

Tilstand til de omkringliggende Deele, eller den er bleven
mindre udvidelig end det behoves, naar den skal fylde Brystliindens Pose. Ikke sjelden har vel ogsaa Betændelsen, eller
Saaret selv, en Forboldning (Suppuratio) i Brysthinden eller Lun
gen til Folge. I et saadant Tilfælde nærmer den Saarede sig
langsomt Döden, eller han beholder i det mindste en penetrerende Fistel tilbage, som han ikke uden Fare kan faae lægt,
da den maa tjene ham til at give de Vædsker, som samle sig
i Brystet, et frit Udlob, og til at lade Luften gaae ind i Bryst
hindens Pose, for jevnligen at indtage det ledige Rum, som
den syge Lunge ikke kan udfylde. Under dennç Omstændig
hed gjelder endnu Oldtidens bekjendte Sætning : moriuntur Empyi, qvibus thoracis penetrabile vulnus extus sanatum est. 87)
Forestille vi os da et simpelt Saar ind igjennem Bryst
hinden, uden al videre Beskadigelse, saaledes for Exempel som
det ved Chirurgens Haand frembringes, naar han konstigen
aabner Brysthindens Pose for at udlade Vand og deslige a*f
Brystet; sætte vi, at Luften alt er traadt ind igjennem et saadant
Saar, uden dog endnu at have foraarsaget de (under Lit. b.
pag. 84) anförte skadelige Virkninger — kan der da endnu
spörges, om Lægen her saasnart mueligt bor:
z) Befrie det saarede Bryst fra den indtraadte Luft t og
2) Hindre Atmosphærens videre Adgang til Brysthindens Pose?
Have vi opfyldt disse to 1n dicatio ner, saa befries den Svge
ikke allene fra alle de (under Lit. a) anforte Lidelser, som ere
saa uadskillelige fra Lungens sammenfaldne Tilstand ; men saa
holdes o^saa Lunden, under Aandedrættets fortsatte Gan.^.
ligesom i naturlig Tilstand, tæt til Brysthinden, og i Berörelse
Prædicticnes Coac. lib. 11.

86
méd det anbragte Saar. Vi have altsaa Haab om, at Lungen
vil voxe sammen med Brysthinden, og derved inden faa Da
ges Forlob selv forbyde Luften al Indgang. Intet er jo rime
ligere, end at den Saarede da lykkeligen vil undvige den sør
gelige Skjebne (Lit. d), han ellers saa sikkerligen gaaer imöde.
Har derimod Lægen ved et saadant simpelt penetreret
Brystsaar ikke nyttet de forste gunstige Öjeblikke, förend Be
tændelsen (Lit. b.) indfandt sig; saa synes det mere tvivlsomt,
om Lungen i denne Tilstand, uden Skade, kan fyldes med
Luft. Vi see i det mindste, at de Syge, som ligge af idiopatiske BrystbVændeiser, ikke taale en fuld Indaanding. Men da
den Smerte, som de lide i Brystet, mueligen ikke har sit Sæde
i selve Lungerne, som det passive Organ, men maaskee sna
rere bör söges i Brysthinden, eller ogsaa i Mellemgulvet og
de övrige active Inspirations-Bedskaber ; saa er her endnu et
kjendeligt Hul i den practiske Lægekonst, som ikke kan ud
fyldes uden allene ved Forsög paa levende Dyr. Skulde disse
bekræfte, at en betændt Lunge aldeles ingen Udvidelse taaler,
saa vilde det naturligviis være skadeligt under denne Omstæn
dighed at skaffe den indtraadte Luft bort, Maaskee faaer jeg
selv Lejlighed til at anstille de hidhörende Forsög, og skal da
give mig den Ære at fremlægge Resultatet deraf for Selskabet,
Hvor Lungen selv er saaret, og der er traadt Luft ind
i dens Cellevæv, eller Blod ud i Brystet, der vilde det være
aldeles uhensigtsmæssigt og skadeligt, strax at anvende Midler
for at jage Luften ud af Brysthindens Pose. Af alle Skriben
*
tere liar Ingen lagt denne practiske Regi saa klart for Dagen,
som en bekjendt Haandlæge, John Bell i Edinburgh 87). Jeg
s?) Ueber die Natur und Heilung der Wunden a. d. Engl. Anno 1798
I Th. p. 3ap. o. fl. St. See ogsaa St, Mjttiés Dissertatio: An in
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vil oplyse dette med hans egne Ord: ”Den saarede Lunge”,
siger han, ”vil give Luft fra sig saalænge Saaret i den er aa”bent. Giverden Luft fra sig, saa maa den nödvendig falde
’’sammen; ogsaa er dens Udvidelse ikke engang at önske; thi
’’just det, at den ikke udvides, og ikke bevæges, er det kraf
tigste Middel til Blodets Standsning og Lungesaarets Helbre’’delse.” Fremdeles: ’•’Vi ere ikke engang istand til, om vi
”end vilde, at holde den saarede Lunge udvidet, eller at hjelpe
”den til at fuldbyrde sin naturlige Forretning; saalænge der
’’nemlig er en Aabning i den, kan den ligesaalidet, som en
’’Blære, der har faaet en Rivt, fyldes med Luft.” Et saadant
compliceret Brystsaar er altsaa höist forskjelligt fra hiint, som
uden videre Beskadigelse trængte ind igjennem Brysthinden.
Lægen kan her ikke tænke paa strax at skaffe den indtraadte
Luft ud af Brystet. Ved ethvert betydeligt Saar i Lungen, der
ikke tillader dette Organ at indslutte Luften i sine Blærer, er han
nödt til at udsætte den Syge for alle de Tilfælde jeg forhen
har anfort (a. b. c. d.) Lykkeligviis have mangfoldige Erfa
ringer lært, at den ene Lunge, naar den er sund, under til
børlig Behandling er tilstrækkelig til at vedligeholde Livet, i
det mindste saa længe indtil et Saar i den anden Lunge vor
der helbredet :
Lægens Bestræbelser bör derfor, saavidt jeg skjönner,
sigte til :
2) At holde den saarede Lunge roelig i sammenfalden Til
stand.
d) At afværge, at den paa ingen Maade vorder trykket»
y) at den ikke for stærkt afkoines, og
vulneribus thoracis, læsi pulmonis coalitioni conducit Aër per ipsummet
thoracis vulnus admissus? Paris 1766.
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opkomne Tilfælde formindskes ved et passende
diætetisk Forhold og ved tilbørlige Midler.
Den iste og 2den af disse Indicationer kræver Atmosphærens frie Gjennemgang igjennem Saaret.
Træder under
Indaandingen ikke det fulde Maal ind, der behoves til at ud
fylde Brysthindens Pose (127 Çubiktommer) ; saa udyides n öd ven
dig den sammenfaldne Lunge ; saa strammes Saaret og Blqülflodet
fornyes m. v. Finder derimod den fornödne Mæirgde Luft
(y5 Çubiktommer) ikke frie Udgang af Saaret ander Udaandingen; saa sammentrykkes den sunde tilligemed den saarede
Lunge, og det desto stærkere, jo mere Blod der til samme
Tiid udtræder i Brystet. I alle disse Henseender er det der
for altid nödvendigt at dilatere det udvendige Saar, saasnart
der opkommer farlige Tilfælde, og at bolde det aabent for Luf
tens Gjennemgang indtil Lun ges a aret er lægt.
Den odie Indication fordrer, at den Saarede holder sis
i Sengen med Brystet under Dynen, saa at han igjennem Saa
ret indaander en Luft, hvis Varmegrad ikke er alt for meget
forskjellig fra Menneskets Temperatur.
Den 4de forbigaaer jeg, da den lindes udförligen afhand
let i alje practiske Haandböger.
•
Har nu den Saarede under saadan Behandling overlevet
den förste og farligste Periode af sin Sygdom j er Saaret i hansLurige enten ganske lægt, eller dog saavidt, at det ikke læn
gere tillader Luftens Gjennemgang, og at intet indvendigt Blod
flod videre er at befrygte; saa bor man ikke uden Nødvendig
hed forhale den fuldkomne Helbredelse ved at lade Lungerne,
efter den hidindtil brugelige Skik, forblive i deres rolige og samjnenfaldne Tilstand, hvis bedrøvelige Folger, jeg forhen (Lit.
d. p. 84) har opgivet. Men hvorledes kunne vi bestemme, at
4) -4t de
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denne önskelige Tidspunct er for Haanden? Hvorledes kjende,
at Lungens Udvidelse ikke længere hindres af Saaret i dens
Blærer ? Jeg vil udlede Svaret paa delte vigtige Spörgsmaal af
de Forsög, man har anstillet paa levende Dyr og af de hid«?
hörende Bemærkninger over syge Mennesker.
Den berömte Anatom W. Hewson 8 8) saarede Lungerne
paa adskillige Kaniner med en skarp Kniv, hvis Brede lian dog
ikke har angivet. I nogle af disse Forsög anbragte han Lungesaaret med den Forsigtighed, at Luften ikke traadte ind i
Brysthindens Pose. Disse Dyr fik da ingen synderlige Tilfælde.
Ved at aabne Dyret, Dagen efter at Forsöget var anstillet,
fandt han, at ingen Luft var traadt ud i Brysthindens Pose,
og at Lungesaaret var trykket sammen af lidt underlobct Blod
i dets Omkreds. Han blæste igjennem Struben ind i den saa
rede Lunge; men der trængte ingen Luft ud igjennem Saaret,
Paa andre Kaniner anbragte lian Saaret med en stump Sonde,
som han bevægede frem og tilbage i deres Lunger, men des
uagtet fik han ogsaa her det samme Resultat.
Disse Forsög bör dog ikke forlede os til den Slutning,
at Naturen altid stopper saa hasligen for Luftens Udgang
igjennem den saarede Lunge. Jeg har selv seet en stærk Mand,
som ved at styrte med en Hest, fik en liden Rivt i sin venstre
Lunge, uden Ribbenebrud eller anden Beskadigelse. Luften
traadte igjennem denne Rivt ind i Cellevævet, steg op ad Hal
sen, udbredte sig over Hovedet, Armene, Brystet og tilsidst
ned ad over Bugen.
Denne Hævelse tog til i de forste
ff Dage, Manden fik imidlcrtiid Tilfælde afen ringe Betændelse
i Brystet, hvorefter Luften igjenforsvandt af Cellevævet. Dr. Che88) Medical observations and iüqviries. Vol. in.
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ston 8 9) liar optegnet en Bemærkning, hvor Luftens Indgang
i Cellevævet ophörte den zjde Dag; og den berömte Dr. Hun
ter saae et lignende Tilfælde, hvor Lufthævelsen alt begyndte
at tage af den 2,den Dag 9°).
Vi see af disse forskiellige Bemærkninger, at saavel Blo
dets Udtrædelse i Lungens eget Cellevæv, som især den fra et
hvert Saar uadskillelige Betændelse, standser Luftens Udgang
igjennem de overskaarne Lungeblærer. Men tor vi ogsaa bygge
paa, at dette altid skeer i det ovenmeldte Tidsrum af nogle
faa Dage? Tor vi antage, at det virkeligen finder Sted i alle
Tilfælde uden Undtagelse, selv der hvor for Exempel en Kugle
har gjennemboret Lungen , eller bortfort noget af dens Substants ?
Ogsaa her mangler det os, saavidt jeg veed, endnu paa oply
sende Forsög ! Man har hidindtil ikke betragtet Brystsaar nöje
nok fra denne Synspunct.
Af forskjellige practiske Læger er det dog bleven bemær
ket, at deslige farligen Saarede, nogen Tiid efter at et stort
Lungesaar er bleven anbragt, have aandet lettest, medens det
udvendige Saar har været tæt tildækket med et Plaster. Senncrt 9J) lærte alt, at Aandcdrættet ved store Brystsaar under
tiden leed saa betydeligt, at Mennesket tabte Stemmen ganske,
saalænge Saaret var aabent, men at den derimod indfandt sig
igjen, naar man holdt Saaret tillukket. — Hvad andet kan
ligge til Grund for disse Bemærkninger, end at Lungen den
gang alt har kunnet opfange Luft, naar Plasteret satte Mel
lemgulvet istand til at virke paa den? Kunde da dette lettere
Aandedrag have været vedvarende, medens Plasteret tildæk
kede det udvendige Saar, dersom den forudgangne Betændelse
£5)og5°) Medical observat, and Inqviries Vol. ni.
9 D 1- c. p. 275.
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ikke alt havde forbudt Luftens Gjennemgang igjennem de be
skadigede Lungeblærer ? Og hvor sjelden endeligen iagttager man
hos Svindsottige, at Luft er udtraadt i Brysthindens Pose, uag
tet man dog ofte finder betydelige Forboldninger paa Lungens
Overflade? Kunne vi tænke os nogen anden Aarsag hertil,
end at Betændelsen , som ledsager disse Saar, hindrer Luftens
Gjennemgang ?
Saasnart Lægen af de forudgangne og tilstædeværende
Tilfælde har Grund til at troe, at Lungen ved et compliceret
Saar af denne Art, igjen formaaer at tilbageholde den indaandede Luft; saa bor lian ikke længere folge de forhen opgivne
ïndicationer (pag. 87). Ikke heller er det rigtigt, at overlade
Lungens Udvidelse og den övrige Deel af Curen, saaledes som
det hidindtil har været Brug, til den her saa afmægtige Naturs
egne Bestræbelser. Lægen bör vedetsaadant Saars Behandling,
stedse erindre, at Lungens Udvidelse er en nödvendig Betin
gelse for det endelige Maal af alle hans Idrætter (Litr. c. pag. 84)«
Han bör stræbe med Forsigtighed at befordre denne Udvidelse,
hvilket allene kan skee ved efterhaanden at formindske Mæng
den af den Luft, som indeholdes i Brysthindens Pose. Vi ville
derfor see de vigtigste Midler, som til den Ende ere bragte i
Forslag.

IT7) Betragtninger over de
har sögt at skaffe deit

Midler ?

hvormed man

indtraadte Luft ud af

Brysthindens Pose.

Er intet Menneske fuldkommen betrvgget, at han jo tids
lig eller sildig selv kan vorde en Gjenstand for den praktiske
Lægekonst ? Og beroer det paa Tilfælde, om denne eller hiin
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legemlige Svaghed skal falde i hans egen Lod ? Saa kan ej hel
ler nogen være ligegyldig ved Spörgsmaalet : om de Midler,
som maaskee engang skulle frelse ham selv Livet, ere nöje
prövede, og kunne udholde den strængeste Kritik ; om de Forskrivter, hvorefter disse Midler skulle anvendes, ere hensietsmæssige eller ikke? ”Jeg veed ikke: hvorfor?” siger den he
reunto Walther 92), ”men Læren om Apoplexie har fremfor
’-’alt andet tildraget sig min besynderlige Opmærksomhed. Maa”skee forkynder dette mig Almagtens Villie, at jeg selv engang
’’skal vorde Offeret for denne Sygdom L’ Med Anvendelse af
denne Tanke, som fordobler Lægens Interesse for sin Konsts
Tilvext, vil jeg prove de hidhorende Midler. Den være min
Undskyldning, hvor Sandheden maatte byde mig at imodsige
udmærkede Mænd, som have ledet mig frem paa Videnskabens
Bane, og som jeg derfor skylder Höjagtelse og Taknemmelighed.
Jeg forbigaaer Oldtidens lidt grumme Forslag, strax at
sye et penetretet Brystsaar sammen med Naal og Traad, for
saaledes at forhindre AtmOsphærens Indgang i Brysthindens
Pose. Alt for hundrede Aar siden 93) har man indseet det
Upassende i denne Behandling. Ikke heller fortjener Saarets
Ud su gen med Munden, med en Spröjte og deslige, i denne
Henseende vor Agt. Ogsaa disse Midler ere udslettede af den
nyere Tids chirurgiske Haandböger. Egentlig har Konsten hid
indtil kun havt to fortkjellige Behandlingsmaader, som her for
tjene en udforlig Undersögelse. Den ene a) beroer derpaa,
at man ved et tæt klæbende Plaster tilslutter det udvendige
Saar, medens der kun er lidt Luft i Brysthindens Pose; den
anden Z>) bestaaer deri, at man ved Hjelp af Aandedrættet
S2) De morbis peritonei et apoplexia 1785.
s3) Dionis Cours d’’operations de Chirurgie Paris I707. p. 557.
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ligesom udporaper Luften igjennem Saaret. Jeg vil tilføje cn
tredie nye Maade c) nemlig Luftens Indblæsning igjennem
Luftroret.
Det være mig tilladt at betragte hvert af disse Midler
for sig.
«) Om Plasteret.

Man skulde neppe troe , at Europas forste Chirurgi, ved
Enden af det 18de Aarhundrede endnu kunde være af ulige
Mening om, naar man bör lægge et Plaster over et penetreret
Brystsaar. Alligevel er dette virkeligen Tilfældet. ’’Nogle,”
siger den berömte Richter 94), •”tildække Saaret med et klæ’’bende Plaster for at forhindre Luftens Indgang i Brysthuul’’heden. Dette synes dog at være unødvendigt, ja endogsaa
’’skadeligt. Luften, som saaledes blev indspærret i Brysthuul’’heden, vilde snart foraarsage Beængstelser og en Lufthævelse ;
”.og detRaad, at man hver Gang, förend Saaret tildækkes med
’’Plasteret, skulde skaffe Luften ud, ved en dyb Indaanding,
”og en langsom Udaanding , kan enten ikke, eller ikke uden
’’Fare fölges, hvor Lungen er betændt og saaret, eller hvor
”den Syge er afsindig eller hoster Blod. Da man nu i disse
’’svære og farlige Tilfælde ikke kan ■’’(ikke tör)’’ skafle Luften
”ud af Brysthuulheden, og fölgeligen ikke kan bedække Saaret
”med et Plaster; saa kan man,” siger han, ’’ogsaa ligefrem
’’lade dette være under de övrige mindre betydelige Omstæn’’digheder. Ogsaa viiser Erfaring, at mange Syge befinde sig
’’siettere, naar Saaret er bedækket med et Plaster, og at de
’’derimod fole sig lettere, naar det tages bort,”
94) libr. 4 Deel. cit. p. 322. §. 44l*
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Vor Callisen derimod lærer 9Î): ’’Man forener Brystsaa”ret ved et klæbende Plaster, som er ströget paa Skind. Dette
”bor lægges paa Saaret efter den dybeste Indaanding. Kan
”den Saarede af een eller anden Aarsag ikke indaande dybt;
’’saa synes det ikke raadeligt, ved et paalagt Plaster at indslutte
’’Luften i Brystet ; den maatte da kunne foraarsaee betydelige
’’Tilfælde.”
Den berömte Benjamin Bell, er, som vi skulle see i det
folgende (pag. 65 Lit. 3.) af samme Mening.
Lad os söge at
fastsætte den sande Værd af disse Porskrivter !
I den forhen anstillede Beregning over Forholdet mel
lem Organernes Störreise og Brystets Capacitet, har jeg viist,
at der behoves et forskjelligt Maal af Luft til at udfylde Bry
stet, nemlig ilo Cubiktommer efter Udaandingen — og 260
Tommer efter den dybeste Indaanding, eller Halvparten, om
trent 55 og i3o til hver Lunge. Jeg sætter nu, at et Saar er
saa stort, at Lungen paa den beskadigede Side eftej' Indaandingen indeholder 20, og Brysthindens Pose de övrige 110 Cu
biktommer. Den samme Lunge maa da efter Udaandingen
indeholde 3 og Brysthindens Pose de övrige 62 Cubiktommer.
Forestille vi os da, at et Plaster blev, efter en fuld Udaanding,
lagt paa Saaret, og hindrede aldeles Luftens Adgang til Bryst
hindens Pose; saa kan jo det Maal, som denne indeholdt,
nemlig de 5a Tommer, ikke foroges ; altsaa maa jo Lungen
efter en fuld Indaanding have optaget 78. Virkningen af Pla
steret paalagt efter Udaandingen blev fölgelig : at Lungen vandt
58 Cubiktommer; derimod vilde den, som jeg forhen har be
regnet, tabe 18 Tommer, naar Saaret blev tildækket efter Indaanaingen (pag. 81); altsaa er Forskiællen : 76.
9S) libr. cit. p. 829. §. 1236,

Ved at betragte disse Tal med den Opmærksomhed, som de
fortjene, haaber jeg, at enhver letteligen selv vil kunne ud-,
lede det Rigtige i de anförte stridige Meninger og Bemærknin
ger. Hovedsagen kan ydermere bekræftes ved de siinpleste For
sög med Respirations-Flasken. Ved et Plaster, paalagt til rette
Tiid, efter en fuld Udaanding, kunne vi altsaa virkeligen be
fordre Lungens Udvidelse.

Z>) Om Luftens Udpompning af Brysthindens Pose,
ved Hjelp af Aandedrættet.

Dette Middel, som engang havde vundet almindelig Til
lid , er af de nyeste Skribentere enten bleven reent forbigaaet,
eller dog saa urigtigen fremsat, at man ikke let af nye Erfa
ringer med Anvendelsen af det, kan bedomme dets egentlige
Værd. Det findes hverken anfort af Callisen eller Richter; og
Benjamin Beil har beskrevet det aldeles falsk og stridende
mod Hensigten. Han siger 9Ö): ”det letteste Middel, hvormed
’’man kan skaffe Luften ud af Brysthindens Pose er folgende :
’’Man lader den Syge indaande langsomt og ret dybt, imedens
’’Saaret er aabent. Derved drives da en betydelig Deel af den
’’indtraadte Luft ud. Ved Indaandingens Höjde trækker man
’’Huden hastigt sammen over Saaret, saa at det er ganske be
dækket under Udaandingen. Aabner man nu igjen Saaret
’’lidet ved Indaandlngen \ saa vil al den Luft, som var inde’’lioldt i Brysthindens Pose, inden kort Tiid være udtomt.” —
Lad os ogsaa oplyse Virkningen af denne Fremgangsmaade,
ved Hjelp af Respirations-Flasken. Trækkes Blæren b ned,
medens Hullet D er aabent; saa opfanger Blæren a ingen Luft:
Tilsluttes derefter Hullet D og Blæren b trykkes opad ; saa
1. C. p. 112.

sammenpresses Blæren a, og Luften, som den indeholder, ja
ges ud igjennem Aabningen e.
En rigtigere Beskrivelse over Luftens Udpompning ved
Hjelp af Aandedrættet, finde vi derimod hos andre Skribentere,
især fra Midten af dette Aarhundrede. J. de Gortcr
siver:
”Man skaffer Luften ud af Brysthindens Pose ved et konstigt
’’Aandedræt. Saaret sluttes nemlig til under en stærk hidaau'Wing, og aabnes igjen under en stærk Udaånding , hvilketofte
’’maa igjentages.” Paa et andet Sted 9S) lægger han til: ”at
”den Syge bör holde Næsen og Munden til under Udaandui’’gen." Omtrent paa samme Maade beskrives denne Operation
hos Platner
van Swieten 97
*IOO1 den berømte Sabatier IOX)
98
og flere. ”Man holder,” siger van Swieten, ’’Saarcts Læber
”tæt til hinanden, at ingen Luft kan gaae ind i Brystet : Der’’efter maa den Syge indaande langsomt, og dybt, for at
’’opfange megen Luft, og beholde den i Lungen saalænge han
”kan. Den saaledes tilbageholdte Lnft fortyndes da ved Var•”men og udvider Lungen; derved sammentrykkes da Luften
’’imellem Lungen og Brysthinden. Naar da, forend Patienten
’-’lader Aanden gaae ud, Saarets Læber trækkes fra hinanden;
’-’saa uddrives en stor Deel af denne Luft. Man tilslutter der
efter Saaret strax igjen, og lader da, men ikke for, den Syge
’’atter aande fra sig. ’’Igjentager man dette nogle Gange, saa
’’drives endeligen al Luft ud af Brysthuulheden, og den Saarede
■’’vil strax fornemme, at han kan aande langt friere end tilforn.
97) 1. c.
98) 1. c.
1. c.
Io°) 1. C.
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’’Naar da al Luft er udpompet, saa lægger man strax et klæbende
’’Plaster paa, förend den Syge begynder Indaandingen. I dette
’’Öjeblik er nemlig Lungen udspendt, og ligger tæt til Brysthin”den, saa at den tilslutter Vejen for Luften, som vil gaae ind
’’igjennem Saaret.’-’
Jeg vil forsöge, om Virkningen af et saadant konstigt
Aandedrag lader sig beregne. Lad Lungen paa den saarede
Side efter Udaandingen indeholde 3 Cubiktommer Luft, og Bryst
hindens Pose 5a. Chirurgen bolde da Saaret tæt til; saa maa
jo den sammenfaldne Lunge efter den forste fulde Indaanding
have opfanget ?5, eller indeholde 78; den sunde Lunge i3o ;
begge tilsammen 208 Cubiktommer Luft. Til samme Tiid ligge
da endnu 5a Cubiktommer i Brysthindens Pose.
Chirurgen
aabne nu Saaret, lade den Syge holde Næsen og Munden tæt
til, og bestræbe sig for at aande langsomt ud. Luften i Bryst
hindens Pose vil da söge ud af Saaret, og Luften fra den sunde
Side vil igjennem Luftroret træde over i den syge Lunge, hvor
den finder mindst Modstand. Saaledes vil baade Luften jages
ud af Brysthindens Pose, og den sammenfaldne Lunge udvides
under Udaandingen. Lægge vi da hertil, at Lungerne efter
Indaandingen alt indeholdt 208, og at Brystet kun behöver
110 Cubiktommer, for at fyldes efter Udaandingen; saa er det
klart, at et eneste saadant fuldt Aandedræt er meer en tilstræk
keligt til at drive al Luft ud. Bromfield beretter IO2) at Curen
af et saadant Saar blev fremmet derved, at den Syge blæste
Hautbois. — Hvor den Saarede af een eller anden Aarsag ikke
kan taale at indaande dybt, der kunne flere korte Drag gjore
samme Nytte, Vi ville til Bekræftelse anstille et Forsög med
Respirations-Flasken. Lad Blæren a være i sammenfalden TilIoa) 1. c.
Vid. Sels. Skr. I Deel, II Hæfte.
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stand.
Man tilslutte derpaa Hullerne (dD) og trække ved
Snoren c, Blæren b ned saa langt man kan. Derved vil en
Deel Luft træde ind igjennem Aabningen e, og udvide Blæren a.
Man holde nu Aabningen e nöje tildækket med en Finger, ta
ge Tollen D ud, og skyde Blæren b i Höjden; saa vil Luf
ten i Flasken fare ud igjennem JD. Ved at igjentage dette flere
Gange, kan Blæren a pompes ganske fuld.
c) O m L u f t s -1 n d b 1 æ s e n.

Hypocrates (?) taler i sit Skrivt IO3) om de Besværlig
heder, som reise sig, naar Lungerne vige hen til een af Si
derne. ’’Hvor dette,-” siger han, ”er opkommet af et Saar, eller
’’folger paa Aabningen af en Brystbyld; der maa man binde en
’’Blære paa et Bor, blæse den op, og stikke Roret ind m. v.”
Dette Sted bragte mig först paa den Tanke, at maaskee Indblæsning igjennem Munden og Luftroret, ved et penetreret Brystsaar,
skulde kunne udvide den sammenfaldne Lunge, og jage den
indtraadte Luft ud af Brysthindens Pose. Fra theoretisk Synspunct forekom dette mig meget rimeligt, og Respirations-Fla
sken bestyrkede mig i mit Haab. Der var altsaa kun tilbage at
forsöge dette Middel paa levende Dyr. Jeg tog til den Ende
en Hund, skar et stort Saar omtrent i Midten af dens Bryst
paa höjre Side, der hvor Ribbenene danne den störste Hvæl
ving. Aabningen gik igjennem Skindet, Intercostal-Musklerne
og Brysthinden, saa at jeg med en Finger kunde rage ind i
Brysthuulheden og beröre Lungen.
Sa asnart Saaret var an
bragt, fulgte de sædvanlige Virkninger. Lungen trak sig sam
men, og sank tilbage mod Rygraden; Atmosphæren udfyldte
det Rum den forlod; Hunden aandede med Besværlighed, og
Io3) De Morbis Libr. n. Sect. v. p» 482. Franeof. Anno 1624«
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yttrede kjendeligen sine Lidelser (pag. 84 Lit
*
d) ; en stærk
Luftstrøm trængte ved Indaandingen igjennem Saaret ind i Bryst
hindens Pose, og ved hver Udaanding ud igjen. Vi havde
nyeligen ved et andet Forsög aabnet Dyrets Luftror. Jeg tog
da en Tubus, satte den ind i Luftrorets Aabning, og blæste
med min Mund Luft ned i dens Lunger. Under Indblæsningen strömmede Luften ud af Saaret, og den sammenfaldne
Lunge hævede sig i Øjeblikket. Da den udfyldte Brystet, og
jeg i Saaret fandt, at den laae i Berörclse med Brysthinden;
saa blev et Beegplaster, som vi havde i Beredskab, strax lagt
over Saaret, forend jeg endnu havde hört op med Indblæsningen. Hunden aandede nu igjen frit — og Saaret i Bryst
hinden og Intercostal-Musklerne var alt lægt den 5te Dag, da
den havde revet Plasteret af. Den lever endnu og er for nær
værende Tiid med Hvalpe. Dette Forsög blev anstillet paa
Veterinair-Skolen i Hr. Professor Abildgaards og Hr. Assessor
Rafns Overværelse. Hr. Prof. Tode IO4), Hr. Prof. "Wiborg,
Hr. Klingberg og fl. have seet Hunden, förend den endnu var
helbredet. — Ved Luft-Indblæsning kan Lægen altsaa opnaae
sit Öjemed, at skaffe al Luft ud af Brysthindens Pose. Hvor
for skulde da dette Middel ikke kunne anvendes med Nytte
hos Saarede, ligesaavel som hos skindode Mennesker ?
Af disse tre forskjellige Midler bör altsaa Lægen i et
hvert mödende Tilfælde vælge det, som han finder bedst pas
sende til Hensigten. Er et penetreret Brystsaar af det simple
Slags, hvor intet indvendigt Organ er truffet, og intet frem
med Tilfælde er tilstæde ; saa bör han ikke lade det beroe ved
at lægge Plasteret paa Saaret, men strave bestræbe sig for at
faae al den indtraadte Luft jaget ud. Han forsöger da först,
j°4j
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om (lette vil lade sig gjöre ved Udpompningen (pagl 96. Lit. b)
som det simpleste Middel. Skulde derimod den Syge alt aande
for svagt, være afmægtig, i Besvimelse, eller Skindod (for Ex
empel af Skræk eller af et dobbelt Saar i begge Brystliindens
Poser) og man derfor ikke ved Udpompningen kunde naae sit
Ojemed ; saa maatte man ufortövet komme Naturen til Fljelp
vedIndblæsningen (pag, 98. Lit. o) ; derefter dække Saaret til, og
anvende den Behandling, som i övrigt var bedst passende *
).
Plasteret for sig tilkommer Fortrinet i de Tilfælde, hvor Lun
gen tillige er saaret, og efter forudgangen Betændelse er bleven
lufttæt igjen (pag. 90.). Man lægge det i Begyndelsen paa efter
en simpel og fri Udaanding, siden efter en stærkere, medens
*) Det konstige Brystslik (Paracentesis pectoris) blev hidindtil knu sjel
den forrettet paa levende Mennesker. Hvor denne Operation rimeligviis
kunde havegavnet; der vovede man som oftest ikke at anvende den,
enten fordi man sukkede over Tegnlærens Ufuldkommenhed, eller fordi
man frygtede Operationens Folger. Det er jo en Klogskabs-Regi, ikke
at behandle en Syg med saa alvorlige Midler, naar man ikke har syn
derligt Haab om hans Redning. Lægen valgte derfor hellere at afgive
en örkeslös Tilskuer — ”ne occidisse videretur'’"’! — Fra nu af, smig
rer jeg mig dog med den Tanke, at denne Operation vil begynde en
ny Epoke; at man i Fremtiden vil være mindre betænksom, mindre
ængstelig ved dens Anvendelse. Hiin Methode: "’"’qva, cute in ante
cessum sursum tracta, integumenta, musculi et pleura, transversina secan”tur, ut post aquæ eductionem aerisque ingressi expulsionem?"’ (respira331ionis aut inflationis adminiculo'), laxata cute vulnus mox obtegi
’’qveat” , vil uden Tvivl blive anvendt i Brystvandsoet (Hydrops pecto
ris) med samme Tryglied som Bugstikket (Paracentesis abdominis) og
redde mangen en Elendig fra Döden. Lægen vil ikke længere afskrækkes ved Tanken om Fölgerne af sit Foretagende ; han vil ved Bryststik
kets Forretning forudsee Lungens Sammenfald , med samme Roelighed
som han venter et Blodflod ved en Amputation; og tröste sig ved den
Overbeviisning , at han ved sin Konst har begge disse Tilfælde i sin Magt.
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Næsen og Munden er lukket, og udpompe endeligen. Luften
Har man pompet al den indtraadte Luft ud af Bryst
hindens Pose; saa bor man ikke forbinde Saaret oftere end
det er höjst fornödent. Ogsaa her giver den berömte Saba
tier
det bedst passende Raad : at lade Plasteret ligge ind
til det selv falder af.
Flvor derimod endnu nogen Luft er bleven tilbage; der
er det nödvendigt at Bandagen tages af og fornyes flere Gange
hver Dag og Nat. I dette Tilfælde samle sig nemlig uden Op
hor Vædsker i Dybden af Saaret, som man efterhaanden bör
give et frit Udlob; og Luften, som ligger indsluttet i Brysthin
dens Pose, antager en Beskaffenhed, som er stridende mod
Aandedrættets Öjemed. Vi ville, til Beviis for denne Sætning,
see, hvor hastigt Atmosphæren fordærves ved sit Ophold i Men
neskets Lunger !
Den skarpsindige Goodwyn IO<3) fandt, at reen Atmosphære, som bestoed af 80 Deele Stikgas, 18 Deele Livsluft,
og 2 Deele Kulstofgas, efter een eneste Indaanding var saa
mærkelig forandret, at den ved chemisk Undersögelse gav
80 Deele Stikgas,
5 Deele Livsluft og
13 Deele Kulstofg as.
Han tog fremdeles îoo Deele atmosphærisk Luft, og blandede
dem i Fontanas Eiidiometer med ioo Deele Salpeterluft ; Re
sultatet heraf var , at Blandingen svandt ind fra 200 til i44
*

1 °5) 1. c. p. 262.

xo6) 1. c. p. 46«
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Tog han derimod lige Deele af Salpeterluft, ogaf Atrøosphære, som han forud havde aandet, saa svandt Blandingen med
Luft, som var opfanget
efter det forste Aandedrag fra 200 til 158.
- 200
163.
2 det
—
- 3die
—
167.
4de
—
170.
5de
—
* V1Af disse Forsög er det altsaa klart, at Atmosphærens Oxygen for
mindskes, og dens Kulstofgas foröges ved et kort Ophold i
Lungerne. Man har ogsaa bemærket, at Luften ved Aande
drættet gaaer over fra positiv- til negativ - electrisk Tilstand.
Tör vi da antage, at den Deel af Atmosphæren, som ved et
penetreret Brystsaar ligger indsluttet i Brysthindens Pose, lider
de samme Forandringer, som Luften ved det naturlige Aandedræt; saa synes det jo nödvendigt, at man, ved ofte at aabne
Saaret, jevnligen tillader Atmosphæren at komme i fri Berörelse med liiin indsluttede Luft, og at man hvergang dette er
skeet, igjen udpomper saa meget af den, som Omstændighe
derne tillade, paa den forhen anförte Maade.
-

-

-

-

Fler ender jeg for denne Gang mine Betragtninger. Jeg
foler selv, at det AEmne jeg har valgt, er mindre philosophiskt
end de fleste Afhandlinger, som Selskabet hidindtil har ladet
sig forelæse; men jeg tör desuagtet haabe, at det vil findes
passende med Selskabets ædle Formaal. Det kan ogsaa afgive
et tydeligt Beviis paa, at den praktiske Lægekonst kan have,
og virkeligen har, sikkere Grundsætninger, som ligge ganske

uden for GræncTserne af det Brownske System, eller den nye
Lære om Incitabilitet og Sygdommenes derpaa grundede Be
handling a priori.
Det skal glæde mig, om de agtværdige Mæncl, hvis
Grundsætninger jeg saa frirnodigen har imoclsagt, med deres
sædvanlige Iver for at fremme Videnskabens Fuldkommenhed,
ville paa det strengeste prove hver en practisk Regi, jeg har
opstillet som rigtig. *)
Intet skulde derimod smerte mig
mere, end om nogen mindre Oplyst, vilde anvende disse Reg
ler paa Mennesket, forend deres gyldige Værd er fuldkommen
afgjort. Det var i det mindste langt fra min Hensigt at ville
indføre nye practiske Forskrivter , som kunde have farlige Fol
ger for mine Medmenneskers Liv og Helbred!
*)

I det foregaaende har jeg overalt citeret den nyeste tydske Udgave
af vor Callisen s Chirurgie, og anmærket de Steder , som i den ikke stem
me overeens med mine Grundsætninger. Her skylder jeg hansNidkjerhed for sin Konsts Fremme den Efterretning, at han i samme Skrifts
latinske Udsave — af hvilken ellers den tydske er en ordret Oversættelse —
alt har rettet hiin föranförte Urigtighed om Luftens Udgang af Saaret
under Indaandingen. I øvrigt afvige vi nu kun deri fra hinanden, at
han endnu tildeels grunder sine practiske Forskrivter paa Lungens active
Udvidelse. (vide Syslema chirurgi» hodiernæ vol. i. P. n. Cap. de
vulneribus pectoris pag. 6g5. §. mccxlix.)
Ogsaa har jeg beholdt det af Jurin og Menzies opgivne Maal af 4® Cubiktommer Luft, som fornödent til hver Indaanding, uagtet vor Abildgaard af sine sildigere Forsög har faaet et andet Resultat.
(Rafns
Bibliothek 7de Hæfte 1799.) Enhver indseer let, at jeg mere har
grundet mine practiske Forskrivter paa Forholdet imellem Luftens
Mængde under Ind- og Udaandingen, end paa det absolute FLaal, der
udfordres til at vedligeholde Livet , eller til at udfylde Brystet. Man.
kan derfor efter Behag ombytte de ovenanførte Tal, uden at dette paa
nogen Maade forandrer de Regler, jeg har bygget paa dem.
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Forklaring over Respir a tio n s • F lasken.

a) Blæren , i Glastragten , som forestiller Lungen.
b.b.b.b.b.) En Blære, udspændt over Glassets Bund; forestiller Mellemgulvet.

c) En Snor, hvorved Mellemgulvet sættes i Bevægelse op og ned.

d) og D) To Aabninger paa Glasset, som forestille Brystsaar.
sidder en Tol.

e) Glassets Munding, forestiller Stemmeridsen.
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Enmet, som jeg i det folgende tager under Behandling, er
vist nok, i sig selv betragtet, det Almindeliges Opmærksomhed
værdig. Trangen til at flytte betydelige Vægter fra Sted til
andet, er i det daglige Liv alt for stor og alt for jevnlig fore
kommende til at Maaden, det skeer paa, kunde være ligegyl
dig for noget Land.
Men hvor Mangel af Floder og Kanaler
noder til at fore de flyttende Byrder paa Axler, der maae det
naturlig være fortrinlig vigtig at kiende med Klarhed, hvorpaa
Letheden i denne Bevægelse Maade eegenligst beroer.
I de sædvanlige Theorier over Bevægelsen paa Hiul, sy
nes mig man moder deels en Ufulstændighed, deels en Dun
kellied, der ikke kan paa nogen Maade befordre Fremskridt
mod det bedre. For længst have disse Theorier viist, at det
var saare nyttig til Axel Frictionens Hindring mod Bevægelsen,
naar Hiulets Diameter blev i Forhold til Axlens Diameter saa
stor muelig -— videre at höje Hiul have over de lavere endnu
den Fordeel, at de lettere rulle hen over enkelte Forhöyninger
eller Fordybninger, der kunne mode paa enhver Vej. Dette
O 2
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har nu unegtelig sin Rigtighed, men det kan neppe undgaae
Kyndiges Bemærkning, at der nödvendig maae være fleere og
höjst rimelig end vigtigere Ting at betragte ved Sagen. Fore
stiller man sig meget betyngede Hiul at fores frem over en
Grund, da er det af sig selv klart, at om Axlernes Friction i
Hiulene antoges endog aldeeles Null, maatte der dog udfordres en vis fremtrækkende Kraft til at holde Bevægelsen ved
lige. Grunden yttrer derfor nödvendig en Modstand, der er
uafhængig af Axlernes Friction. ’’Virknings Maaden for denne
’’Modstand, samt hvorledes den, alt forresten lige, afhænger
”af Hiulenes Diametrer eller Höyder, synes at være saavel den
”forste og naturligste som og den vigtigste Gienstand for Be” tragtn in gen.” At Grundens Modstand i og for sig selv er
större og vigtigere end den, som Hiulenes Friction mod Axlen
i de sædvanligste Tilfælde afgiver, er ikke alleene en rimelig
Formodning, men den maae blive indlysende for enhver , der
sammenholder vore Lastvognes tunge Gang med hvad den
Franske Coulombs videnskabelige Forsög i hans skiönne Priisskrivt over Frictionen ved de simple Maskiner har lært.
Hiint Formaal er det derfor, jeg i det folgende har
sögt at opnaae. Grunden ansees bestandig at være horizontal
og homogoen.
Til dens nöyere mechaniske Bestemmelse har jeg an
taget den Egenskab, som deels ved enkelte Forsög, deels ved
Betragtninger à priori er forlængst befunden at passe nærmest
ined Sand - Grunde, og de övrige Jordarter i Almindelighed,
jeg m een er :
’<At Modstanden, som Grunden yttrer mod enhver liden
’’Deel af Legemet, der trykkes imod samme, er ligefrem pro
portioneret bemeldte Deels Dybde under Grundens Overflade.’^
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Man kan vist nok tænke sig Veje, hvor denne Lov en
ten. aldeeles ikke, eller kuns med betydelige modifikationer
har Sted, disse blive da Gienstand for nye Undersøgelser, og
kunne ikke hindre at ansee nærværende som en for sig bestaaende Deel af det heele.
Hiulet ansees indtil videre som en Solid betynget Cylin
der, hvor Axel - Friktion naturlig ikke har Sted. Ved dens
Bevægelser möde da folgende foreløbige Betragtninger :
1. Naar et Hiul af givne Dimentioner og en given Vægt,
skal fores frem med en given Hastighed efter een og samme
Direction over den nys beskrevne Grund, da udfordres dertil
en bestandig frcmtrækkende Kraft, som i Storhed kan være
betydelig forskiellig efter som Hiulets Bevægelse Maade er selv
forskiellig, og dette endskiöndt de nylig benævnte Omstændig
heder vedblive stedse de samme. Blandt de forskiellige Bevægelse-Maader ere ide, der især udmærke sig tydeligen. Den
eene, naar alle Hiulets Deele giennemgaaer parallelle Linier.
Da er Bevægelsen slæbende, og den udforderlige Kraft til at
bevare samme uniform er, som bekieridt, den störste af alle
Tilfælde. Den anden, naar Hiulet ruller virkelig frem over
Grunden. Hertil udfordres, at det dybeste Puret (Fig. I.) a
er i hvert Öieblik for sig i Hvile relativ til Grunden, hvor
over Rullingen skeer, og at folgelig det höieste Punct b har
dobbelt saa stor Hastighed i Bevægelses-Directionen, som Cen
tret c af Hiulet har. Denne Bevægelse - Maade fordrer, til at
bevares uniform, en langt mindre Kraft end forrige. Men for
uden disse 2de kunne endnu utallige andre have Sted.
2. I den omtalte rullende Bevægelse har hvert Punct
af Hiulets Omtræk en ligesaa stor Rotations Hastighed omkring
Centret, som Centrets egen fremgaaende Hastighed er. Nu
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kan livert Punct i Hiulets Omtræk enten have en större Rota
tions Hastighed end Centrets fremgaaende Hastighed er, da
kan man sige det giör meere end at rulle over Grunden, og
dette skeer, naar Hiulet £ Ex. bevæger sig efter den Lov, at
Circlen a* b* ruller virkelig frem over Linien al ml, da er det
dybeste Punct a* hvert Oieblik for sig i Hvile — eller ethvert
Punct i Hiulets Omtræk kan have en mindre Rotations Hastig
hed end som Centrets fremgaaende Hastighed er, da kan man
sige det giör mindre end at rulle over Grunden, og dette
skeer, naar Hiulet f. Ex, bevæger sig saaledes, at Circlen a" b"
raller virkelig frem over au ni", da er det dybeste Punct a"
hvert Oieblik for sig i Hvile,

3. Saa ofte et Legeme foreener Rotations - Bevægelse
med en fremgaaende kan man, som bekiendt, altid ansee den
lieele samlede Bevægelse i hvert Oieblik for sig som Sving om
kring et vist Center, der for bemeldte Oieblik er i Hvile.
Dette Center er for de nylig omtalte Bevægelser Puncterne a,
a* eller al
*.
Ruller Hiulet frem med m, kan man altsaa an
see Bevægelsen i hvert Oieblik for sig som et lidet Sving om
kring a, a* eller a" mod zzz, alt eftersom Rullingen skeer over
am, al ml eller m
*'a.*
Er nu Hiulet nedsynket i Grunden en
Dybde af, saa er det indlysende, at Grunden inaae yttre for
skiellige Modstande mod Svingene omkring de bemeldte Cen
trer, og at den fremtrækkende Kraft maae ved Sving om al'
nödvendig være större end ved Svingene om a* eller a — i
Almindelighed saa meget större, som al
* falder dybere under
a til.
Ved de sædvanlige Hiuls Bevægelser, anvendes den frem
trækkende Kraft stedse giennem Hiulenes Center, det oieblik-
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lige Sving inaae derfor ved dem immer skee omkring et Punct
a", der er længere fra Centret end Hiulets Radius er stor.

4. Disse Betragtninger leede nu til at oplyse först.
Realiteten i Grundens, af Axel Frictionen uafhængige, Mod
stand imod Bevægelsen; thi da den heele Tyngde bliver under
Bevægelsen baaret af Buen ad, saa maae Resultanten af Grun
dens Modstand, efter hvilke Love denne endog retter sig,
nödvendig giöre en vis Vinkel med 'Verticalen, og derved af
give en horizonthal Modstand, som den bevægende Kraft be
ständigen har at overvinde. For at ommeldte Vinkel ikke fik
Sted, maatte Impressionen saavel i Grunden som i Hiulets
Omtræk være aldeeles Null, hvilket naturlig ingen Tid bliyer
Tilfældet under virkelige Bevægelser.
Andet. Hvorledes den gradeviise Overgang fra en slæ
bende til den mueligst lette rullende Bevægelse faaer Sted.
At den bevægendé Kraft maae ved de sædvanlige Hiul stedse
anvendes giennem Centret, medförer, som ovenmeldt, at Hiulene ikke kunne have en eegentlig rullende Bevægelse, end
ikke i det Tilfælde Axel Frictionen er null, men det öjebliklige Sving maae skee omkring et Punct a", hvis Dybde under
Hiulet afhænger af Grundens og Hiulets Beskaffenheder. Kom
mer nu Axel-Frictionen til, maae ommeldte Punct a" rykke
dybere ned, og dette saa meget rneere, som Axel-Frictionen
er större til. Virkningen heraf maae viise sig ei alleene ved
at Bevægelsen bliver sværere, men ogsaa ved at RotationsHastigheden bliver imod Centrets fremgaaende Hastighed min
dre. Dette afgiver naturlig et Middel til at bestemme Belig
genheden af a" ved Erfaringen selv; thi lad ca" ■=. R. HjulCentrets giennem gangne Vei —L og Antallet af Hiulets Revo-
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lutioner ved denne Veis Giennemganv — N, saa er N =----(g ir Omtrækket af Circlen ,

liv is

Radius i)

altsaa liaves

JR. = — jÿ-, og kan saaledes immer ansees givet, da IL og N
kunne uden stor Vanskelighed observéeres. Nytten af slige
Observationer i Grunde af forskiellige ArteT, saavel for selve
Theorien af Hiulenes Bevægelser som for en tydeligere Kund
skab om Grundenes Modstands Maader imod denne Bevægelse,
er deels af sig selv indlysende, deels vil den ved det efterføl
gende blive klarere.
Endelig antyde de foregaaende Betragtninger, hvorledes
en almindelig Theorie over Hiulenes Bevægelser kunde anstilles, dersom Grundenes Modstands Maader vare dertil nöie
nok bekiendte. Men da dette ingenlunde er Tilfældet, fordrer
Klarhed og Læselighed i Resultater, at Betragtningen giöres
meere Specieil, og det aldeeles hypothetiske og uvisse saavidt
muelig afsondres fra det mindre uvisse.

5. Hvorledes Grunden endog yttrer sin Modstand over
Buen ad, naar Hiulet forestilles at giöre et lidet Sving om
kring et Punct a" , bliver det immer vist, at Modstanden over
enhver liden Deel af Buen a d maae kunde reduceres til, eller
forestilles ved, sde Kræfter, en normal og en Tangential Kraft.
Der abstraliéres i det folgende stedse fra elastiske Kræfter , og
Cohæsions Kræfter (med Hiulets Rand) i Grunden, da disse
kuns vilde fordunkle Betragtningen. Tangential Kræfterne blive
af lige Natur med de saa kaldte Frictions Kræfter, de maae
nemlig i deres Intensitet afhænge saavel af Pressionen som af
Beskaffenheden af Hiulets Rand og af Grunden selv. Disse
sidste kunne altsaa forestilles saaledes, at ingen eller kuns en
aldeeles ubetydelig Friction kan faae Sted, i dette Tilfælde

113
bleve cia de normale Kræfter aleene tilbage. Vi kunne altsaa
beqyemmelig afsondre de ade Hoved-Tilfælde :
A. Naar de normale Kræfter alleene have Sted, og Grunden
ingen Tangential Kræfter kan yttre.
B. Naar Grunden yttrer begge Slags.

A.
6. Naar Grunden moclstaaer alleene i Directionen af
Normalerne, det er efter Radierne giennem Centret c, saa
gaaer Resultanten af Grundens Modstand naturlig giennem
samme Center, og naar den der forestilles deelt i en horizonthal og vertical Kraft, inaae denne være lig Hiulets lieele Vægt,
og hiin lig den fremtrækkende Kraft. Axel - Friction kan un
der denne Forestilling ikke liave Sted, og da de Centrale
Kræfter ikke kunne have nogen Virkning paa Hiulets Rota
tion, saa bliver denne i sig selv vilkaarlig, kuns for at nærme
Forestillingen til de siden efter betragtende virkelige Tilfælde,
antages Svinget i hvert Öieblik for sig at skee enten omkring
a eller et Punct neden for. — Lad nu :
Hiulets Radius
r
dens Rands Breede eller Tykkelse # Axlen
b
dens heele Vægt
Qfø
daed
a
en variabel Deel deraf, eller dae h
’
Q
Modstanden, som Grunden yttrer i Punct a, er saaledes,
at naar den virkede med samme Intensitet ovær O Eenheden, vilde dette være lig en Vægt
" qVb
Sum af de verticale Modstande oyer ah
<5
Sum af de horizontale
J'
’Vid- Selsk. Skr.IDceV IIHafte,

P
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I Folge den. antagne

da

_

dens
1 __

COS öS

Modstand

meclianiske Lov for
ved

Punct

h =

(cos (b — cos «) d. 0

hl

Grunden bliver

. b r q d . (p =

altsaa

T

d S ——
— (cos 02. — cos et cos T0)/ d. -r(b
i cos ce
naar denne integreres og ø sett es — a faaes
r q b r-#--- sin ce cos œ~t
cos a

a L 1--

J

videre er d. f r=z -—— |^(cos 0 sin <p — cos a sin 0) d . 0 J

naar 0 efter Integreringen settes — a, gier denne
rq b

—

~ cos d)

da nu S = Q, saa bestemmes derved q at være
__

—

a Q (! ---- COSÄ)

~

.

og denne indsat i / giver endelig

/== O x
J

(#---- cos ce sin ce)

Fra denne Værdie for f erholdes folgende :
storste Dybde af Nedj den udforderlige isynkningen, eller af,
antagne Verdie j frem trækkende Kraft, naar Iliulets Höjde er
af ot
j
1
4 Fod.
eller f
51 - o,o33 Q ” ’• - - 0,09 2.
lok - - - - 0,066 — - -- - - o,36—15
- - - - 0,098 — - - - * 0,72 —
20 A
- - o,i31 — - - - - i,4523I
- - 0,165 ■— - - - - 2,26-—•
3o
- - 0,198 — - 3,22--35 L - - -, - 0,232 --- - - - - 4,34--7.

ï

4o A
452.
6of~
551
60 2_

-

-

- - -

-

- - -

iS

0,266 —
o,3oi —
0,336
*
—
0,371 —
0,407 —

-

-

-

-

- 5,62—
- 6,83—
8,67—
- - 10,22 —
- - 12,00 —
-

Fra denne Tavle folger :
0) De frem trækkende Kræfter kunne ansees at være ligefrem
som fordybnings-Buerne og dette nærlig for alle virkelig
modende Fordybninger.

5) Den udforderlige frem trækken de Kraft, er betydelig stor,
endog for maadelige Nedsynkninger, saaledes ßndes den.

Ved Hiul 6 for A — störste Fordybning = T*o af Q
af
J - 3| '-

4

T od
Holde.

0 — 41 ( — 8| -

-

i
T

-

-

-

Dette forer naturlig til at betragte, hvorledes f vil under samme
(2 afhænge af Hjulets Höide eller Diameter.
8. Da Q eller 6’ antages at blive uforandret, saa haves
almindelig
r qb s &
cos <x sin ax
2
i — cos (Z j

r q b' gå,---- cos à sin
2
1
cos à,

J

men q : <7' = r (1 — cos et) : rz (1 — cos £)
f

altsaa------------1 cos ct,:--------------1 —— cos a,7
r* b (#

=2

r

:

ri

derfor

cos o, sin a) = rib' (g
cos à sin #)
r4 b
2 x,
sin 2
rp b'
2 x — sin 2 «

P 2
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Ved at udtrykke Sinuserne i Buer fmdes derfra
(2 a)2
. (2 af)4
. > f
P* + 4.i.6.7 — e,;- I
(2«)1 ,
(2
r

{

4-5

4 4-5-6-7

elc • J

Lad r' antages at være den største Radius, saa er d naturlig
den mindste Bue, og denne supponeres her at blive sögt. Da
nu ingen af Buerne ere meget store, saa er det klart Bröken
’ — TV + etc-

I

------ 7FUT---------- f°
' - iv + elc' J
(2 d)

er

mindre

—
a

maae

end

være

(2 a) ,

mindre

altsaa

maae

end

1.

fordi

ogsaa

(r-—T fole-elig naar b : b* =
\r b )
0 0

være mindre end

— r : F bliver d mindre end -7 . cl det er :
r

’’Naar Hiulenes Breeder antages at være mod hinanden
’’ligesom deres Höider, da aftager Fordybnings-Buernes Grade
’’Antal i et större Forhold end Hiulenes Höider voxe, naar
’’begge Hiulene antages lige meget betyngede.”

Alen det fandtes ($ 7.), at de fremtrækkende Kræfter
vare mod hinanden ligefrem som Fordybningernes Grade An
tal, det folger altsaa:
’’Naar den forende Last er i begge Tilfælde den samme,
”da aftage de fremtrækkende Kræfter, som udfordres til at
’’holde Bevægelsen vedlige, i et endnu större Forhold, end som
’’Hiulenes Höider og Breeder voxe.”

9. At Tangential-Kræfterne, som vi i foregaaende have
sat ud af Betragtning, ikke kunne formindske Grundens Mod-
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stand imod Bevægelsen, er af sig selv temmelig klart, og at
Axel - Frictionen ikke kan forhöie Grundens Modstand noget
mærkelig over det Axel - Frictionen selv, reduceret til Hiulets
Rand, belöber sig til, vil ogsaa kunde antages som höist ri
melig. For altsaa at kunde anstille en Slags Sammenligning
mellem Grundens og Axel-Frictionens Modstand imod Hiulenes
Bevægelser, behove vi kuns at angive et Maal fos sidstmeldtc.
Lad Middel Radius af Axlen i Hiulet
r'
^jesS.10 for Axlen i dens Huus

-

-

n

Frictio

saa er Frictions-momentet om Axlens Middel-Linie

r'X—
7L

og for at denne overvindes ved Grundens Tangential Modstand
imod Hiulets Rand med Armen r, uiaae den Tangentiale Mod-

——
X —
r
n
Ved Q forstaaes, ligesom forhen, den heele mod Grun
den trykkende Last, i Steden for det burde eegentlig her være
bemældte Last mindre end Hiulenes ecgen Vægt. Men da Hiu
lenes Vægt kan mod et svært Læs ansees ringe, og Slutnin
gerne i den intenderede Sammenligning blive paa denne Maade
sikkrere og meere simpel, saa kan Q gieide for begge.
stand blive

-

-

-

— er ved Arbeyds-Vogne med 4 Fod höye Hiul neppe större
end 4, °g n kan ikke sættes mindre end 7 à 8, naar Omsorg
og Smörelse'ikke paa uvedbörlig Maade forsömmes. n taget = 74

giver Axel-Frictionens Modstand =

= 0,02z Q.

For at

Grundens eegen Modstand, fra de normale Kræfter alleene,
ikke oversteeg denne Størrelse, maatte den störste Dybde af
Nedsynkningen være mindre, end en halv Liine (Tavlen § 7).
En saa liden Fordybning under en svær Last kan man uden
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Tvivl sikkert antage, at end ikke de beste Lande-Veje nogen
Tid tillade. Axel-Frictionen er med 4 Fod höye Hiul rimelig
endnu mindre i de sædvanligste Tilfælde, end vi lier have an
slaget den for, men om dette endog ikke var, maae dog Grundens Modstand, selv paa gode Veye, ansees nogle Gange större
end Axel-Frictionens, for at Lastvognenes tunge Gang bliver
forklarlig. De umiddelbare Folger heraf ere :
<2) Jevne og haarde Veye afgive det kraftigste og visseste Mid
del til at lette Vognenes Bevægelser. Men da Localet ofte
sætter Grændser for Graden, hvortil dette kan opnaaes, saa
Z») blive höye og i Forhold brede Hiul dernæst det meest tilfor
ladelige og almeennyttige Middel. Ej alleene nedsætte de
höye Hiul Axel-Frictionen, alt forresten lige, i samme For
hold som de ere höye til, men de nedsætte ligeledes den
vigtigere normale Modstand fra Grunden i samme Forhold,
som de ere lioyere til. Dette sidste kunne de andre Mid
ler, der alleene gaae ud paa Axel-Frictionens Formindskelse,
naturlig ikke bevirke.
Disse Slutningers Rigtighed kan man ansee bekræftet ved den
daglige Erfaring i de Lande, hvor en livelig indenrigs Handel
har nödt til at söge Lettelse i Bevægelse paa Axler. Ved Jern
værker og Kulmiiner finder man, saavel i Frankerige som for
nemmelig i Engeland, Vey-Spoer anlagte, for betydelige Stræk
ninger, af stöbt Jern, over hvilke Lastvognene ruller med 4
Hiul ligeleedes af stöbt Jern, Ved denne Indretning kan Im
pressionen vist nok ansees bragt til sit Minimum, og da Hiulenes Holder ere kuns 3 à 4hO(l> kan Bevægelsens Lethed blot
for den ringere Deel være grundet i Axel-Frictionens Formindsk
ning. Naar nu een Hest formaaer. at fremdrage paa saadanne
Veye indtil 4 à 5ooo Pd., saa viiser dette tydelig, at Grun-

lip
dens Modstand maae paa de almindelige Lande-Veye meget
overgaae Axel-Frictionens. Men det ommældte Middel til Be
vægelsens Lettelse maae stedse blive local eller af liden Ud
strækning imod det Heele. Hvor klart end saadanne Tilfælde
viise Vigtigheden af gode Lande-Veye, saa ville disse dog im
mer beholde en Modstand tilbage , der giör et andet LettelseMiddel ön skelig. Dette finder man i ommældte Lande fornemmeligst sögt og opnaaet ved hove og breede Hiul. Karrer eller
2 hiulede Vogne med 6 à 7 Fod hove Hiul ere derfor i sam
me Lande sædvanlige.
Kunde det nu i Betragtning heraf antages som rigtigt, at
Grundens Modstand mod Hi alenes Bevægelse er i de sædvan
ligste Tilfælde nogle Gange större end Axel-Frictionens, saa
vilde det end videre folge :
c) For at giöre Gavnligheden af en Forandring, der alleene
sigter til at formindske Axel-Frictionen enten i dens Moment
eller i dens Intensitet, f. Ex. Jern-Axler — en anden Be
klædning i Axel-Huuset — en anden Slags Smörrelse, kan
neppe gives et misligere Middel, end at lade Vogne med
og uden disse Forandringer trække af Dyr. Jo mindre AxelFrictionen er imod den heele Modstand, jo nödvendigere er
det ved saadanne Pröver, at alle övrige Omstændigheder ere
fuldkommen lige, men dette er vist nok yderst vanskeligt
om ey umueligt at erholde — Til at undersöge Frictionen
mellem haarde Materialier, har man desuden meget simplere —
nöyagtigere og tilforladeligere Midler.
d) Ved Spörgsmaalet : om 2 eller 4 hiulede Vogne ere de for
delagtigste? bliver det vist nok en meget nödvendig, skiönt
ikke den eeneste fornödne, Undersøgelse, hvilken af disse
2de tillader de höyeste Hiul? I Sammenligning med Vogne
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q>aa 4 Hiul kunne Karrer synes at have meget imod sig i
Hensigt til Beqvemheden i Brugen, men at dette fornemme
lig grundes i Mangel af Bevanthed med samme, kunde man
formoede ved at see, med hvor liden Vanskelighed svært
belæssede Karrer fores paa andre Stæder giennem Byernes
Gader •— over Broer og alle Slags Lande-Veye. Naar f. Ex.
Fragt-Karrer fores fra Paris til Marseille og tilbage igien med
de selv samme Heste, saa vidner dette unægtelig om, at end
ikke Brancard Hesten lider noget betydeligt, og at de mo
dende Ulemper ved at fore Karrer maae ikke indtræffe mær
kelig oftere end det skeer ved andre Vogne, naar man först
er blevet bekiendt med deres Behandling.
io. Fordeelon, som Karrerne maatte i Folge foregaa
ende Sammenligning gives over de eegentlige Vogne formedelst
deres höyere Hiul, kunde synes tvivlsomt ved folgende Bemærk
ning : Naar en given Last skal fores frem , ville rigtig nok liöye
Hiul have Fordeel over de lavere, men det folger ikke ligefrem
deraf, at en Karre vilde være fordeelagtigere end Vognen med
4 Hiul, fordi naar den heele Last bæres paa de 2de Hiul,
bliver Nedsynkningen i Grunden större, fölgelig ogsaa Mod
standen större, og muelig i större Forhold, end om Lasten
var fordeelt paa de 4re Hiul, Denne Tvivl hæves ved folgende :
Lad den heele Last saavelsom Hiulenes Höyde og Breede
eller Tykkelse være eens for begge, saa bliver (efter 5. 6.)
for Karren S = OL
*

for Vognen S' =
0

X.

I——COS#

)

2x1 ____ COS #

7

2

X 2

fölgelig da A = 5' og q : q' = (1 -—cos as) : 1 — cos#, saa
haves
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Fra denne Verdie folger, at cl er stedse mindre end 2 #, og
at Forskiellen voxer med d selv, i det mindste for de maadelige Størrelser af a og d, som her handles oin.
Men naar den heele Last settes som forhen = Q, da

er for Karren C = Q . ——---- --------J

og for Vognen C = Q .
a

j

(a, — cos ä sin ix,)

2 1

—

— cos â sin Ù)

det er efter foregaaende (§ 7.) : imod hinanden ligesom cl : 2 a,
da nu cl er mindre end 1 d, saa har Karren, endog under de
lige Höider og Breeder, nogen Fordeel, naar Tanken bindes
alleene til Grundens normale Modstand,

B.
il. At Tangential Kræfter have Sted ved Hiulenes Be
vægelser, derom vidner den daglige Erfaring ved atAxel-Frictionen overvindes. Alen fra det at disse Kræfter ere til, fol
ger ikke ligefrem, hvorleedes de eegentlig virke, og uden en
enten rigtig eller urigtig Forestilling derom, kan ikke nogen
Theorie fremkomme. Da de folgende Undersøgelser maae tilstaaes at være endnu meere end foregaaende under det Til
fælde,'at Forestillingen, hvorpaa de bygges, kan være meer
eller mindre rigtig, og det kunde meenes, at Theorie eller ab
stracte Betragtninger ere i saadanne Tilfælde aldeeles overflø
dige eller unyttige, saa maatte det undskyldes, at jeg til For
svar derimod anforer nogle faa Bemærkninger. For Miclianiquen, som nyttende Videnskab betragtet, er det stedse vigtigt,
Vid. Seis. Skr. I Deel, II Hæfte.
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at Naturen og Virknings-Maaden af de materielle Tings, saavel drivende som modstaaende, Kræfter kiendes. For endnu
ukiendte Kræfter er vist nok intet andet Middel, end at Na
turen selv adspörges ved Observation og Forsög. Men Maaderne kunne være forskiellige. Ere Kræfterne saavidt kiendte,
at man om deres Virknings-Maade kan danne sig en rimelig
Forestilling, da opnaaes Maalet uden Tvivl stedse paa den
simpleste og og directeste Maade, naar Theorie gaaer forud
for Forsög. Den forelöbige Theorie nedbringer Forsöget til en
blot Sammenligning, hvorved den beste Fremgangs-Maade viiser
sig meere bestemt og indlysende, end den uden Theorie kunde.
Ved Theorien fæstes Agtsomheden usammenlignelig bedre, end
det uden Theorien var mueligt, til de enkelte Ting, som man
eegentlig har at spörge om, og som man ved Forsöget kan
faae Svar paa. Endelig angiver Theorien ikke siælden, at visse
Data ere fornödne, hvilke man uden den forelöbige Theorie
muelig ikke var faldet paa at giöre sig bekiendte. Det var
saaledes först efter at Galilæus havde giort sig Begrebet om en
constant accelererende Kraft tydelig, og ved abstracte Betragt
ninger fundet, hvorledes den maatte viise sig i sine endelige
Virkninger i Hensigt til Tid og Rum, at han ved Forsög be
fandt Tyngden ved Jordens Overflade at være en saadan Kraft,
fordi den virkede efter de samme Love. Jeg haaber saaledes
at mode Undskyldning endog i det Tilfælde, at den i det fol
gende valgte Forestillings-Maade skulde befindes urigtig.
12. Mellem Hiulenes Bevægelser er den virkelig rullende
meest simpel. Forestiller man sig at det oybliklige Sving skeer
omkring a (Fig. 3.), da synes intet naturligere, ”end at Grun”den maae imodstaae i de modsatte Directioner, i hyilke den
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’’instigeres til at vige.”
Altsaa ved h' maae Grunden modstaae i Directionen h' b, og ved h i Directionen hb. Men jo
mindre Vinkel denne Direction giör med Hiulets Rand, jo
meere indsees Nødvendigheden af en Grændse for denne Forestillings-Maade, da Fladerne ikke muelig kunne trykke under
alle Finkler med deres eeget Plan. Det samme sees end ty
deligere, dersom Svinget forestilles at skee omkring et Punct a‘.
Lad derfor et Legeme A. (Fig. zj) nedtrykkes i Grunden efter
cd, saa er det naturligt mod ab at Modstanden y ttres. An
tages Grunden at modstaae med lige Intensitet i enhver Direc
tion, da er det klart, dersom den kan ansees at vige i Direc
tion af Bevægelsen, maatte den totale Modstand være som eb,
viger den derimod efter Perpendiculairen paa ab, da bliver
Modstanden som ab. Om det nu skal være den eene eller den
anden af disse Deele, eller og noget derimellem, beroer paa
Beskaffenheden saavel af Grunden som af Fladen ab. Kraf
ten, som en Flade muelig kanmeddeele, er enten !.. paa eller
med den selv, dette sidste skeer blot ved dens Ujevnbed,
eller i Almindelighed ved Frictionen. Dersom nu Frictionen
kunde have hvad Forhold man vilde til Pressionen, saa vilde
det unegtelig kunde antages, at Grunden maatte i nærværende
Tilfælde immer vige efter Directionen cd. Men er derimod
Frictionen — hg for cn Pression fg, da vil ab ikke kunde
meddeele Kraft i anden Direction end fh, i denne Direction
maatte derfor Grunden ansees at vige, og dens Modstand blev

da som bi, paa hvilken hf ex perpendiculair.

Sættes Z. hfgr=- ß,

saa at —2—12. for den givne Overflade og Grund er = Tang, ß,
Pressio

D

saa folger, at hvad Vinkel ab endog giör med Directionen,
hvori den skal bevæges, saa maae stedse, saa længe den er
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mindre end (90^ — ß), Grundens . Modstand vurderes efter
abxcos ß, er den lig eller större end (90= — /3), bliver
a bxcos ß = eb , det er lig Fladens Projection paa et Plau _L
paa Bevægelses-Directionen. — Herefter angives nu Grundens
Modstand i det folgende: Man kan neppe tvivle om, at jo de
fleeste Slags Veye give ß en temmelig höy Værdie ; thi at endog
flydende Legemer tillade den en mærkelig Störreise, derpaa
haves et tydeligt Beviis fra den kiendelige Eorskiel mellem de
samme Skibes Seylen naar de ere reene og ureene — naar de
ere Forhudede med Kaaber eller ey. — At Hiule-Omtrækkenes
mindre eller större Glathed maae biedrage til at forandre ß
er af sig selv klart.
13. Et virkelig rullende Hiuls Bevægelse bestemmes nu
lettelig, naar man antager, at 4 « (hig
*
5.) er lig eller min
dre end ß’} thi i saa Tilfælde kan man ansee Grunden over
heele Buen ad at vige eller yttre sin Modstand i de samme
Directioner, som den instigéres ved de oyebliklige Sving til at
vige i. For ethvert Punct h yttrer Grunden altsaa sin Mod
stand i Directionen hb, hvoraf folger ligefrem, at Resultan
ten gaaer giennem Punct b, og at folgelig den fremtrækken de
Kraft maae anvendes giennem samme Punct, og ikke giennem
Centret, for at Hiulet virkelig ruller. Benævningerne (§. 6.)
biebeholdte, bliver Grundens Modstand efter
h b = ——-î— [cos d) — cos ot\ cos 4 0 d . (p
1---- cos

T

b rq

.

f

Denne giver d . S = ;---- 777^ y (cos p — cos ct) cos-pd d. p) ~—
Ærg'
/i+cos(J)
LZTcos^ k—2—

7

>

(costy — cosd) d.pj ,

i

denne

.

integreret

og

p sat = « ,
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,

giver

5

r q b ( {x---- cos x sin «) + 2 (sin x----x cos «) \

= -j~(------------------- 7-------------------------------J
brq

videre haver d.f — ;---- (cos^)— cos a) cos 4$ sin-i-^) d. Q=c
brq
sin 0
—---------- (cos d) — cos ct)------ d . Q)

naar

(p

efter

integreringen

settes

—

ct

bekommes

rq b
f = — (! — COS «)

Q = 5

giver

q .

der

indsat

f = o. X (# — cos x sin

i f giver :

(1 ___ COS xY1
ä) 4~ 2 (sin

x ---- ct cos x

Vilde man sammenligne f her med f i (§. 6.) , da maatte först
fra AEqvationen 5 = A bestemmes hvorledes Buerne ct forhol
de sig i de 2de Fald , da den her maae være noget mindre
end hist. For end videre Lettelse i Sammenligningen bemær
kes , at Störreisen 2 (sin « — ct cos d) er i Almindelighed no
get större end (a — cos ct sin
, men for maaclelig srnaae
Verdier af ct kuns lidet, saa de kynde i disse Tilfælde ansees
lige. Fra « = o til « = 25= er det kuns höiest
, for

a = 4°A er det 70'^ °g f°r « = ^°=--------- SOm den
forste af bemeldte Størrelser overgaaer den sidste.

2 4- Lad det nu gives, at den fremtrækkende Kraft an
vendes giennem Hiulets Center, saa maae Svinget i hvert Oyeblik for sig skee omkring et vist Punct a (Fig. 6.) uden for
Hiulets Rand. Lad fra a drages Tangenten ab, og et Punct,
taget paa hver Side af Berorings-Punctet b, være d og d'. Som
nu disse skulle, i Svinget omkring a, beskrive srnaae Buer J_ = paa
ad og ad1 deter: i Directionen af dg og d‘ h, saa maae Grun
dens Modstand y ttre sig i Directionerne de og d* é, saa længe

12.6
Vinklerne cde og cd'é ey overstige ß, naar
*
dette derimod
bliver Tilfældet, da yttrer Modstanden sig vel endnu til samme
Side af Normalen, som de bemældte Linier angive, men dens
Directions Vinkel med Normalen forbliver ßf hvor meget end
og hine Liniers Vinkler med Normalen maatte overstige ß.
Lad nu, dette forudsat, Grundens Modstand deeles i normale
og tangentiale Kræfter, saa er det klart, at for alle Puncter
mellem Æ og/ ville Tangential-Kræfterne söge at forøge Ro
tationen omkring Centret c, de ville derimod for alle Puncterne mellem b og m söge at formindske samme. Da nu Nor
mal-Kræfterne ikke kunne have nogen Virkning paa Rotatio
nen omkring Centret, saa folger at:
’’Naar Axlen har ingen Friction i Hiulet, da maae Sum af
’’Tangential-Kræfterne over b ni være lig Sum af samme Kræf”ter over Buen bf Har derimod bemældte Friction Stæd,
”da bör Sum af Tangential-Kræfternes Momenter for Buen
”bf overgaae Sum af samme Kræfters Momenter for Buen
’A/zz saa meget, som Axel-Frictionens Moment omkring Cen”tret c er stor.”
Da Punct a eller Buen fb maae efter (4de) ansees givet eller
bekiendt, saa forskaffer denne Betingelse ligefrem en Bestem
melse for ß, naar Axel-Frictionen antages, som naturlig, at
være bekiendt.

fb og ß saaledes fundne, bestemmes lettelig A og f,
og faaer man da, efter forhen brugte Fremgangs-Maade, de
endelige Værdier for q
f hvorved alt det forlangte haves.
I Almindelighed betragtet medförer Sagen ingen Vanske
lighed, da alle modende Integraler kunne skee ved Buer —
deres trigonometriske Fonetioner, og de hyperboliske Logarithmer af samme, og skulle derfore ogsaa de omtalte Æqvationer

til Slutning anfores. — Men deres större Vidtløftighed giör en
mindre direct Methode saa meget meere ønskelig, som man paa
den eene Side ingen Observationer endnu haver over Störreisen,
af Buen fb, og der paa den anden Side kan være Tvivl, om ß er
virkelig constant over heele Nedsynknings-Buen, da Antagelsen
(i 12) : ”at Grunden modstaaer med lige Intensitet i enhver Direc
tion” maae ansees at være langt fra fuldkommen Sikkerhed.
Vinkelen, som Modstands-Directionen giör med Norma
len, er ved b Null, og gaaer derfra voxende frem, saavel mod
f som mod ztz, indtil den bliver lig ß, som den ikke overstiger.
Lad antages, at bemældte Vinkelerover bf constant og = ß',
over Buen b m ligeledes constant men = ßH. saa ere ß' og ßH
hver for sig nödvendig mindre end ß.

15. Lad Z./c b " a,, og alle forhen antagne Benævninger biebeholdes, da bliver :
p
5 9 r sin 2 ß'
\ 7
n
d. (Tang. Kraft) = pppfcosV) (cos 0 — cos d) d . 0 for Buen bf

. r

Sum af Tang. Kræfter over 3/=
'

b qr sin 2 ß' z

v^n

— « cos

r sin 2 ß"

3

For BuenAvzer d. (Tang. Kraft) — —^-~côsF) (cos $ “ cos d) d . (p
Dens Integral skal være o, naar <p = a, og have sin
complette Verdie naar 0 — a, derved faaes:
Sum af Tang. Kraft over bm ■=.
__ g r sin 2 ß" (

.

X

— cos

— "T(7ZVo^r Usin « “ sin

Axel

Frictionen

er

—• Q
s 2 -j----- —----------------- .
Bestemmelse ;

(efter

9.)

lig

en

Tangential

Kraft

Rotations AEqvilibret giver altsaa folgende
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bar sin 2 ß" (

—.------------ r j (sin a,
2(1 — cos #) X

— a cos a)

8
\ , r t—----- - --Jr
n
b qr sin 2 ß' r
2 (1__ COS ft) \

— (sin # — # cos #) } + —V 6' « 4~ / 3

\
)

16. Ved Buenfb betegnes Soof med S‘
-

-

-

bm

-

,
<7 r cos ß’
d . Oz —■---------------- (COS 0

-

-

-

-

Æ",/" men faaer da

cos #) cos (04- ß’) d . (1)

naar for cos (0 4- /3') settes dens Verdie cos 0 cos ß>' — sin 0
sin ß', Integreringen foretages og completeres, og 0 derpaa
settes — a, bekommes
&

bqr cos ß2

— (2 co6 K — cos #) sin

videre er d .

/

---- Tang, ß’ [sin #4 — 2 cos # (i — cos #)] 5

2(1 —cos# (

bqr cosß" r
.
\
o" ;=----------------COS # I (cos ø—cos#) cos (0T—ß")
r* «/.01
~rj

X

7 1—

Integralen completeres ved at den skal være o naar 0 — /,
man faaer da, ved derefter at sette 0 — zx,
6 (# — cos # sin #)

s

gu__ cos /33 J ~~(ø —(2 cos# —cos#)sjn <0
2(1—COS#) |

/
*
4-Tang./3 I (i— cos#)"

I

I

X
Çsin#2—2 cos #(i—cos#0 1 i

da nu 6 = 5' 4- S", bekommes
cos ß^ (# — cos # sin #)
__

bqr

I

----- (cos/32 —cos/33) (ø----- (2 cos#—cos#) sin <0
gin g’ cos ß" (1 —cos #)2 ——

2(1—cos#)

sin 2 ß’ 4- sin 2 ß" ( .
k

2
!

X

[
f

\ !
) )
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bar cos ß' /\

,

. Tf.

\

—cos«)sin (04-ß)o?.

~~ (jf°s

(p sat = 4 efter Integringen giver :
p__ b q r cos ß2
I
2(1—cos<x)

^sin d2 — acos# (i — cos«)^
rp
, (,
,
4- lang, ß
---- (a cos# —cos Ä) sin

b q r cos ß" (

,,

videre er d.j'11 = —---- fyg

"

\

(Jcos<p—co$#)sin (ç —ß) d . (fij

dens integral skal være o naar (p =z 4 og 'complet naar (p = a,
derved bekommes :
\

(1 — cos #)2
---- (yin d2 ----- 2 COS Ä (i — cos d^)

1

06— cos CL sin 06
\ I
(d — (2 cos öl — cos 4) sin d^J j

, /
”

I

^dng- /3

da nu f ~ f1 + f“1 ) bekommes :
r

l g r

__

"
COS ß2 (1 — COS of)2

(cos Ø2 — cos/32)

\
I

^cos# (i — cos#))

Ê

2(—COS#)^____ sin ß1' Cosß" (o6— COS CL sin OL)

X 1

18.

sin 2 ß’ 4- sin 2 ß" /
.
.
4------------------------- # — (2 cos OL — COS po) Sin 06 J

J

X

2

J

Lad til Udtrykkenes Forkortning antages;
4 — (2 cos c& — cos 4) sin 4 = p

sin 42 — £• cos

cl

(i — cos 4)

*
p

afhænge da begge af 4 saaledes, af de blive o naar
den cét o. bestemmes nu q ved Æqvationen V = Q, og den
fundne Verdie indsettes i f, samt de fornödne Reductioner
foretages, da bekommes :
Vid. Seis. Skr. IDeel, IIHafte.
R

P °S P
*

i3o
sin 2 ß,
-vi sin 2 ß 4~ sin 2.Æ
'i
cos ß2 (i - cos«)2----------- ~- cos « sin «) -f------- ------------- 25 p----

,,
sin 2 ß
cos ß2 Ça - cos « sin «)-{------- (1 - cos «)*

/=<2x

1j
<

/*
/
(cos ß2 - cos ß2)p
—— (cos ß2 - COS /31) ’P'
sin 2 /3 + sin 2/3" ,

------------ -------------- ^~‘P)

(

naar

eller ,

Tæller

og

Nævner

divideres

med

cos ß2 (a — cos en sin ct)
7.-COS«)«

_Ta.r j »in»ff+sin»0"x
acos/34

«-cos« sin«

p

«-cos«sin«

,+fa7gF><^^KZ71
«-cos« sin«

Xcos ß

t

s=Ql

*
c«

/,

✓ y« - cos «sin«
x

g yV

r

p

Kcos /3 X Ja,- cos «sin«
sin 2 /3. + s*a 2 ß

'■

a cos/32

\

Da nu

P
a “ cos # s*n *

z

er = f for det Tilfælde, at ingen Tan-

gential •* Kræfter have Sted (§. 6.), saa lad
(1 — cos «)2

_

« — cos « sin «

. (1. ‘~".cSs_g?j—.
sin « — « . cos «

; &

o.

saa bliver endelig

131
'i — Tang- ß" J si" 2 ff 4~ si» 2 ß" .

>

p

&____________ »cosÿ_____ ' ° ~

:

~

■ + o Jw-o-r-Ayh
J _ p-—
-r

1

sp

kcos/3 >

(i-cos#)»

/~g.qx4
( i -fcoA\z )_____ L_____
X.COSß"A f (1—cos#)2
sin 2 /3 -|-si" 2 ß"
p
"
" (I — cos #)a (
» cos ß2
JJ

X

19. Den beqvemmeste Brug af derme AEqvation, tilli
gemed Æqvationerne i (§ S 15, 16, 17) afhænger fornemmelig
af Buen fb eller #, kan altsaa ikke bestemmes forend forelöbiee Observationer liave viist, livad Værdie denne faaer imod
a under de Tilfælde, man eragtede at oplyse ved directe For
sög. Ved Storrelsernes ubestemte Værdier synes kun eet Til
fælde at udmærke sig saavel for .dets lettere Overskuen, som
for dets rimelige Stedhaven i nogle af Hiulenes virkelige Bevæ
gelser. Det bestaaer i Antagelsen at /3" = o, eller at ingen af
Grundens modstaaende Kræfter virke til den anden Side af
Normalerne, men alle til een Side af samme. Svinget maae
da i hvert Öyeblik for sig skee enten om # eller omkring et
Punct neden for samme, og det synes at medfore, at Nedsynk
ningen i Grunden ikke kan være betydelig, heller ikke ß have
nogen mærkelig höy Værdie, naar A^el-Frictionen er, som sædvanligst, af maadelig Störreise. — Den (i § 4) angivne Obser
vation for Bestemmelsen af a, vil immer viise, om og naar dette
Tilfælde har Sted,
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a “ a,
p =■ « — cos x sin «
P* = (i — cos df
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Ved æqvationen (§. i5.) findes videre :
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- - 3o = - - 35= - - 4°= -
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Da S7nus og Tangent for saa
- 0,99 smaae Buer, som /3' her bliver,
- 0,98 J kunne ansees lige.

Verdien af f bliver folgelig:
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f — G . Q x4
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Denne bekræfter, som let sees, Slutningerne i (§. 9.)
20. 0'kan i foregaaende ikkuns blive 14?= i Folge den
angivne Værdie af —. Naar det erindres, at ß' er for en Deel
af a lig ß selv, saa synes l^= at antyde en mindre Værdie
for ß, end den rimelig i de jevnligst mödende Tilfælde virke
lig har. Den seeneste fundne Værdie for f vil derfor muelig
kuns siælden blive den giældende, og naar den almindeligere
(fra § 18.) skal bruges, da er det immer en U ledighed, at den
indeholder 2.de ubekiendte /3' og ß", til hvis Besteknmelse ha
ves, foruden f selv, kuns een AEquation. Hertil kommer, at
ß maatte ved andre Betragtninger igien bestemmes fra hiine.
Disse Uleiligheder undgaaes ved de almindeligere AEqvationer,
hvor ß allene tages under Betragtning. Man har saaledes Aarsag til disses Udvikling og Fremsætning, endskiönt de falde
vidtløftigere og med meere sammenblandede Størrelser end hiine.
Lader man altsaa Modstands Directionernes Vinkler med
Normalerne blive variable, som de virkelig ere, da Andes

let at

COS O —. COS X

Tang. /3' = ---------------- •
COS X — COS d)

Tang, ß" = —

id4

Lad Værdierne af ø , for hvilke ß' og ß" blive lig ß
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ved 0" for Buen (a — d)
saa ere (ft' og 0" naturlig constanter, der bestemmes ved æqua-

tionen
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hvilke igien give cos <£ cos ß ~ cos (Øz4~/3) — cos (øzz — ß)
naar d og ß gives, ere altsaa Øz og Øzz bekiendte.
De mödende lutegrationer have ingen Vanskelighed,
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Disse zde give, i Steden for æqvationen (§. 15.), folgende:

Naar Værdierne forjog V A- + /'2 fra de folgende AEqvationer

indsættes i denne, afgiver den Bestemmelsen for ß.

Dens vidt

løftighed vil i de fleeste Tilfælde noget formindskes ved, at
Buen (a—4) rimelig sielden tillader Modstands-Directions-Vink 

lerne med Normalerne at overstige ß, og om de end for en
liden Deel af det överste i Buen

— «) skulle giöre det, saa

kan Feylen ved at antage, de ikke giöre det, kuns være me

get ringe.

Naar det er eller antages -, da bliver (p" — a, og

ovenstaaende AEqvation forvandler sig til :
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21.

For Bestemmelsen af A findes :

For Bestemmelsen af/* findes dernest:

Æqvationerne for Tilfældet Cß" = a gielder ogsaa naar # — #,
det er alleene m og zzz', der ved denne sidste Supposition for
andre deres Værdie, •— De forhen fundne Æqyationer, hvor
ß' og ß" ansaaes som constanter, have saaledes meget forud
i Lethed og Simpelhed. Da 5’ og f ere i Tilfælde af Forsög
givne tilligemed Hiulenes Vægter, saa kan V S2 4-f2 (i S 20 •)
angives ved Forsøgets eegne Data, det er altsaa blot Verdien
Vid. Seis. Skt. I Deel, 11 Hafte.

S
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af q> der fra Q = S maae findes og indsettes i Formulen (§ 2.0.),
og vil da Æqvationen for Bestemmelsen af ß haves. Dens Vidt
løftighed kan neppe videre formindskes, förend Indsettelsen af
Størrelsernes Tal Verdier maatte dertil kunde give Anledning i
særskildte Tilfælde.

22. Den nu af handlede Theories nærmere Oplysning
og Stadfæstelse ved Forsög beroer paa 2de særskilte Hoveddeele, hvilke det er saa meget meere fornödent at udsætte fra
hinanden, som de have gandske forskiellige Hensigter, og ere
forbundne med meget ulige Vanskeligheder.
Den forste og vigtigste, men tillige den letteste i Ud
forel sen, angaaer Bestemmelsen af & eller Buen fb. . Naar
denne findes ved Hiulenes Bevægelser at have en angivelig og
kiendelig Værdie, da afgives derved et Slags Beviis for, at
Hoved Forestillingen om denne Sag er i de foregaaende Betragt
ninger rigtig. En maadelig belastet Karre, fremdraget ved een
Hest med jevne Skridt — en jevn og saavidt mueligt steenfrie
Vey eller Grund ere hertil de meest ønskelige requisita. At
den af Hiulet overgangne Veys Længde bliver nöyagtig maalt —
at Hiulcis Diameter ellei- dets Rands Omtræk haves ligeledes
nöyagtig, og endelig at Fliulets Omveltningers- Antal, ved at
giennemgaae den ommældte Vey, blive rigtigen angivne eller
talte, disse ere de fornødne Data fra Observationen. Da Kar
ren kuns behøver at drages langsomt frem, saa opnaaes det
sidste meest ligefrem ved simpel Telling, naar eet af Egene
formedelst Farver udmærkes tydelig fra de andre. Men den
til et sikkert Udslag fornødne Vey-Længde er ved bemældte
Observation aldeles ikke vilkaarlig. Det vil let skiönnes, at &
maae blive saa meget mindre, som Fliulets Nedsynkning i
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Grunden og Axel-Frictionen selv ere smaae til. Antager man
nu, som fornödent til et sikkert Udslag, at det virkelig be
fundne Antal Omveltninger bor, i det mindste, være een min
dre, end det for samme Vey-Længde og Hiul-Omtræk maatte
være, naar Hiulet virkelig rullede, da kanelet være saa liden,
at den fornödne Vey-Længde er for 4 Fod höye Hiul over
een Miil. Dette oplyses end meere ved folgende Tavle, hvori
den nysmeldte Antagelse er lagt til Grund.
det mindste Antal Omvelt- Den hertil fornödne mindV erdie ninger, som Observatio ste Vei-Længde, naar Hiu
af a
nen bor give
lene ere 4 Fod höie.
2—
1641
20684 Eöd
6169 —
4094
4~
23oo —
6-2.
182
1294. —102
8A
I oA
65
829 —
37 i
—
15A
284
~
r
2.0^;
•
16
214 —

Naar Hiulet virkelig rullede, vilde Omveltningernes Antal i alle
disse befindes een större end de i Tavlen angivne. « kan,
som let sees, have en meget reel Værdie, skiönt den varmin
dre end 2°. 1 saadanne Tilfælde maae man da enten have en.
tilstrækkelig lang Vey, eile?' man maae nöyes med mindre Forskiel end en heel Ornveltning. Naar det sidste vælges, maae
Fremgangs-Maaden i det Heele være saa meget meere nöyagtig, som den havende Vey-Længde medforer, at Forskiellen
bliver liden til. — At hendrage Opmerksomheden til denne
Omstændighed har jeg anseet saa meget meere nödvendig, som
det paa den eene Side er rimelig, at den kunde ellers forbigaaes, og det paa den anden Side er i mine Tanker usammen
lignelig bedre, at der over en videnskabelig Qvestion ingen Ob
servationer giöres, end at der ved Observationer fremkomme
urigtige Udslag,

S 2

Den anden IIoved-Deel gaaer ud paa Bestemmelsen af
ß, eller Hiule-Randens og Grundens Frictions-Vinkel med hin
anden. Denne medfører i Udo velsen usammenlignelig fleere
Omstændigheder end hiin. Foruden at
ogsaa her maae Rien
des, er det end videre fornodent :
<?) At Karrens heele Vægt og Hiulenes særskildte Vægt kiendes.
5) At Axel-Fricticnen for sig gives.
c) At dj eller Ned synknings bu en under Bevægelsen, skaffes be
*
kiendt. Dette kan, som let sees, ikke opnaaes, ved at maale
Hiulenes Nedsynknings-Bue medens Karren staaer stille; thi
denne er meget forskiellig fra hiin. Det vil heller ikke kunde
rimelig opnaaes ved noget Slags Maal paa Hiul-Buerne selv
under Bevægelsen, men dertil maae uden Tvivl vælges an
dre Midler.
d) At den fremdragende Kraft ellery gives. Det maae altsaa ikke
være Dyr men Vægter, der vedligeholde Karrens Bevægelse.
For dem, det kan falde ind at foretage disse Forsög,
er vist nok al videre Udvikling ufornöden. Jeg har derfore
til Slutning kuns at bemærke folgende :
Det er ikke rimeligt, at Frictions-Vinkelen /3 spiller no
gen betydelig Rulle i Hiulenes Bevægelser, enten til at besvære
eller lette dem. Hvor höye og breede Hiul bruges, finder
man ofte, at Hiulspigerne have saa store og freinstaaende Ho
veder, som om man derved attraaede, at forstörre ß saavidt
mueliat. Fordeelen heraf, naar det ommeldte virkeli? var Hensigten, er det vanskeligt at indsee. Om dette, og det övrige
ß vedkommende, vilde de sidstmeldte Forsög kunde give Op
lysning. Men det fornemmeste Formaal ved disse maatte, lige
som ved de foregaaende Betragtninger ß angaaende, være, at
skaffe Mekaniken, som Videnskab betragtet, een uoplyst Qvestion mindre. Kuns fra dette Synspunct kan Sagen vinde den
Interesse, som slige Forsögs hensigtsmæssige Anstilling udfordrer.
•-------------------
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-
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Vinteren paa florskjellige Siedel' i Norge
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Ved
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Ha

O V erh o fmarskal.

u

c

h.

Sommeren.

o verbeviisning om, at fuldstændig historisk Kundskab og Un
derretning om Naturbegivenhederne, med de forsk)eilige Om
stændigheder og Modificationer, under hvilke de til forskjel
lige Tider vise sig for os, ene kan sætte os i Stand til at gjöre
rigtige Slutninger, saa vel over Aarsagerne, som Virkningerne
deraf, giver mig det grundede Haab, at de Underretninger
som herved fremlægges, over et hos os ualmindeligt Naturphænornen, ikke ville være det kongelige Videnskabernes Selskab
uvelkomne.
Som bekjendt, er Udbrud af Luft-Electriciteten, eller det
vi kalde Tordenvejr, hos os og i de fleste endnu sydligere
Egne, hyppigst om Sommeren og ved stærk Varme, og fin
der næsten aldrig eller dog kuns sjelden Sted om Vinteren,
uagtet at vor Dunstkreds og Skyerne angive ligesaa stærk ja
endog stærkere Grad af Luft-Electricitet paa denne Aarets Tid
end paa hiin. Man har angivet som Aarsag hertil, at den
koldere Luft var mere isolerende end den varmere Luft, (en
Egenskab, som alle ikke ledende Legemer have tilfælles med
hverandre) og at af den Aarsag kunde det electriske Udbrud
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eller Lynilden ikke saa let fremkomme i den kolde Luft, med
mindre at Luft-Electriciteten samlede sig meget stærkt og der
ved eiholdt den fornödne Grad af Styrke for at gjennerabryde
den isolerende Luft; man troede at understotte denne Mening
med det, at naar Tordenvejr bemerkedes om Vinteren, (skjönt
meget sjelden) var den stedse overmaade stærk. Imidlertid,
naar man betænker, at der gives de Egne hvor Tordenvejr
om Vinteren indtræffer ligesaa ofte som om Sommeren, at dette
Phænomen synes i Almindelighed at finde mere Sted i de nord
lige Lande, og hvor Luften altsaa maatte være koldere end i
de sydligere Lande, at dette Phænomen synes at være localt
og indtræffer oftere paa visse Strekninger end andre, da fore
kommer denne Forklaringsinaade mig mindre tilfredsstillende,
med mindre man var i Stand til at angive fyldestgjörende Aarsager til slige locale Undtagelser.
Haabet at blive oplyst herom, formaaede mig til, da
jeg ved Fortælling havde erfaret, at Tordenvejr om Vinteren
var meget almindeligt paa visse Steder, og i Særdeleshed paa
den vestre Kyst af Norge, at söge omstændeligere Underret
ning om denne Sag. Jeg skrev i Aaret 97 desangaaende til
min Broder i Bergen , og fremsatte dervpd folgende Spörgsmaale :
1) Bemerkes Torden-Vejret om Vinteren paa mange Steder,
og saa at sige i hele Stiftet ?
eller
2) Er Torden-Vejret kuns localt og indskrænker det sig da
til et lidet eller stort Terrain? og hvor stort?
3) Hvorledes er Situationen af dette Terrain?
4) Er det nær ved Soen, bjergigt, eller ligesom indsluttet
imellem Bjergene?
5) Finder Phæ’noxnenet Sted ved stærk Frost? eller Töe-Vejr
efter stærk Frost ?
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6) Hvad Forandring bemerkes i Vejret efter- og foran Tor
den-Vejret? bliver det koldere eller mildere, Frost eller
B.egn, o. s. v. ?
7) Foregaaer eller folger Storm dette Torden-Vejr?
8) Finder dette Phænomen ofte Sted og aarlig ? eller flere
Gange liver Vinter?
Flerpaa erholdt jeg nedenstaaende Svar og Efterretninger i 2de
Breve fra Hr. Hertzberg, Sognepræst i Quindherret i Bergens
Stift, og fra Hr. Rector Ahrentz i Bergen. — Min Hensigt
var at indsende og samle flere Efterretninger fra andre Steder,
for ved Sammenligningen imellem disse, at uddrage Slutnin
ger som maaskee kunde vejlede til nöyere Kundskab om dette
vigtige Natur-Phænomen , men da jeg hidindtil er bleven hin
dret fra dette Forsæt, har jeg anseet det rigtigst at fremlægge
de faa Efterretninger som ere mig meddeelte herom, i Haab,
at nogen anden med mere Tid og Frihed end mig er skjenket, maaskee derved kunde foranlediges til videre Efterforsk
ning, og Undersøgelse om Aarsagen til denne synderlige Na
turbegivenhed.

Besvarelse af S. T. Hr. Hofmarskal v. Hauchs Spörgsmaale :
1) Bemærkes Torden-Vejret, paa mange Stæder og saa at sige
i heele Stiftet ?
eller
2) er Torden-Vej ret kuns local t, og indskrænker det sig da paa
et lidet eller stort Terrain, og hvor stort?
Torden-Vejret om Vinteren her, indtager alle Tider et
större Terrain, end de fleste Gange om Sommeren ; Alles Er
faring her i Egnen, stemmer for 14 a 18 norske Mile langs
Vid. Sels. Skr. I Qzel, II Hafte.

XT

146
Kysten, og 10 a 12 Mile ind i Landet, saavidt det er beboet
paa denne Side af Fjeldene. Tordenen 1796, Jule-Dag, som
antændte en Kirke, circa 8te Mile herfra lige Linie, hörtes
her samme Klokkeslet, den antændte der. Maaskee Torden
vejret i de fleste Tilfælde, strækker sig over det hele Stift,
paa eengang om Vinteren, hvilket deres Erfaring, som boe
paa Nordfjord og Sundmöer, sammenlignet med vor, kunde
oplyse.
3) Hvorledes er Situationen af dette Terrain ?
4) Er det nær ved Soen, bjergigt og ligesom indsluttet imel
lem Bjergene ?
Situationen af det Söndre-Bergenhuus-Amt, hvilket, ef
ter de flestes Erfaring, Torden-Vejret paa engang indtager,
er langs Hav-Kysten bestaaende af en Deel store Oer, hvis
höjeste Fjelde ere circa 11 a 1200 Alen perpend, over Havet,
og utallige smaa Oer fra 5o til 600 Al. perp. Höyde ; mellem
disse skjære Fjordene 10, 12 a 14 Mile ind i Landet; 4 dl 5
Mile fra Havkysten mod Osten blive Fjordene snævrere fra
4 til 14 Mils Brede, nu vove Bjergenes Höyde, som indslutte
Fjordene, fra 14 til 2200 Al. perp. Höyde.
5) Finder Phænomenet Stæd ved stærk Frost? eller Töe-Vejr
efter stærk Frost ?
6) Hvad Forandring bemerkes i Vejret efter- og foran Tor
den-Vejret? bliver det koldere eller mildere, Frost eller
Regn o. s. v.
7) Foregaaer Stormen dette Tord en-Ve jr ?
Alles Erfaring her, saavel de ælstes som de yngres, vid
ner : at naar Torden reyser sig i denne Egn om Vinteren, da
opkommer stedse Torden-Vejret fra Havet, neml. fra S. W.,
W., eller N. W., alle Tider ledsaget med stærk Storm fra
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samme Kant. — Det tordner lier om Vinteren : a) efter stærk
Frost som kan have vedvaret nogle Uger, dog uden at me
gen Snee er faldet, naar et Par Dages optöende Sonden Vind
har blæst, og Vinden pludselig springer til W., eller N. W.
med Töe-Vejr, Storm-Ilinger, undertiden Hagl-Byger. — Nogle
gamle Mænd, ville have bemerket, at det tordner om Vinte
ren meest om Natten; de faa Gange jeg har observeret Tor
den om Vinteren, har det rigtig nok været mellem 12 og 4
Slet om Natten. — Torden efter nogen Tids Frost og klart
Vejr, er næsten et vist Mærke paa efterfølgende langvarig
Storm af vestlige Vinde, aaben Vinter, Regn og Slud.
Tor
den-Vejret, erfares dog oftere at opkomme, efter langvarig
Töe-Vejr, mild Luft, stærk Regn og Vind af Sonden, naar
Vinden vil dreye sig til Vesten, hvilket almindeligst da skeer
med stormende Byger, hyppige Lyn, uden at Torden hores,
snart igjen med vældige Lyn og Tordenslag, saaledes kan det
afvexlende vedblive 3 a 8 Dage, indtil endelig en lös Storm
flyver op af W. eller N. W., eller en heftig Plads Regn fal
der, hvorved endelig Luften bliver koldere, og Norden-Vind
renser Luften. — Man er nu næsten vis paa godt Vejr, i det
mindste nogle Dages klart Vejr og Frost. Begge disse Erfa
rings-Sætninger: Torden efter Frost, og efter langvarig TöeVejr, synes mig, lade sig begge udlede af Theorien om Electricitetens Opkomst; en koldere og mere tör Luft, en varmere
og fugtigere og Storm, ere der, i begge Tilfælde. — Adskil
lige , ville have erfaret at naar Lyn-Straalerne ere rode om
Vinteren, kan man vente godt Vejr, ere de derimod blege
da Uvejr. — Torden höres, eller gives her ikke med mindre
Luften er saa mild, at det ogsaa regner oppe paa de lavere
Fjelde, det er, circa 1400 Al. over Havet,
T 2
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8) Finder dette Pliæ'nomen ofte Stæd og aarlig, eller flere
Gange liver Vinter ?
Adskillige Vintre kunne hengaae, her i vor Egn, uden
at Torden hores, ofte igjen gives Vintre, da det tordner 2 a 3
Gange. De Vintre det tordner ere almindeligst de nieest stor
mende og saa kaldte aabne Slud-Vintre. Da hores ogsaa un
dertiden Stod af Jorskjælv, dog saare svage, undertiden hores
en huul, dump Lyd, som synes at gaae i forskjellige Direc
tio ner, dog uden mindste mærkelig Jord-B.ystelse, denne kalde
Bönderne her: Veer-Bræst, da Veyret pleyer forandres naar
samme er hört.
Disse ere do Svar, jeg deels af egen, dog kun faa Aars
Erfaring, deels af gamle troværdige Bonder, for hvis Paalidelighed jeg lover, kan have den Ære at nedlægge. — Land
boerne her ere af Nodvendighed gode Iagttagere af ethver Phænomén, som har nogen Indflydelse paa Prognostiken. —- Skul
de det ikke være Fir. Kammerherren ligegyldigt, kunde jeg
herefter samle og længere hen nedlægge, en Deel af deres
Prognostica, blandt hvilke mange, det forstaaer sig, for denne
Egn kun, slaaer temmelig rigtig ind.
Nogle Bemærkninger, som tildeels kunde passe her,
maae jeg endnu tage mig den Frihed at nedskrive ;

Vejrliget her i Sondr. Bergenhuus-Amt, maaskee i hele
Stiftet, er saare afvæxlende især om Vinteren. Det er ikke
usædvanligt, at Thermometeret, fra sidst i Nov. til medio
Martz, kan inden iz Timer, stige fra 3° a 4°
2L til 40 a 5° 4- R. ;
men omvent behover det almindeligst et Par Dage dertil ; er da
Storm af vestlige Vinde og Regn i Folge med denne pludselige
Forandring i Atmosphæren, og den vedligeholder nogle Dage,
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pleyer det undertiden at tordne. De faa Gange jeg har obser
veret Therm, under Torden-Vejr om Vinteren, har det staaet
paa 4° a 3° + B. saaledes 1796, Jule-Dags Morgen ved det
ovenmeldte stærke Torden-Vejr, Vinden var en Storm af Ve
sten, med Byger og Hagl, holdt saaledes ved til iste Januar,
da det ligeledes Morgenen Kl. 4 tordnede stærkt; nogle Uger
efter blev det endelig godt Vejr. Barometeret (kogt og ind
rettet efter Lux’s Beschr. von Baromt. 84.) stod ved det Tor
den-Vejr 27" 3"' (34 Al. perp. over Havet), Fr. Tom.; endskjönt Barom. befandt sig inden Lynildens Virkekreds (jeg tæl
lede neppe 24 Secund mellem Lynet og Slaget) kunde jeg dog
ikke merke nogen Stigen hos Barometret, som Bohnenberger
vil have iagttaget, i samme Tilfælde, ey heller har jeg be
merket sligt ved flere Torden-Vejr. — Om Sommeren komme
Torden-Byger i vor Egn sjelden fra Vesten, meestfraS., S. O.,
N. O. ; Overalt forekommer det mig, at hastig Afvexling af
Kulde og Varme og vice versa, Storm, Regn, Hagl, disse ey
allene bidrage til at frembringe Torden, thi de gives ofte uden
den, men flere Beskaffenheder i Luften, maae tilstöde, som:
visse Lag af Skyer (Schichten) over hverandre, hvor da +
ell. — E. let kan finde Sted ; om Sommeren har jeg ikke
iagttaget disse Hyller eller Lag, saaledes som om Vinteren;
thi naar Stormen har undertiden splittet Skyerne ved TordenVejr og man har seet den klare Himmel mellem dem, har
jeg stedse seet den överste guulblege Skye (her kaldet: Bleikis) oven over den nedre lose af Vinden stærkt drevne Skye;
altid synes den saa kaldte Bleikis langsommere at drives af
Vinden, kvilket nok undertiden er kun Fallacia optica, for
medelst dens Afstand, og ikke sjelden bar den en skev eller
modsat Direction mod de nedre Skyer; ofte sees 3de saadanne
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Lag, det underste kaldes da her: Skodd Taage, men da
pleyer det igjen sjelden at tordne, Vinden er da heller ikke
stærk. — Barometeret er her Sommer og Vinter, meest i den
sidste, saare ustadigt, neppe 14 Dag er det roligt ; i 12 Timer
falder eller stiger det ofte 6 a 7'"; det iagttager dog for det
meeste de hidtil bekjendte Love: forkynder Blæst, især af S. ÿ
S. W. , W., og Regn naar det falder, og Norden-Vind med klart
Vejr ved dets Stigen. Dog har jeg ikke sjelden seet det falde, 5 a 6
Dage 4 til 5 Linier daglig, og dog har Vejret ved blevet klart ja
Östlig-Vind; men næsten stedse, har det da været Storm 5 a
6 Mile fra Kysten i Havet, hvilket de indkomne beskadigede
Skibe, noksom have bebudet. Omvendt stiger det ofte, ved
Regn og Blæst fra Norden ; men da er det næsten altid godt
Vejr i Soen (jeg boer 4 Norske Mile ligelinie i Osten fra Have
Kysten). Flod og Ebbe correspondere nöye med Barometeret,
det er at sige : de Dage Floden er stor og stiger 1 a 14 Alen,
over sædvanlig Flod, hvilket uimodsigelig forkynder Storm i
Havet, især af S. W., W., N. W., falder ogsaa stedse Baro
meteret, endog vi have klart Vejr og Stille her. Ligesaa længe
Ebben er stor eller voxer, hvad Vejr vi end have her, da
stiger eller i det mindste varierer Barometeret en Linie kun ;
Fra denne Regel, veed jeg efter 3 Aars nöyagtige Observatio
ner, neppe 3de Undtagelser.
Mod stærk Uvejr, eller medens det staaer paa, er her
og et Phænomen, som vi kalde: Kippe-Siö, det er: at i de
Timer Floden skal efter Lovene stige (flöe), da falder den
ofte 4 ja en Reel Alen, og det inden 4 el. heel Time, kommer
derpaa i 4 dl 4 Time tilbage igjen, det samme skeer me
dens Ebbens 6 Timer staae paa; jeg veed ey bedre at benævne
■>
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dette Phænomen end en quasi Flod og Ebbe. — Sligt skeer aldrig
uden Storm i det mindste i Havet. — Kan hænde den afhol
des undertiden af Land-Vinden, og ikke naaer ind over Lan
det, men dog sjelden, med mindre det er stærk Frost og OstenVind. — Man seer da ikke sjelden Uvejrets-Skyer ligge langs
Hav-Brynen 6° a 10 Grader op paa Horizonten, og i disse
seer man hyppige Lyn om Aftenen, dog det forstaaer sig, uden
at höre Tordenen, thi vi her ere omtrent 5 a 6 Mile derfra.
Mahnanger Præstegaard d. iode Novb. 1797.
JV. Hertzberg.
Sognepræst i Quindherret i Bergens Stift.

Jeg giver mig herved den Ære at besvare Deres Hoy-Velbaarnheds hoystærede Skrivelse, hvori de forlanger Underretning om
det Natur-Phænomen, at her paa disse Grændser ikke usæd
vanlig hores Torden om Vinteren. De Kilder, hvoraf jeg har
taget folgende Efterretninger, hvad Bergen og Bergens Stift
angaaer, ere deels lang Erfaring, da jeg har boet i Bergen i
37 Aar, deels Correspondence fra nogle i Stiftet langt fra Byen
beliggende Steder, deels ogsaa 6 Aars meteorologiske Observa
tioner, som jeg efter Muffchenbræks Plan og Maade har continueret i Aarene 1765 - 1770 , hvilket jeg i dette Stykke
mere lider paa, end den lange Erindring, som vel i Almin
delighed med megen Vished kan bekræfte Tingen, men bliver
usikker i de besynderligere Omstændigheders Bestemmelse, som
tillige kunne fortjene Opmærksomhed 5 hertil kommer ogsaa
nogle af Professor Ström paa Sundmör i den nordlige Kant af
Stiftet gjorte Iagttagelser. De til Undersøgelse opgivne Poster
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øg deres Besvarelse er folgende : iste og 2de. Om TordenVejret om Vinteren bemerkes paa mange Steder og overalt i
Stiftet, eller om det er Localt. Saavidt jeg har kundet efterspörge, er neppe noget Sted i Stiftet ganske frie derfor, dog
med den Forskjel, at jo længer ind ad Fjordene og til Lands,
jo mindre Torden merkes om Vinteren. Dette slutter jeg af
de Beretninger, jeg har fra langt inde i Sogn, fra inderst i
I'Jordfjord og fra Wosf, fra hvilke Steder der meldes, at Tor
den om Vinteren er en Sjeldenhed, da den dog i Bergen indtreffer .vel ikke alle, dog de fleste Vintene.
Herved bor dog
anmérkes, efter hvad jeg kan slutte af de indhentede Beretnin
ger, at Torden-Vejret endog om Sommeren er vel noget of
tere i Bergen, end langt inde i Landet, dog er nok Forskjellen om Sommeren mindre, end om Vinteren. En merkelig
Erfaring, som nyelig indtraf, kan jog ikke undlade her at an
føre, da det bekræfter den ommeldtc Forskjel 5 nemlig fra Ly
ster i Sogn meldes mig r at de der havde seet Lynild den 17de
Novb. sidstleden, men ingen Torden hört, og dette var just
den samme Aften, da vi i Bergen havde et svært Vejr af baade
Torden og Lynild. Ligesaa merkværdigt er det at samme Tor
den-Vejr er bleven fornummet paa Wosf, men med samme
Omstændighed, som i Sogn, at der ikkun blev seet Lynild
uden at höre Torden. Dette Torden-Vejr maae altsaa have
passeret vestligere og nærmere Havet. Fra den nordligere Kant
af Stiftet, nemlig Sundmor har jeg Underretning ved forommeldte
meteorologiske Observationer, holden iBongensund i 5 Aar, hvori
det mindste Forholdet mellem Antallet af de om Vinteren indtreffende Tordener og de om Sommeren er større, end i Ber
gen, og i December-Maaned er just ligesaa mange Tordener i
de 5 Aar paa Sundmor, som i de 6 Aar i Bergen.
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3. og 4* Hvordan Situationen er af dette Terrain, om
det er nær Soen og bjergigt? da dette Pliænomen merkes over
alt i Stiftet, bliver her ikke noget besynderligt Terrain at lægge
Mærke til, men heller Situationen i det Heele ; nemlig at Lan
det har adskillige dybt indgaaende Fjorder fra Hav-Kanten,
fra hvilke gaae Land-Strækninger op ad Landet, med Bjerge
og Dale, og da disse, som for er viist, har sjeldnere Torden,
end nærmere ud mod Havet, er Situationen nok en Aarsag
dertil, da de electriske Skyer, som uden for ere bievne elec
triske, eller den Luft, som skulle foraarsage Electriciteten
(hvorom siden) har friere Fart længer ud ved Ha vet j men
imellem de tættere Fjelde , som desnden ere mere beklædte
med Skov, end nærmere ved Hav-Siden, bliver de electriske
Driv-Skyer, deels hindrede i deres Fart, deels bliver Electri
citeten mere og jævnere udladet, ved de modende BjergSpidser og Træe-Topper. Bergen er og, som bekjendt, om
givet af Bjerge, men just i den Deel af Horizonten, hvorfra
Torden-Vejret om Vinteren helst plejer at komme, neml. Vest
og Nord-Vest ere Bjergene længst borte og mindre hinderlige,
foruden at Indlöbet fra Flavet ikkun er faa Miile.
5. Finder Phænomenet Sted ved stærk Frost ? Kulden
kan ikke siges at udviiSe noget udmærket, den pleyer være
efter Aarets Tid. Naar det er skarp Frost og klart Vejr, mer
kes ikke nogen Torden.
6 og y. Hvad Forandringer bemerkes i Vejret for og
efter Tordenen? og gaaer der Storm i Forvejen? Vejrligets
Beskaffenhed har jeg befundet at være folgende : a) Vinden er
gjerne vestlig og nordlig, undertiden sydlig, men jeg veed ikke
at have bemerket, at Vinden har været ostlig, naar det om
Vinteren har tordnet. For det meste er Vinden stærk og unVid. Sels. Skr. I Deel, II Hafte.
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dertiden stormende. Ofte har jeg fornummet at Vinden for ud
er sydlig, men ved Torden-Vejret gaaer om til Nord-Vest,
og naar Vinden saaledes om Vinteren kaster sig om til NordVest, især naar den tillige geleydes af Snee eller Hagel, erdet
den Tid man helst skulle vente Torden, endskiont den meget
ofte ikke kommer. Det har og truffet, men kun engang i de
forbenævnte 6 Aar at Vinden forud var Norden, men gik om
til Sonden, hvilken dog ikke blev stærk.
Undertiden blæser
Vinden stærkt i Forvejen, som da og vedbliver under Tor
den-Vejret og efter samme, men i Tilfælde, at den gaaer om
til Nord, bliver den heller heftigere ved Tordenens Udbrud
og derefter, end den var tilforn. Fra Wofs meldes herom saa
ledes : ’’Naar Vejret er uroligt og Vinden springer om til Nord”Vest, hender det undertiden om Vinteren, at det lyner, uden
”at det tordner
*
” Z>) Regn gaaer gjerne foran, men falder ud
til Snee og Hagel, hvilken sædvanlig geleyder Vinter-Tordenen,
naar Vinden gaaer om til Nord. Hvis denne faaer Overhaand
og Varighed, bliver Luften klar og Vejret stadigere, c) Hvad
Barometret angaaer, da finder jeg at det efter de fleste Torde
ner om Vinteren har steget lidt, dog ikke altid. Det har og
indtruffet, at det for Tordenen har været temmelig faldet,
men har igjen strax efter Tordenen kjendelig steget. <2) Thermometret har næsten bestandig faldet 1, 2 a 3 Grader efter
Torden og Luften saaledes bleven lidt koldere.
8. Finder dette Pliænomen ofte Sted og aarlig el. flere
Gange liver Vinter? Visselig vil her i Bergen fornemmes Tor
den flere Vintere , end den ikke fornemmes, om jeg endog
kun regner de 4re Maaneder, Novbr., Decbr., Januar, Fe
bruar, som Vinter; thi i de 6 Aar jeg har optegnet, findes i
disse 4re Maaneder tilsammen 10 Gange, at det har tordnet,
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eller rettere sagt i de 3, da Januar i de Aar ikke liar havt
en eneste Gang. For desto lettere at oversee og sammenligne
Torden-Vej rets Ideliglied i de forsk jellige Maaneder i Aaret,
vil jeg her anföre folgende Tabel, som viiser, livor mange
Gange til sammentaget det liar tordnet i hver Maaned i de 6
Aar, jeg har observeret i Bergen.
Dernæst i de 5 Aar paa
Sundmor, og da jeg tillige i det Norske Videnskabers SelskabsSkrifter finder 9 Aars meteorologiske Observationer af Hr. Ber
lin, vil det tjene til nöyere Oplysning, at disse föyes dertil
for at kunde sammenligne de forskjellige Steder :
i Bergen
Borgensund paa Su ndmör
Trondhiem
i 6Aar.
i 5 Aar.
i 9 Aar.
I
Januar - 0
•
1.
0
Februar - 2
3.
0
Marti
1.
0
0
April
0
0.
0
1
Maj
0.
0
Juni
- 0
•
4O
8
9.
Juli
3
2
August
4*
c
i.
Septbr. - 11
3.
4
1.
Octob. - 3
i
«
6.
Novb. - 3
5
Decb.
- 5
5.
De Aar, Observationerne ere holdte paa Sundmor vare
1761, 1763, og 1767-1768, men i Trondhiem 1762. — 1766
1768 og 1771.
De Dage hvori Torden-Skyer ere antegnede, har jeg gaaet forbi, da de kunde endog være meget
usikre, især, hvor ingen Luft-Leeder tillige er brugt. — Af
disse Observationer kan dog ikke gjöres nogen fast Regel for
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hver enkelt Maaned, saaledes viiser Tabellen i de 6 Aar in
gen Torden i Bergen i Juni Maaned, men jeg erindrer dog
tilforladelig, at der uden for de Aar har indtruffet Torden i
den Maaned. Septbr. har i de 6 Aar i Bergen meget overgaaet
alle de andre Maaneder, men iblant de samme Aar vare dog.
2 paa hinanden folgende, nemlig 1768 og 1769, da der i Ber
gen ingen Torden hortes i Septb. og af de 8 Gange, som hen
hore til Julii Maaned er heller ikke nogen indtruffet i selv
samme 2. Aar 1768 og 1769. De 3de i Aug. henhöre til 1766
og 1768. De 3de Gange i Nov. höre til 67 og 69, og de 5
i Decbr. horer og kun til 3 Aar, nemlig 67, 68, 69. Dette
synes dog med nogenlunde Vished at folge af alle 3 Steders
Observationer, at de sidste 6 Maaneder af Aaret ere langt
meeré frugtbare paa Torden, end de 6 förste eller i det minste de 5 förste, at Novb. og Decbr. ere overflödigere derpaa,
eud Januar og Febr., og at endog Januar for sig allene maae
være mindre skikket til at frembringe dette Phænomen, end
næst foregaaende Decbr., i det mindste, hvad de fleste Aar
anaaaer. Overalt er det klart af Observationerne, at det her
ofte tordner om Vinteren.
At Torden hores om Vinteren kan vel og indtreffe paa
andre sydligere Steder i Europa, men som en stor Sjeldenhed
(vid. Fleischers Natur-Histories 2den Deel, 362, §. og Profes
sor Wilses Beskrivelse over Spydberg 5. 5, hvor der meldes,
at 1776 den 2.3 Maj og 20de Novbr. merkedes det tidligste
og sildigste Torden-Slag i en Tid af 10 Aar; hos os derimod
kan det ikke ansees, som noget sjeldent eller usædvanligt,
hvilket som en Undtagelse fra Naturens sædvanlige Lov, for
tjener Natur-Forskerens Opmerksomhed og Lyst til at opdage
sammes Aarsag, endskjönt denne ikke lettelig udfindes med

gandske afgjorende Vished. Det kommer i det höyeste til no
genlunde antagelige Gisninger.
At Torden overalt er en
Virkning af Electric.iteten, kan ikke mere tages i Tvivl eller
ansees, som en blot Hypothese ; altsaa er det vel ogsaa troeligt, at Vinter-Torden lige saavel, som den om Sommeren ud
ledes af denne Kilde. Spörgsmaalet bliver altsaa egentlig dette,
hvorfore Luften og Skyerne i vore Egne kunne blive saa electriske
om Vinteren, da de ikke pleje at blive det paa andre Ste
der. \ De sædvanlige Aarsager, som troes at foraarsage Luftens
Electricitet, er alt, hvad der kan tilveyebringe dens Rivning,
saasom visse Deeles hastige Udvidelse ved Varmen eller Sam
mentrækning ved Kulden, Dunsternes Opstigende og atter igjen
deres Overgang til Regn, Snee og Hagel 5 videre Vindens Be
vægelse, især den ulige Luftens Fart, da en Deel af den be
væges over den anden eller ved Siden af den anden med min
dre eller större Hastighed, eller i gandske modsatte Directioner. Alle disse Begivenheder har vel Sted baade Vinter 02
Sommer, men da Luftens Forandringer kan formodes at være
baade mere pludselige og mere heftige ved Sommerens Heede, synes
dette at kunde blive en antagelig Grund til Luftens större Electri
citet og Torden-Vejr om Sommeren. I Kulden om Vinteren er disse
Luftens Omvéxlin ger mindre heftige, hvoraf det ligeledes skulle
gjöres begribeligt, at det ikke tordner om Vinteren , uden saare
sjeldent, da de dertil udfordrende Aarsager engang undertiden
kan naae saadan Styrke, eller flere Aarsager kunde tilfældi^viis paa eengang concurrere dertil, men dette forunderlige bli
ver dog endnu herved tilbage, at der er saa stor Forskjel fra
et Sted til et andet, at paa visse Landstrækninger er det gandske
sædvanligt, at det tordner om Vinteren, ja vel og findes de
Steder , hvor den hores oftere om Vinteren, eller er mere rar
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om Sommeren, naar den paa begge Aarets Tider overalt er
sjelden.
Næsten skulle jeg falde paa den Tanke / at da dette
Phænomen egentlig horer til den nordlige Deel af Jord-Kloden,
det maatte have fælles Oprindelse med Nord-Lyset, og da nogle
med temmelig Föye har villet ansee Zodical-Lyset, som en
Aarsag til Nord-Lyset, har jeg begyndt at tænke, om ikke
Vinter-Tordenen kunde have sin Grund i samme. Rimeligt
kunde det være, at de Uddampninger fra Solen, som saaledes
naae til vor Jord, ere meget electriske; videre, at disse just
ved de kolde Poler have bedst Leylighed at cordenseres og
derfra at kunde udbrede sig til de mere sydlige Lande, saasnart Luften i disse var ved Hosten og Vinteren saavidt af«
kjolet, at disse Solens Dunster, uden at dissiperes alt for me
get, kunne nærme sig derhen, dog heller ikke kunne formo
des at naae meget langt ned i de sydligere Lande, uden en
sjelden Gang, ligesom det skeer med Nord-Lyset, Aarsagen,
livorfore Tordenen er mere sjelden efter Vinter-Sol-Hverv,
end for det, kunde for en Deel ansees at være denne, at Luf
ten da bliver stadigere, men for en Deel ogsaa, at den nord
ligste Deel af Jorden da har været allermeest fravendt fra den
Ström, som Sol-Dampene maa have, og altsaa opsamles og
fæstes ved den Tid et mindre Antal af samme, eftersom de
for en stor Deel drive Nord-Polen fortie ; saaledes synes ad
skilligt herved at kunne gjores forklarligt. Uagtet disse Fore
stillinger med mere, som derom kunne siges, synes mig dog
rettere at troe Naturens Simpelhed, og at de samme Aarsager
maa fremvirke Torden om Vinteren, som om Sommeren. Jeg
vil derfore heller troe, at pludselig og nogenlunde betydelig
Forandring af Kulde og Varme er den Luft-Begivenhed, som

jævnest og ideligst gjör den electrisk og skikket til at frem
bringe Torden ; altsaa kan Luften blive beqvein dertil, baade
naar den er varm og naar den er kold, nok at en kjendelig
Forandring i dette Stykke gaaer for sig i en vis Regiou af Luf
ten, hvilket derfor ikke strax maatte lade sig bemerke paa
Therrnometret paa det Sted, hvor man var, da den electriske
Skye kan passere langt, forend den slaaer an, og Forandrin
gen kan gaae for sig i en höyere Region af Luften ; at nogen
Forandring merkes paa Therrnometret efter Torden, er oven
for anmerket. Hermed stemmer ogsaa overeens, hvad jeg til
forn meldte, at Frosten paa den Tid er efter Aarets Tid, og
naar jeg sammenligner de forskjellige Grader af Kulde, som i
Vinter-Maanederne pleyer at bemerkes, finder jeg, at TordenVejret for det meste tager sin Begyndelse under de mindre
Grader af Kulde i samme Maaned. Luften kan altsaa da mod
tage en pludselig og kjendelig Forandring fra en mindre Kulde
til en större, og at dette i en eller anden Pvegion af Luften
indtreffer, kan man og slutte deraf, at Tordenen ofte har
Hagl i Folge med sig.
Heraf vil videre folge, at hvad Tid af Aaret, et Land er
exponeret for den omtalte Forandring af Varme og Kulde, paa
samme Tid maa det være exponeret for Torden, og dette troer
jeg, med temmelig Sandsynlighed at kunne appliceres paa de
Lande hvor Erfarenlied viser, at Torden har Sted om Vinteren.
Den vestlige Ky^t af Norge har formedelst Nord-Söens
nære Beliggenhed mildere Vintere, end saa langt mod Nord
skulle ventes, ikke destomindre er den derhos udsat for de
kolde nordlige Vinde og Nord-Vestlige, og det baade Nor
den og Sonden for Forbjerget Stat, dog meest Norden for dette
Bjerg eller saa kaldet Norder-Huk, hvilke Vinde rimeligviis
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kan frembringe pludselig Forandring i Luftens Temperatur og
den dermed forbundne Electricitet. Fra Hostens Jevndögn indhylles den kolde Zona i Mörke og Kulde ; den derfra drivende
Luft maa være meget kold, og i det den igjennemvandrer de
nordlige Strækninger, indtil 3o° og længer fra Polen, maa den
nødvendig medfore betydelig Kulde, hvor den treffer, indtil
den ved at passere en længer Strækning omsider er selv tempe
reret : heraf indsees og hvorfore dette Phænomen mindre lader
sig fornemme langt ind ad Landet; thi Luften er der om Vinte
nen. gjerne koldere, end ud ved Havet, og der er ogsaa min
dre frie Tilkomst for de Vinde, som skulle forandre Tempe
raturen ; ligeledes begribes og af för anförte, hvorfor Hosten
og förste Deel af Vinteren liar oftere Torden, end efter Sol
hverv. Landet har endnu i Höst Maanederne ikke aldeles af
lagt Levningerne af Sommerens og Efteraarets Mildhed, da det
allerede besöges af disse stærk kjölende Vinde, man har da
ogsaa mere ustadigt Vejr, Ilegn og undertiden Snee , som snart
toer op igjen. Observationerne viise og, at Decbr, Maaned lige
til lienved Solhverv er i Henseende til Kulde og övrige Vejr
ligt lidet forskjellig fra Novbr. Efter Solhverv bliver Luf
ten for det meste stadigere , Kulden jævnere og mere har
monerende med den tilbragte nordlige Luft. Herhos vil jeg
og troe, at, da det mærkes om Vinter-Tiden, at en meget
kold Luft udstrommer af Norges mange langt ind i Landet
gaaende Fjorder, denne endog, ligesom den foromtalte fra Nor
den, kan treffe paa en med Sonden- og Sydvest Vind tilbragt
mildere Luft, hvorved atter den pludselige Forandring og Tor
den-Vejr kan foraarsages, ligesom tvertimod om Sommeren de
af samme östlige Fjorder og Dale mellem Klipperne udstrøm
mende hede Skyer og Vinde moder den da mere kjölige Hav-.
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Luft og kan opvække Electricitet og Torden; menuagtet dette
vel kan undertiden blive Anledning til Torden-Vejr, saa fol
ger derfor ikke, at vore Sommere skulle have ligesaa megen
Torden, som. i andre sydligere og varmere europæiske Lande.
De besynderligere locale Omstændigheder fraregnede, trocr jeg,
at i Almindelighed jo nærmere Polen, jo sjeldnere Torden,
saa og, jo'nærmere Polen, især ved Hav-Siden, jo större For
hold har Antallet af Vinter-Tordener til det om Sommeren,
uagtet den paa begge Tider kunde være saare sjelden, naar
nemlig Temperaturen naturligviis heele Aaret igjennem ikke
var udsadt for megen og hastig Forandring. Dette Forhold
mellem Sommer- og Vinter-Torden synes nogenlunde at svare
til Observationerne i Trondhiem og Bergen, naar de holdes
mod hinanden. Observationerne fra Sundmor viise et meget
stort Forhold af Vinter-Torden mod Sommeren, men saa stort
ville vel ikke alle 5 Aars Tid give, andre 5 Aar kunde givet
det meget mindre, heller ikke har de 5 Aar været i en Folge
efter hinanden. Hvis ellers det Locale heri sammenlignes mel
lem Borgensund og Trondhiem, saa ligger dette sidste Sted
længere ind i Landet og mere afsides fra Havet, end det forste.
De Underretninger, som haves fra andre nordlige Steder, ere end
nu mere ufuldstændige, men saavidt som de haves, synes de
dog temmelig at stadfæste de her anförte Slutninger. Saaledes
beretter Povelsen og Olavsen om Island : Torden og Lynild, ind
træffer oï’test om Vinteren, i middelmaadigKulde, tyk Luft og Snee.
Lucas Debes i sin Beskrivelse over Færoerne fortæller : at da
der ikke er meget varme Sornmere, hores der ingen Torden
om Sommeren, men allene om Vinteren, naar stor Storm og
Regn falder. Dette synes og at kunde formodes af deres Be
liggenhed ; thi begge, saavel Island som Færoerne ere omgivne
Vid. Sels. Skr. I Deel t II Hafte.
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af Havet og ligge paa en temmelig stor Brede. De maa da
nok om Sommeren have en temmelig jævn og stadig Tempe
ratur , da selve de nordlige Vinde paa den Tid ere tempere
rede, men om Hosten og Vinteren maa (som mig synes) den
fra de nordligere Klimater kommende kolde Luft medfore de
pludseligere Forandringer i Luften.
Plinius skriver, at det ikke tordner i Scythien og hol
der for at baade stærk Kulde og stærk Varme kan befrie et
Land fia Torden-Vejr; mueligen det forste især kunde have
störste Rimelighed, da de varmere Lande nok ere underkastede
de heftigste Luft-Forandringer, menselv de kolde Lande kunde
ikke være sikkre, med mindre den stærke Kulde ikke nogen
sinde var udsat for betydelig Forandring.
I Grönland skal Torden meget sjelden hores efter Eegedes Beretning. Det samme anmerker og Stavning i hans Be
skrivelse over Grönland. Havde man fuldstændige Betragtnin
ger fra Landene ved Syd Polen, ville nok befindes, at Tor
den-Vejret der i Henseende til Sjeldenhed og Aarets Tid un
der lige Omstændigheder af Situation og Klimatets Kulde ville
forholde sig som mod Nord-Polen.
Disse ere de faae Underretninger, jeg kan give i An
ledning af Vinterens Torden hos os. Hvis Eftertiden kan naae
en fuldkomnere Kundskab, om hvorledes Luften bliver electrisk,
hvilket endnu synes temmelig dunkelt, ville ogsaa derved især
faaes et större Lys i denne her omtalte Natur-Begivenhed.
Bergen den 7de Decbr. 1797.
T.

Til
Höy-Velbaarne Hr. Kammerherre og
Stiftamtmand Hauch-

C.

J.

Arentz.
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De vigtige Amnerkninger, med hvilke begge de indsigtsfulde
og kyndige Indsendere af ovenstaaende Breve have ledsaget de
deri meddeelte Efterretninger, lade ingen Tvivl om, at locale
Omstændigheder og Beliggenhed af de Steder, hvor Tordenvejr
fornemmes om Vinteren, fornemmelig bidrager tildelte NaturPhænomen ; især synes Vandets eller Havets Nærhed at være
Horved’Aarsagerne dertil, da Luftens större eller mindre Evne
at iinodtage og indeholde det ved Fordunstningen deraf opsti
gende Vand, eller efter de Luc, Vandets egen större eller min
dre Evne formedelst Forbindelsen med den electriske Materie
og Varmestoffen at antage eller misle Luft-Skikkelsen, sandsynligviis er et af de fornemste Virkemidler ved Luftelectriciteten. Herr de Luc og efter ham Herr Lampadius, som den
der udforligere har forklaret Luft-Electriciteten efter det sam
me System, antage, at Lysstraalerne danne det electriske Flui
dum i vor Atmosphære, og udgjöre en Bestanddeel deraf,
samt meddeele det allerede tilværende electriske Fluidum (hvis
övrige Bestanddele de ansee som ubekjendte) en större ex
pansions- eller udvidende Kraft. En af den electriske Materies
Bestanddele ansees som den der under visse Omstændigheder
tjener til Bindings-Middelet imellem Vandet og Varmestoffen,
og som meddeeler de opstigende Vanddampe en vedblivende
Elasticitet eller Luftskikkelse, og derfor ogsaa bliver fri igien,
og merkelig, naar Vanddampene tabe deres Luft-Skikkelse.
Alle Pliænomener som rimeligviis ere Folger af Luftelectriciteten, saaledes som Lynild, Torden, Regn, Hagel, Orkaner
o. f., synes med Lethed at forklares efter dette System ; saa
ledes fremkommer Lynilden ved det at den electriske Materie,
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og altsaa Lyset, som en Bestanddeel deraf, ved Vandets Til
bagegang fra Luft-Skikkelse til Damp-Skikkelse, bliver pludse
lig og i stor Mængde fri , lierved bliver ligeledes megen Varmestof fri, og Vanddampene erholde en betydelig Grad af
Hede, saa at de af den Aarsag det forste Öyeblik maaskee
indtage et större Rum end for i Luftskikkelse.
Ved Afkjölingen formindskes det Rum som de for indtoge, de blive til
Taage formedelst den atmosphæriske Lufts Trykning, og Luft
lagene trænge nu ind fra alle Sider for at opfylde det ledige
Rum, hvorved fremkommer den Lyd, som vi benævne Torden,
hvilken udgjör en vedholdende Rullen med stærkere eller sva
gere Slag, alt eftersom de samlede og condenserede VanddunstMasser danne mindre eller mere ensformige Strekninger, og
ere större eller mindre ; det ved Condensationen fremkomne
Vand falder nu ned som Regn; dersom en Deel af Vandet
igjen oplöses til Luft, da afgiver den övrige Deel af Vandet
den fornödne Varmestof dertil, hvilket derved fra Draabeskikkelsen gaaer over i Tilstand som solid Legeme, og falder nu
ned som Hagel. Naar de oplöste Vanddampe tabe deres Luft
skikkelse fordi den eller de dertil behövende Bestanddeele af
det electriske Fluidum mangle, og de derved indtage et meget
mindre Rum imod för, da maa Luftdelene fra det Sted og den
Side hvor den mindste Modstand findes, nödvendig flytte sig
derhen, og den större eller mindre Mængde af de nedslagne Vand
dampe, saavclsom den större eller mindre Hastighed med hvilken
dette foregaaer, vil nödvendig ogsaa bestemme den större eller
mindre Hastighed af Luftdelenes Bevægelse, altsaa en ringere eller
heftigere Vind eller Orkan. Efter Oplosnings-Systemet kan man
antage, at Vandet, som fordunster eller gaaer over i' D^mpestedse frembringer Electricitet, hvilken i Forening med Var-
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mestoffen bidrager til Vandets chemiske Oplosning i den atmosphæriske Luft; i denne Tilstand er Vandet umærkeligt og
uden Virkning paa Hygrometret formedelst sin stærke Beslægtning og inderlige Forbindelse med Varmestolfen, og skiller sig
derved fra de virkelige Vanddampe som paa en mekanisk Maade
indeholdes i Luften og som i Folge deres större eller mindre
Mængde deri, virke mere eller mindre paa Hygrometret;
disse Dampe bundstyrte sig af Luften ved enhver endog ringe
Formindskelse af Temperaturen og danne da Taage eller Regn.
Hine derimod som ere virkelig oplöste i Luften og udgjöre virkelig Vandgas, taber ikke deres Gas-Skikkelse med
mindre at Beslægtningen imellem Vandet og Varmestoffen hæ
ves formedelst Aarsager som maaskee ere os endnu ubekjendte,
(dog troer jeg at tilstrækkelig Formindskelse i Temperaturen
og Forögelse af ydre Trykning, kan ansees som medvirkende
Hoved-Aarsager) ; herved bliver det electriske Fluidum og Var
mestoffen, som hidindtil havde tjent til Bindingsmiddel for Van
det fri; naar dette foregaaer pludselig og virker paa en stor
Masse, da viser sig den elektriske Explosion eller det vi kalde
Lynilden, og alle de ovennævnte Phænomener blive nu Folger
deraf, og forklares næsten paa samme Maade som efter hiint
System. Ved at anvende begge disse Forklaringsmaader paa
det her omhandlede Naturphænomen, vil man være berettiget
til Tanken : at Vandets Overgang fra Luft- eller Gas-Skikkelse
til Dampe, er Hoved-Aarsagen dertil, og man vil maaskee
finde Oplosningssystemet nok saa bekvemt som det andet Sy
stem, for derefter at forklare Aarsagen til Vinter-Tordenvejr
paa den vestlige Kyst af Norge ; thi Nærheden afFIavetogden
deraf fulgte betsandige Fordunstning, samt Forskjelligheden
imellem de Vinde, som kommer over fra Havet, mod dem
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som kommer fra Landsiden og fra Nordsiden (livilken Forsk j el
næsten maa være större om Vinteren end om Sommeren) byder
tilstrækkelige Grunde til Formindskelse i Temperaturen og Forögelse af ydre Trykning, og altsaa Aarsager til Vandgasens
Overgang til Dampe og den dermed forbundne Friblivning af
den elektriske Materie og Varmestoffen, med et Ord: til det
elektriske Udbrud eller Tordenvejr. Ved] at antage de Luca
System, vil man maaskee med Rette undre sig over, at Lysstraalerne som skulde bidrage saa meget til den elektriske Ma
teries Frembringelse, kunde om Vinteren og ved næsten bestan
dig uklar Himmel have samme Intensitet som om Sommeren j
dog hvem tör vove at gjöre Udslag imellem to forskjcllige Me
ninger, som hver for sig fremviser Tilhængere og Forsvarere
iblandt Europas mest oplyste og indsigtsfulde Mænd. Oprigtig
Tilstaaelse, at al vor Kundskab om Maaden paa hvilken Natu
rens store og beundringsværdige Operationer linde Sted, i Grun
den ikke ere uden mere eller mindre rimelige Gisninger og
Hypotheser, er det vi skylde Sandheden, og vi handle rettest
naar vi i dette Tilfælde oprigtigen og med den Beskedenhed,
som idelig Erfaring om de menneskelige Indsigters Ufuldkom
menhed minder den redelige Sandhedsforsker om, (ligesom de
Luc i sin Theorie over Skyernes og Lynildens Oprindelse) tilstaaer, at den sande Aarsag dertil er os ubekjendt, men vi
ville derfor ikke mindre finde, at Opmærksomhed paa ethvert
mindre kjendt Natur-Phænomen, og Sammenligning imellem
de mere kjendte, ere værdige Gjenstande for den menneskelige
Aands Beskjeftigelse og dens utrettelige Vide-Lyst.
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Mynter, fortjene fornemmelig de , hvorpaa findes det med phoeniciske Bogstaver enten en Gang bb£ eller to Gange bb<fC
bb
skrevne Ord, endog af den Aarsag en besynderlig Opmærk
somhed , at neppe noget andet Slags Mynter nogentid har
givet de Lærdes kloveder mere at bestille, eller opvakt en saa
dan Kappen efter at overvinde de Vanskeligheder, der vare i
Vejen for at kunne forklare dem. Men disse af forskjellige
Lærde gjorte Forsög er jeg imidlertid saa langt fra at kunne
give mit Bifald, at jeg meget mere uden Betænkelighed vover
her at forelegge det berømte Selskabs Bedömmelse et nyt For
sög til en Forklaring af dette höjst vanskelige Ord.
De hidtil bekjendte Mynter af dette Slags inddeles i 5
Klasser ;
i) De, paa hvis ene Side, hvilken jeg vil kalde >/, er et
sioret Fruentimmer-Hoved, og paa hvis andenSide, hvil
ken jeg kalder 7?, sees tre Figurer, hvoraf den midterste
forestiller Osiris med den østerlandske Hat (mitra} paa Ho
vedet, med en Offerstav i den höjre, en Pidsk i den ven
*
Vid. Seis. Skr. I Deel t II Hæfte.
Y

stre Haand, over hvis Hoved findes tre Bogstaver, og ved
Siderne af ham to staaende Figurer,
O
'
a) De, hvorpaa A er, som paa No. i. B. et Vædder-Ho
ved, og under det de tre ommeldte Bogstaver.
3) A, som No. i. B, en Söekrebs, og de tre Bogstaver.
4) A, som No. i. B en Trefod, og ved begge Siderne af
den de 3 ommeldte Bogstaver.
5) A, et bart Hoved med Skjæg, foran, en Merkurius-Stav.
B, en Laurbærkrands, inden hvilken oven til en liden Klok
ke, eller snarere en Svampe-Gevæxt ; neden til den om
meldte plioeniciske Skrift.
Disse Mynter ere stukne i Kobber og udgivne af Venuti
Saggj di Cortona T. i. p. 35. Lastanosa, tab. 4?- zz. zyç.
Paruta, n. i5$. 159. Swinton, Philosoph. Transact. Vol. 58.
tab. i%. Pellerin, Recueil, m. p. 85. Tutens tab. %. n. y.
Mémoires d. Inscript. T. ix. p. i5y. Maffei Verona illustr.
I. in. c. vir. p. z5^.
Den forste, som foretog sig at forklare den phoeniciske
Indskrift paa disse Mynter, var Venuti, hvilken, paa anforte'
Sted S. 89 folg., forbigaaende andres Mening, der enten antoge, at Öen bestandig har været kaldet Melita, eller at den
er kaldet saa, enten afen Nymphe, ved Navn Melita, eller
af dens Overflödighed paa Honning, eller af to bo Melet, et
Cæment af Sand og Kalk, (thi Oen er en Kalkklippe), eller
endelig af to b q Malat, han reddede, ligesom et Tilflugtsted
{Insula refugii) — ikke tog i Betænkning at paastaae, at det
forste Bogstav var et Koph (p) og de to folgende Resch (*i) og
at det saaledes fremkommende Ord Kerar (ivp), der betyder
Kulde, indeholdt det gamle phoeniciske Navn paa Öen. Venuti
formoder nemlig, at Öen Melita er bleven kaldet Kerar ved
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den Anledning, at, da de först landede ved denne Oe, liave
de af den Kulde, som de maaskee der have udstaaet, givet
det Navnet Kerar (Kulde); hvilket Navn af Grækerne siden er
bleven ombyttet med et andet mere passende. Omendskjönt
nu den Skik, at bruge Ting, som falde i Sandserne, eller an
dre uventet indtræffende Begivenheder til Benævnelser, hos de
Gamle især har været brugelig ; hvilket let saavel af de hellige
som profane Skribentere kan bevises; saa dog, om det ogsaa
kunde gjöres klart, at Navnet, som forekommer paa disse Myn
ter, tilkjendegav Öen, strider dog imod denne Mening folgende :
1) Den store Forskjel imellem Navnene Kerar
Melita, saa
vel i Henseende til Bemærkelsen, som Lyden. Thi sjelden
kunne de gamle Navne af de paa hinanden folgende Be
herskere og Indbyggere saaledes forderves eller ganske tilintetgjöres, at endog Erindringen af dem aldeles skulde ud
slettes, eller deres oprindelige Form paa ingen Maade være
at gjenkjende.
Exempler herpaa ere lette at finde : Den
phoeniciske Öe Arad, som af Tyrkerne nu omstunder
kaldes Ruad; Abdera, nu Adra', Caesaraugusta > nu, Caragocay Pax Augusti, nu Badajoz,', Gadir, nu Cadix ; Eme
rita, nu , Merida', Hispalis, nu Sevilla', Saetabis, nu, Xativa;
Segobrlga, nu, Segorbe', Agrigentum, nu, Glrgenti, o. s. V.
Thi omendskjönt disse gamle Navne have undergaaet nogen
Forandring, falder det dog i Öjnene, at de enten nær eller
fjærn ere beslægtede med de nu brugelige.
2) Det forste Bogstav, hvilket han antager at være Koph, og
deri er bleven efterfulgt af den lærde Dutens, der endog
har indfort dette Bogstav i sit phoeniciske Alphabet (tab. iv.),
er i alle nöjagtig skrevne phoeniciske Monumenter uden
Modsigelse et Aleph.

Y 2

3) De to sidste Bogstaver Jeunne tages saavel for ID aleth og
Resch, som for Beth Lamed og Nim, og Ubestemtheden i
deres Figur tillader derfore at vælge af disse, hvilket man
vil. Da altsaa Venuti hverken af Historien og Alderdom
men , ikke heller af Bogstavernes Figurer selv har anfört sikkre Beviser for sin Fortolkning, saa ville vi ikke videre agte
herpå a.
Paa Venuti fulgte Swinton, som i philos, tranfact. Vol.
$8 p. i35 og 60. p. 80. holder for, at Skriften paa disse Myn
ter bör læses }bp Kaulin, og at de altsaa tilhore Gaulitanerne\ omendskjont han ikke anförer noget tydeligt Exempel af
Alderdommen til at forsvare den Betydning, som lian giver
det forste Bogstav. Men denne Mening, hvilken ogsaa Pelle
rin (Suppléai, i. p. 26) har antageii, kan jeg af folgende Grunde
ikke underskrive :
1) Öen Gaulos, nu Gozzo, i det Middellandske Elav skrives
med G og ikke med K ; og at G, der af Phoenicierne ud
taltes som det græske Gamma, ikke er bleven forvexlet i
Skrivningen med
det bevidner Mynterne; f. Ex. ni Gadir
paa de gaditanske Mynter; pip Kanec paa Mynterne fra
Caneca bm *r b » b n i •» V Ainel Rex Gebel, paa en Mynt
fra Byblos. S. Eckhel. num. vett. tab. xvi. n. 17.
) Endelsen i Pluralis mase, genens, svarer ahid paa de phoe2.
niciske Mynter og Monumenter til den hebraiske, aldrig til
den chaldaiske eller Syriske; f. Ex. ed Disc. Zidonim, ed d 1 0 p
Kosfranim, paa Sidoniernes og Kossuræernes Mynter; Alo
ni”1 (ed *15 •»‘»b») Guderne, i Plauti Poenulus.
3) Den Figur, som har Hovedsmykket mitra paa Hovedet, li
gesom ogsaa Isis's && Juno’s Hoved, og Trefoden, forekom
mer ogsaa paa de melitensiske Mynter med den Indskrift :

i?3
Gaulitanern.es Mynter derimod, som paa Ad ver
sen have et Hoved med Hjelm paa, oven over, en tiltagende
Maane, og paa Reversen en staaende Soldat ined et Spyd i
den höjre og et Skjold i den venstre Haand, have intet til
fælleds med de Melitensiske ; som kan sees i Prinsen af Torremozza’s Mynter tab. 92 og 93.
4) Skulde alligevel nogen Mynt med phoenicisk Indskrift kunne
med nogen Skin af Sandhed tillegges Gaulitanerne, da synes
det mig at maatte være den, som Venuti paa ovenmeldte
Sted har anfört, og jeg ovenfor under n. 5. har beskreven.
Thi i Henseende til Præget, afviger denne aldeles fra alle an
dre melitensiske Mynter, og Indskriften, som Fenuti har
sögt at bringe i Overensstemmelse med den Melitensiske,
viser Figuren af Bogstaver, der ere meget forskjellige fra de
ovenanförte, og læses uden Betænkning ab 3 Golim, det er,
Gaulitanernes. For at gjöre dette tydeligt, har jeg ved En
den af denne Afhandling tilföjet af denne meget rare Mynt,
som er opgravet paa Oen Gozzo, og bevares i det Naniske
Museum i Venedig, en nöjagtig Afbildning, hvilken Hr. Assemanni har havt den Godhed at meddele mig.
Franz Perezius Bayer *) paastaaer vel, at det omtvi
stede Ord, hvis forste Bogstav han rigtig holder for Aleph,
kan læses enten bbw Alal eller px. Anan\ kuns synes ham
Meningen af disse Ord paa ingen Maade at passe sig til disse
Mynter; hvorfor han ogsaa lader Sagen være uafgjort.
Den lærde Dutens har paa anförte Sted S. 52, villet
forsöge en ny Fortolkning, og troer at have fundet med Bar
thélémy
eller ; 3 p, og med Swinton ibp; men om BetydMEaitaiïin;

*) Del Alfabeto y lengua de los Penices. p. 34<p col, 1,
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ningen af disse Ord, og om at udlede deraf Myntens Fædre
neland, efterlader han Læserne mere uvisse, end de vare det
tilforn} hvilken samrne Dom maae fældes om dem, som have
udbragt Ordene bb». Malal og bia. Gul.
Endelig har ogsaa I. D. Michaelis beskjeftiget sig med
at finde Betydningen af dette vanskelige Ord. Han vover imid
lertid ikke at afgjöre noget, men tager snart paa en underlig
Maade det forste Bogstav for et omvendt Gimel ()bs), og hol
der snart for, at Ordet selv bör læses i an eller px *) ; men
han kommer hermed ikke videre end de andre.
Det kan vel ikke nægtes, at de anförte lærde Mænd have
m ed megen Flid seet sig om efter alle Hjelpemidler, i det de
saavel have forsøgt de fleste af Alphabetets Bogstaver, som i
övrigt herved udtomt deres Genies og Lærdoms Skatter; imid
lertid viser det foregaaende, at de hermed ikke have naaet
Maalet. Denne Uvished og Ustadighed i Meningerne om denne
Sag har været Aarsag til, at Prinsen Torremozza i sit numismatiske Verk om Siciliens Mynter ikke har anfört disse Myn
ter iblant de Melitensiske og Gaulitanske, men rent udeladt
dem; anførende herfor denne lidet betydende Grund: -”1 en
”saa tvivlsom, og allene paa Gisninger grundet Sag, har jeg
’’troet det rigtigere, intet at bestemme, end, ligesom ved Or a *

*)

Exeget. und oriental. Biblioth. Th. ii. S. 188 : -”Mir fällt immer
'’’bey, ob der erste Buchstab nicht vielmehr ein nur umgekehrt (Bustro’’phedon) geschriebenes Gimel sey ? und denn hiesse das Wort ;b3 . Th.
”vm. S. ii. Ich kan nichts anders entdecken, als das vorhin schon
■’■’da gewesene pn. Die Bedeutung dieser Buchstaben pn scheint also
■”in der phoenicischen Müntzkunde eine -wichtige .Aufgabe zu werden.
”Th. X. S. 187. px ist wohl hier das richtige; aber wie es zu erklä
ren sey, weifs ich nicht.’J
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”kel-Sprog, at ville afgjöre Ting, der lienliore til en saa alde”les fremmed Litteraturs Hemmeligheder.”
Det maatte nu vel kunne synes underligt, at disse saa
fortræffelige Mænds mislykkede Bestræbelser, og de ved andre
skeete Forsög ikke have gjort mig klog nok, til ikke fremde
les at anvende Flid og Umage paa at forklare dette vanskelige
og uforstaaelige Ord, hvis ikke en mægtig Begjerlighed efter
Oplysning og Kundskab om alt, hvad der kan tjene til Udvi
delse af den österlandske Litteratur og til at bringe Sandhe
den frem for Lyset, anspoerede mig til, uden Hensyn til no
gen Autoritet eller til forud antagne Meninger, der saa ofte
have bragt dunkelt og forvirret Snik-Snak ind i de numismatiske og antikvariske Fag, at vove selv et Forsög, om det en
ten maatte lykkes mig, hvad jeg venter, at give Melitenserne
tilbage igjen, hvad dem tilhorer, eller og bringe mig til at
gjöre den aabenhjertede Tilstaaelse, at jeg med mine Forsög
intet har kunnet udrette.
Enhver, der er övet i den phoeniciske Palæographie,
veed, at der i de phoeniciske Alphabeter fra de forskjellige
Provinser, forekommer adskillige Bogstaver, der deels ere al
deles lige i deres Figur, og deels, endog i en og samme Ind
skrift, maaskee ved deres Skjödeslöshed , som have udgravet
denne, meget afvige fra hinanden , f. Ex. Beth, Daleth, Resch,
o. s. V. Det er altsaa en Fortolkers Pligt, fra alle Sider at
veje Bogstaverne i et vanskeligt Ord, og naar han har vejet
disse, da at bringe ud af dem en passende og ikke for langt
borte fra hentet Mening. Efter-at bave iagttaget denne For
sigtighed og anvendt denne Flid, har jeg ikke liavt nödig at
spilde al min Tid og mit Hovedbrud paa blotte Gisninger.
Thi ved forste Öjekast faaer jeg nu Bogstaverne Aleph, Daleth,
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ög Nun} og da disse frembringe det bekjendte Ord pst Adon
og give en meget god Mening, synes de at komme Sandheden
temmelig nær. Thi vil man tilstaae, hvad sandt er, da give
de andre Ord, man har bragt ud, aldeles ingen Mening, og
have derfor ingen Skin af Sandhed.
Men forend jeg forklarer min Mening om dette Ord,
vil det ikke være upassende kortelig at undersöge, om jeg og
saa rigtig har læst det. At det förste Bogstav er et Aleph, det
bevidne de gaditanske Mynter hos Bayer (paa anf. Sted S. 3/3.)
At det andet Bogstav kan være et 18aleth, det bekræfter den
6te af Abderiterncs Mynter, som findes i Kobber hos den sam
me Skribent S. 369. At jeg gjör det tredie Bogstav til et Nan,
vil vel ingen, som jeg haaber, indvende noget imod, da heri
alle ovenanförte Fortolkere ere enige med mig. Efter at have
forudskiket dette, synes nu intet at staae tilbage, uden at jeg,
med den Ærbodighed, som jeg skylder det ærede Selskab,
forelegger det mine Tanker om det udbragte Ord px Adon,
der egentlig betyder en Herre.
At Phoenicierne gave Navnet pH Adon til deres Gud
Adonis eller Solen, hvilken hos Ægypterne heed Osiris, hos
Perserne Mithras, det bevidne de gamle historiske Skribentere.
Jeg vil til Vidne anfore Stephanus de urbibus, hos hvilken det hedder ;
„Aptd/OUÇ 7T0ÀIÇ KUTTfCU Otp%XlUTOlTV[ •> f'J VJ ACQUIS Oaipiç STl/^ÜTO ’ OV AiyuTTTlOV WTO. ,

^Kuirpioi xxi (poivucsç HiO7TQiouvTxi. —” Amathus er den ældste Bye paa
Cyprus, i hvilken Adonis Osiris dyrkes ; hvilken , skjönt ægyp
tiske Guddom, dog Cyprierne og Phoenicierne tilegne sig.

Seldenus de Diis Syris. Lipsiæ i33z. 8. p, i5o. 882- Kircherus
Babel p. 141 • Bochart. Geograph. Sacra P. ii. L. i. c. 3.
çé l, ii. c. il. G. d. possius in Theologia gentili, Amstelod. 1338,
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Men at Adonis's Dyrkelse liar fundet Sted lios Indbyg
gerne paa Maltha {Melita), der saavel vare af phoenicisk som
græsk Oprindelse, beviser tilstrækkelig lians Billede og Trefo
den , livorpaa brænder en Ild, hvilke forekomme baade paa
Melitensernes blot Phoeniciske og paa deres græske Mynter.
Fornemmelig synes de phoeniciske Melitenser at have været
hengivne til denne Adonis's Dyrkelse, da de paa, deres Myn
ter ikke blot en Gang, men paa een af disse endog to Gange
have i deres fædrenelandske Sprog anbragt denne deres Afguds
Navn ; med mindre nogen vilde holde det forste Navn for Ap
pellativet : Herren eller Guden Adonis. Men at det ikke har
Været noget usædvanligt, at tilföje Gudernes Billede eller Ho
veder de dem egne Navne, det bekræfter mange Mynter, hvor
af et stort Antal findes hos Franc, Wise i Catalog, Humor,
Bodlej. Oxonii. 1760, fol. S. 199. Ja! det som mere er, paa
den ene Side af den af Eckhel (paa anf. Sted tab. 16. n. 14.)
og andre anförte phoeniciske Mynt forekomme, om jeg hu
sker ret, foran den siddende Jupiter de selvsamme Ord, som
findes i den berygtede phoenicisk-melitensiske Indskrift:
sox Hu 2 ag/iwerw. Hærforer. Heraf sees, i hvilke uoplö?.
selige Vanskeligheder de, efter mine Tanker, indvikle sig,
som holde for, at man i de phoeniciske Mynters Indskrifter
altid inaae kunne finde Myntens l?ædreneland.

Da nu denne min Mening om denne Sag ikke grun
der sig paa en blot Conjectur, og desuden bestyrkes ved

f. Libr. il. c. 4* p- ^63, J. Trîglandii conjectures de Dodone
apud Gronov. in Thesauro Anticju. Grcec. T. vn p. 822. Venuti
l. c. p. 3?. Raschius in Lexico Numario T. in. p. 487' sequ.
Vid. Seh. Skr. I Deel, II Hafte.
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de paa de melitensiske Mynter forekommende Forestillinger,
kan der neppe blive nogen Tvivl tilbage, at jo de melitensi
ske Mynter med det plioeniciske Ord 11 x Adon ere bievne
slagne til Adonis's, Melitensernes Skytsguds, Ære.
Rostock den 5 August 1799.
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Iblandt de mîg allernaadigst anfortroede Embeder, henhöre
saavel at gjöre Forslag til Forbedringer ved de allerede værende
Fyhre, som til Anlæg af nye paa saadanne Flukker og UdPynter af Kysterne, hvorved de Söefarende med mere Sikker
hed og Tryghed kunne vejledes igjennem vore snevre og usikkre Farvande. Ej allene formedelst de der værende Grunde
og Strömmenes heftige og uregelmæssige Gang ere disse Farvande
farlige; men Vanskeligheden foröges endog under vor Himmel
egn, paa den tidligere eller senere Aarets Tid, ved de lange
og mörke Nætter, forenet med iblant indfaldende, stormende
og uroligt Vejr; saa at endog den meest erfarne og agtpaagivende Sc'emand, uagtet al mulig Opmærksomhed, svæver saa
at sige i et bestandigt Mörke og Uvished, naar han ikke kan
vejledes og frelses, fra uundgaaelige Farer, ved af og til at
kjende med Vished sin Stilling og paaværende Sted, formedelst
vel indrettede Fyhre. Men ligesaa nyttige og vigtige, som Fyhrene ere naar deres Indretning svarer fuldkommen til Hensig
ten, saa höjst skadelige og farlige kunne de endog blive, naar
slet Tilsyn eller naturlige og ej forud betænkte Omstændighe-
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der foraarsage, at de ikke frembringe den Virkning de skulde,
eller, hvilket er det samme, at de ikke sees paa saadan Af
stand og i saadanne Directioner, som Söemanden gjör Regning
paa og har Aarsag til at forvente. Da Söemanden fristet af
Lyst til Vinding, eller tvungen af Nødvendigheden, nödtes til
at trodse Havets Farer, uden Hensyn til Aarets Tider, hvor
til Opfindelsen af de saa kaldede Assurance-Indretninger saa
meget har bidraget, hvilke vel forsikkrede Redernes Tab, men
saa meget niere satte Söemandens Liv og Velfærd i Vove —
lærte man alt mere og mere at indsee Vigtigheden og Nytten
af Fyhrers Anlæg, som et Biemiddel til at formindske de ellers
uundgaaelige Farer. Antallet af Fyhrer har derfor i det sid
ste Aarhundrede betydeligen tiltaget ; men man har paa den
anden Side uden Tvivl ikke anvendt saa megen Opmærksom
hed paa deres Indretning, som Gjenstanden syntes at fortjene,
da dog dette unægtelig meget væsentlig kan biedrage til, at de
under alle mulige Tilfælde desto bedre kan svare til den be
stemte Hensigt, Jeg har derfor til vedkommende Steder foreslaaet nogle nye Indretninger, hvilke blive anvendte ved de
Fyhrer som nu anlægges, og som det maatte tillades mig korteligen i det folgende at beröre, Först giver jeg mig den Ære
at forelægge for dette indsigtsfulde Selskab et besynderligt Phænomen, som jeg i Anledning af forommeldte Forretninger har
bragt i Erfaring og tildeels havt Lejlighed til selv at observere ;
og hvorvel jeg ikke har Kundskaber eller Indsigter til at kunde
opgive Aarsagen dertil, saa synes mig det dog saa mærkvær
digt, at jeg haaber det Lærde Selskab ikke med Mishag vil
modtage Efterretninger derom, da det muligen kunde opvække
de mere dybtgranskende og med Naturens Virkninger mere bekjendte Philosopher til at tænke derover, og maaskee udfin-
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de Resultater, som kunde lede til een eller anden' nyttig
Kundskab.
I afvigte Sommer var jeg i bemeldte Anledning paa Ska
gen , den yderste Pynt af Jylland, livor der som bekjendt, al
lerede i mange Tider har været et Fyhr, paa et for Söefarten
höjst vigtigt Sted, da her er ligesom Doren eller Indgangen
til det vanskelige Farvand Kattegattet. Herved bör jeg nu an
mærke, at der af de Söefarende ikke sjeldent har været- fort
Klage over, at Skagens Fyhr ikke alletider sees tilbørlig, og
dette har været den foregivende Grund, og undertiden vel mu
ligt den sande Aarsag til Strandinger, endog i ikke længere
Afstand fra dette Fyhr, end at det kunde, eller rimeligviis burde
været seet. I det jeg tilstaaer, at saadanne Strandinger ere ulvkkeligviis indtrufne, formedelst at Fyhret ikke har været tilbörligen
seet, torde jeg fremsætte og maaskee paastaae at kunde be
vise, dette ikke har været grundet i Forsømmelse fra de Fyhroppassendes Side, men at det ligger i Tingenes Natur.
I Betragtning af bemeldte Klager, var jeg naturligviis
og pligtmæssigen meget opmærksom paa Skagens Fyhr, og kunde
man til andre Tider have Tvivl, saa er det i det mindste me
get sandsynligt, at det vilde blive opvartet med udmærket Paapassenhed i den Tid jeg var der, eller saaledes i Nærheden,
at jeg tilfældigviis kunde see det.
Jeg har længe staaet i den Tanke, grundet paa Rime
lighed og deels paa Erfaring i visse Tilfælde, at den fra et
Steen-Kuls- eller Blus-Fyhr opstigende Lue, som er udsat for
Vindens Paavirkning, maatte, naar denne var noget stærk,
blive fort og holdt i en horizontal Retning efter Vindens
Strøg, hvoraf naturligviis folger, at naar et Skib kommer for
Vinden sejlende, lige ned mod et paa en Landhuk staaende
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Fyhr, det da maae see det langt mindre end naar det kommer
tvers eller paa Perpendiculairen af Vind-Linien derfra, da det
under den sidste Stilling maae see Fylirets hele Lue, hvorvel
den slaaer horizontal ud fra Fyhr-Kurven ; og denne Omstæn^
dighed var allerede nok til at give Anledning for den efter
tænksomme Söemand, at være betænksom ved at klage over
ikke at have seet et Fyhr til alletider lige vel ; thi endog i
den samme Nat hav det kundet forekommet ham som det ikke
brændte ligesaa godt den ene Time, som den anden, da Fyli
rets Udseende eller stærkere Skin kan have beroet paa hvad
Stilling han i Henseende til Vinden har været fra det paa de
forskjellige Tider, hvortil endnu kommer en meget mærkelig
Omstændighed : Fyhr-Panden eller hvad jeg skal kalde den ,
er, sædvanlig paa vore Kyster, en stor Jernkurv paa 3de Been ;
den paa Skagen er 24 Tommer höj og 16 til 17 Tomme i Dia
meter for oven, kun lidet smalere ned efter, hvilken fyldes
med Kul og antændes. Det Træk, som skal oplue Ilden,
kommer fölgelig for störste Delen fra Luv-Siden, eller den hvor
Vinden kommer fra. Kurven maae altsaa have en vis Aabning
imellem Stængerne at Vinden kan trænge igjennem og give for
noden Træk, men naar Vinden er heftig, bliver Trækket for
stærkt, saa at endog Kullene kan kastes ud af Kurven, og Op
passerne ikke styre Ilden, I disse Tilfælde maae de sætte der
til indrettede Jern-Stænger paa Vind-Siden ned imellem de faste ;
Kurven bliyer dprved meget tættere, og altsaa sees Lyset af
Ilden saa meget mindre, eller næsten slet ikke fra den Side ,
da Luen tillige, som sagt, formedelst Vindens Heftighed ikke
kan rejse sig op over Fyhr-Kurven, Det er da klart, at naar
et Skib under saadanne Omstændigheder kommer for Vinden
sejlende lige ind paa et saaledes indrettet Fyhr, det da næsten
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eller slet ikke maae kunne see det; en Sag, som vissehgen
fortjener Söemandens allerstörste Opmærksomlied, men som maa
skee faa liar tænkt paa. Saaledes kan Skagens »og flere Fyhrers Oppassere muligen være uskyldige , naar Skibe ere stran
dede, fordi de ikke liave seet Eyhret til borlig. Eftertanke lier
om liar givet mig Anledning til at gjöre de Forslag til Indret
ningerne ved Fyhrene, som jog liar meldt at ville beröre i det
folgende; derimod, at Vinden ikke uvilkaarlig fra hvilken Side
det blæser, virker paa samme Maade paa Luen af et frit staa
ende Fyhr, men at dette kan være ganske forskielligt, er et
Phænomen som jeg ikke havde ventet eller havt Tanke om,
förend jeg blev gjort opmærksom derpaa af Fyhr-Inspecteuren
og Fyhr-Oppasserne paa Skagen, og tildeels selv öjensynligen
overbeviiste mig derom.
Bemeldte Inspecteur sagde mig, at ifald han var ganske
uvidende om hvad Vinden var, og man vilde binde ham for
Ojnene og da fore ham saaledes omkring, at han paa ingen
Maade vidste hvilken Side han stod fra Fyhret, og man da
aabnede for Ojnene og lod ham see det, kunde han, forudsat
at det blæste noget stærkt, blot af Luens Udseende og Ad
færd, kjende hvad Hovedhjörne Vinden kom fra. Inspecteuren sagde mig da, at med vestlig Vind, som ogsaa med den
modsatte ret östlige, holdes Luen ganske horizontal, saa at
• uagtet Luen kan, naar Kullene ere ret i Brand, være i til U
ja hen imod 2 Al. lang, saa hæver den sig ikke det mindste
op over Fyhr-Kurven, men holdes stadig i den horizontale
Stilling, men allermeest med de vestlige Vinde; Nordvest og
Nord Nordvest slaaer Luen skraae ned ad, lavere end den ho
rizontale Direction, som om Vinden fra denne Side blæste fra
oven skraae ned efter. Naar Vinden gaaer nordostlig, slaaer
Vid. Stis. Skr. I Deel J II Hafte.
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Luen ikke saa meget ned, og naar den gaaer igjennem Osten
til Sydost, rejser Luen meer og meer, og med denne sidste Vind
rejser, endog i stormende Vejr, Luen op ad; med ganske syd
lige, Syd-Sydvest og Sydvest Vinde, især med Storm og Regn,
er Luen allermeest ustadig, nemlig slaaer ned og rejser sig
yexelviis igjen. a) Der er endnu den mærkelige Forskjel imel
lem vestlige og ostlige Vinde, at med de ost- især sydostlige
Vinde har Luen et rödagtigt Udseende, da den med de mod
satte skinner skarpere og hvidagtig. Ä) Med Vinden fra Syd
vest gjennem Syd om mod Osten, trækker Luen ikke med den
samme Vivacitet igjennem hele Kulmassen til at sætte den alt
i Brand, som med de modsatte; men man maae, naar det blæ
ser fra den Side, befordre Antændelsen ved at purre i Kurven
med en Jernstok.
Til at bekræfte hvad Fyhr-Inspecteurcn og Folkene havde
sagt mig betræffende denne Vindens forskjellige Virkning paa
Fyhret, eftersom fra hvad Side den blæste, tilföjede de: med
Fodderne at ville give mig fölende Beviiser derpaa.
FyltrTaarnet staaer paa en ganske jevn Sand-Slette, som er for det
*)

Mandskabet af et Skib, som strandede paa den jydske Kyst, bar jeg
hört skal have angivet som Aarsag, at de havde fejlt»get og anseet Ska
gens Fyhr for Marstrands; at det blinkede af og til, og ej brændte sta
digt som de ventede ; kunde mulig den anförte Omstændighed med Sydvest
Vind være Aarsagen? Man veed at Marstrands Fyhr-Taarn er indrettet
med Reverberer, som i bestemte Tids Rum skal blinke.
Jeg har siden den Tid jeg blev opmærksom herpaa, været agtpaagivende,
naar jeg paa nogen Afstand har seet Lys, inden for et Vindue , i en.
Lygte o. s. V. , og det har forekommet mig , som det med Osten Vind
havde et mere rödaglig, med vestlig meie hvidladen, med nordlig skar
pere, og med svdlig mattere Udseende. Men om dette er forud fattede
Forestillinger, eller ligger virkelig i Luftens Beskaffenhed , tor jeg ikke
bekræfte j da jeg mangler Lejlighed til ordentlige og bestemte Iagttagelser.
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meste bevoxet med en liden kört fiin Lyng; man kan derfor
meget let fornemme under Fodderne > livor der ligger smaae
Kul-Gruus eller Aske, som er nedblæst fra Fylir-Taarnet. Man
forte mig rundt omkring Taarnet, og det er ganske vist at det
fra Fylir-Taarnet nedfaldne eller rettere ned blæste Kul og Aske,
laae meget nærmere, ja temmelig nær ved Taarnet paa den
sydostlige Side af samme, og derimod meget langt ud fra det,
til Nordvest eller den modsatteSide; en Fjerding Miil eller maa
skee derover fra Taarnet, kunde man endnu finde lienflöjne
smaae Kul, deraf skulle man synes, at sydost Vind blæser
ligesom ft a neden op efter, men Nordvest det Modsatte. *
) At
*)

En troværdig Mand har fortalt mig, at den Gang Christiansborg-Slot,
heri Byen, brændte, havde han seet og funden nogle Funker paa Mar
ker hen ud mod Ballerup, paa cn Afstand, som ganske vist var over
jr Miil fra Slottet; det er bekjendt, at der samme Gang blæste en.
haard Kuling af sydostlig Vind; ikke at tale om mangfoldige funker og
Brande, som paa nærmere dog meget lang Afstand, blev henfört af
Vinden; vel er det unægteligt, at Slottets store Masse, Höjde og Ildens
forfærdelige Kraft, opluét af en stærk Blæst, var Aarsag nok til at
kaste Funkerne langt. Midlerlid kunne man tilföje endnu et mærke
ligt Exempel, da den store Ildebrand i det paafölgende Aar overgikByeii
var Vinden ligeledes, sydostlig, og det blæste temmelig stærkt, dog neppe,
saa meget, som da Slottet brændte ; man veed, og mange har seet det,
at store Ildfunker eller Brande, .flöj som Bomber fra den paa Holmen
antændte Vedhammer eller Brænde-Stabel, og at det vare disse, som
antændte Nicolaj Spiir, forinden at. Ilden fra Bygningen, nemlig HovedMagazinet paa Holmen blev kastet tvers over til Byen. Mellem Ved
hammeren og Spüret var Afstanden dogomtrent halvsjetteh undrede Alen,
og at Ild-Funker bleve igjen fra Taarnet kastede i langt fra, men efter
Vindströget liggende Qvarterer af Byen, er ligeledes bekjendt. Dette
kunde man for endeel tilskrive Taarnets Höjde, men den pmmældte
Vedhammer stod paa Jorden ; man veed oggaa, at det var den storeTræeFigur, som stod oven paa det lille Klokketaarn paa IIoved-Magazinet,
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Vindenes forskjellige Virkning paa Luen skulde liidröre fra Ste
det hvor Skagens Fyhr staaer, nemlig fordi de enten kom
over Soen eller over Landet, synes mig ikke her at kunne
være virkende Aarsag.
Det er bekjendt, at Skagens Fyhr staaer paa den yderste
udgaaendé Landhuk af Jylland, men skjöndt ikke just paa den
yderste Pynt deraf, er dog Landet saa ganske fladt deromkring,
og Taarnets Hojde som er 63 Fod over Vandspejlet, er saa
betydelig höjere end de omkring værende Bygninger, at Vin
den ej af disse paa mindste Maade kan forhindres, eller disse
foranledige Kaste-Vinde til Fyhret. Det staaer nærmere den
östre Strandkant end til de andre Sider, til den nordreSideer
der benved ~ Miil til Soen, og til den vestre Side kan Afstan
den vel være henimod ~ Miil ; men da Landet er saa meget
som först blev antændt, uagtet denne stod langt höjere end Ilden. Un
der dette kan jeg dog ikke undlade at bemærke , at jeg anseer en Ved
hammer for at være noget af det, der kan kaste Ildfunker meget langt,
ved det de mange Rum der er imellem de uordentlig dannede sammen
lagde Brændestykker, opvarmes af den paa Yder-Siden af Stabelen, og
rundt om staaende Ild og Lue, saa fortyndes disse Luftrom til den Grad,
at de maae gjöre Eplosioner paa en vis Maade liig Krudt, og derved
kan kaste f unker eller Brande langt, men upaatvivleligen maa og Vin
den lijelpe til at holde dem i Vejret, og före dem saa langt, som vi har
anmærke!. Videre er det bekjendt , at under den samme Ildebrand ,
faldt der smaae Brande eller gloende Kul ned henimod FriderichsbergBye, som kan vel regnes for en Afstand af henved i-j- Fjerding-Vej i
lige Linie : mærkeligt ville detupaatvivleligen være, ifald man kunne have
bekræftende Erfaring som beviiste , at nordvest Vind ikke forte noget,
som af Vinden kan bortdrives paa en ligesaa lang Afstand som sydostlig
Vind, det kunne da muligen i adskillige Tilfælde ved Bygningers Pla
cering o. s. V. komme under Betragtning ; maaskee endog have Ind
flydelse i Theorien om, og den virkelige Udførelse af Bombe-Kastning,
hvor det kom an paa, at kaste dem paa den störste mulige Afstand.
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lavt, kun nogle Fod over Havet, og tillige en fuldkommen
Slette, saa kan jeg ikke troe at det kunde liave nogen Indfly
delse. Fra den sydvestlige Side kommer rigtig nok Vinden ud
til Odden eller Fyliret over det faste Land, men ogsaa dette
er paa en Strækning af nogle Mile meget fladt.
Til videre Bemærkning, bör jeg ikke lade uanfort at jeg
opholdt mig nogle Dage i Fladstrand som er i lige Linie 44
Miil omtrent i S. S. W. ~ W. fra Skagen ; men uagtet jeg
gik om Aftenen ud paa Hojene eller Bakkerne i Nærheden
kunne jeg ikke see Fyhret og det var i den Tid vestlig Vind ;
jeg talte med Beboerne af Hirtzholmene, hvilke for endeel ere
Lodse, som berettede mig, at de kunde almindelig ikke fra
deres Öe see Skagens Fyhr uden med ostlig og sydostlig Vind,
eller i det mindste var det et sikkert Forbud, at der snart ville
blæse; de sagde videre at de kunde, skjönt dette Tilfælde var
sjclden, see Fyhret med nordlig stilagtig Vind i klart Vejr og
skarp Luft, men da ansaae de det som en temmelig paalidelig
Forvarsel, paa en snart paafölgende Storm. Hirtzholrnen lig
ger i S. S. W. 4 S. 3-|- Miil fra Skagen, det er sandt, den er
ikke meget höj, men dog altid saa höj som et maadeligt Skib,
og i den Kompas-Streg derfra, skulde de dog omtrent kunde
see Luen naar den af vestlig Vind blev holdt horizontal hen
fra Fyhr-Kurven ; de berettede videre, at naar det ikke var
saadanne ostlige Vinde som gjorde Fyliret synlig fra deres Öe,
da kunde de ikke gjöre Regning paa at see Fyhret med Vis
hed, i almindelig sigtbar Vejr fra et maadeligt liöjt Skib, for
inden de vare efter deres Gisning omtrent 1 Miil nordlig fra
meerbemeldte Hirtzholm , det er at sige at man under saadant
Tilfælde ej synderlig kan vente at see dette Fyhr fra Dækket
af et maadeligt Skib meget over 24 Miil ; men at det meer og
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mindre deraf, varierede mangfoldig efter Vindens og Vejrets
Beskaffenhed'. Efter mit Omdomme ere disse Bemærkninger
saare vigtige for de Söefarende, og beviser mere end noksom,
hvor usikker det man efter meget sædvanlig og almindelig Söemands-Brug kalder Gissed Afstand er, og at den, med Rette
Lærer Navn af Gissed eller Gjetted. Vel lærer Theorien og den
allerufejlbarligste Theorie, siden det grunder sig paa den simpleste Matliematiqve, nemlig blot Triangel Beregning hvortil
man haver de fornödne Data, paa hvilken Afstand man i Folge
Jordens Runding bör kunde see et Fylir eller anden Gjenstand,
hvis Höjde over Vandspejlet er bekjendt tilligemed Höjden af
Skibet, eller ligeledes den Observerendes Ojes Höjde over Vand
spejlet; men disse usvigelige Beregninger kan kun være sikker
saalænge man ikke seer igjennem et refraçterende Medium, og
som formedelst saa mange iblandede physiske Virkninger er
saa meget foranderlig, saa at Sikkerheden af disse Beregninger
herved aldeles bortfalder, som de foregaaende anforte Exem
pler og uendelig flere Erfaringer tilstrækkeligen bevise.
Mid
lertid bliver det vist en Gjenstand som fortjener de granskende
Physikers Udvikling, om man kunde forklare de sande Aarsa
ger som foranledige, at man ikke blot seer den Gjenstand ty
deligere, men og upaatvivlelig i en længere Afstand, naar Vinden
er ostlig end naar den endog med det allerklareste Vejrer fra nogen
anden Kant ; man har forsikkret mig i Fladstrand at det var et mu
ligt, skjönt et meget sjeldent Tilfælde, og alleneste indtreffende
med östlig Vind, at man derfra eller i det mindste naar man stod
noget hojt paa Landet, kunde see den svenske Kyst lige over
for, da der og er 12 Miile imellem, og den er vel temmelig,
dog ikke særdeles höj ; og derfor maae jeg anmærke, at jeg
ikke anseer den Aarsag at Luen af Fyhret slaaer op ad med
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sydostlige Vinde, om det endog skeete i den strængcste For
stand og paa den kraftigste Maade som eene bidragende til at man
ikke seer Fyhret saa langt med vestlige, som med östlige Vinde;
men Luftens Beskaffenhed med denne Vind er udentvivl den
virkende Aarsag til begge Dele.
For at erholde Underretning, om det paa flere Steder
forholder sig paa samme Maade som ved Skagen, anmodede
jeg det kongelige General-Toldkammer at tillægge Fyhr-Inspccteuren paa Anholt , hvor Fyhret staaer fast endnu mere frit
end paa Skagen, Ordre til at give Underretning om man der
havde iagttaget Vindenes forskiellige Virkning paa Fyhret ; men
dennes Beretning melder, at man der just ikke har bemærket,
at Vinden fra een Side kaster Luen mere horizontal eller ned
frem for fra den anden, undtagen nordlig Vind, og især med
Frost, da Gnisterne af Ilden ogsaa driver længere ud end af
de andre Vinde; der tilfojes den Bemærkning, at i Frost-Vejr
fortæres Kullene langt hastigere end ellers.
I Henseende til Kullenes og Askens længere og kortere
Udkastelse fra Taarnet, da kan den ikke saa vel observeres
paa Anholt, saasom Taarnet staaer paa en meget smal Landtunge,
og at Taarnet især paa den nordlige Side er meget nær Strand
kanten, saa at det Udflyvende, besynderlig med sydlige Vinde,
maae for endeel falde ud i Soen.
Beretningen melder for ovrigt, at Luen rejser ikke lige
i Vejret, uden i stille eller næsten stiile Vejr, og ellers efter
som Blæsten er mere eller mindre stærk, svæver mere hori
zontal ud.
At Luens foranderlige Adfærd med forskjellige Vinde,
ikke er observeret her saa mærkelig som ved Skagen, uden
alleneste i 2de Hoyed-Dele, nemlig, at den med stærk Kuling

svæver eller holder horizontal og meest med nordlig Vind, kan
maaskee Fyhr-Kurvens forskjellige Dannelse for endeel være
Anledning til ; thi den paa Anholt har 36 Tom. Diameter foroven,
og gaaer skraaes ned efter, saa den har kun 12 Tommes Dia
meter for neden paa 18 Tommers Dybde. Siderne gaaer derfore meget skraae ned efter, hvorfore Trækket som kommer
igjennem Siderne, virker noget anderledes her, nemlig skraae
op efter, end paa den næsten lige opstaaende Kurv paa Skagens
Taarn, hvor Trækket maa gaae tvers igjennem Kurven. Den
meget större Diameter af Fyhr-Kurven, gjör og, at Ilden eller
Luen her er anseelig större ; Forbrugen af Kullene er og næ
sten 3 Gange saa stor ; dette forenet med den större Höjde af
Taarnet, som er 112 Fod over Vandet, gjör og, at dette Fyhr
sees paa en betydelig længere Afstand end Skagens.
Paa Kuliens Fyhr, hvor jeg og har været, har man sagt
jnig, at Luen afFyhret, især med nordvestlige og nordlige Vinde
kastes og holdes ganske horizontal ud ; hvilket foruden den
ovenmeldte mulige Aarsag, er efter Beliggenheden deraf meget
rimelig, da disse Vinde blæser over Soen frit indderpaa, men
dersom at Luen ikke forholder sig med de övrige Vinde paa
samme Maade her, eller viser lige saadan foranderlig Adfærd
som ved Skagen , da kan deraf ikke saa vel drages nogen be
stemt Slutning, saasom der i Sydost herfra er en stor Stræk
ning af Land, endog med höjere og nærliggende Bjerge end
det Fyhret staaer paa, saa at Kaste-Vinde kunde have Indfly
delse, og fra de andre Sider er der ligeledes Land paa kortere
eller længere Afstand.
Jeg har ogsaa meget ofte hört Klage af de Söefarende
over Kuliens Fyhr, at det ikke sees godt; det er med nord
vestlige og nordlige Vinde, naar man kommer Nord fra, at

man sejler lige incl paa det; denne Vind er det, som man
har stdrste Grund at slutte, maa fore, og virkelig förer Luen
horizontal ud derfra, det er da rimeligt Aarsagen til, at man
under saadanne Omstændigheder vanskelig seer det, eller i clet
mindste ikke saa tidlig som Soemanden forventer det; og hvor
usikker Liiver ikke, som jeg för har sagt, Söemandens Gisnin
ger, naar han vil gjette sin Afstand fra et Fyhr efter dets Ud
seende , da ikke blot Afstanden men Direktionen i hvilken man
staaer derfra, kan foraarsage at man seer meer eller mindre
af den ved Vinden under visse Omstændigheder fra Fyhret ho
rizontal uddrevne Lue, og at endog det for endeel kan beroe
paa hvad Kompas-Streg Vinden blæser af, for at. Blusset stiger
meer eller mindre, og dette saaledes synes stærkere eller sva
gere; jeg troer dcrfore at disse Anmærkninger ikke bor ansees
som uvigtige, men fortjener den eftertænksomme Soemands fulde
Opmærksomhed.
Hvorvcl jeg langt fra ikke tiltroer mig at kunde gjette
de naturlige Aarsager, hvilke fremvirke det mærkelige Phænomen
af Vindenes forskjellige Virkninger paa den i Luften frit staa
ende Lue, som er iagttaget ved Skagens Fyhr, vil jeg dog vove
at fremsætte nogle Ideer, men forud tilföje et Par Anmærk
*
ninger, som vise nogle andre Tilfælde i Naturen, der have
Analogie hermed. Det er enhver bekjendt, at overalt i vore
Lande, og jeg troer det forholder sig saa paa flere Dele af
Jordkloden, hvor der staaer Skove eller Træer som ikke haver
nogen besynderlig Læe, kan man strax see hvilken Side der er
Vest eller Nordvest , uagtet Træerne staaer nær ved Soen
paa de östlige Kyster af Landene, saa at endog den vestlige
eller nordvestlige Vind som böje deres Top og Grene kan for
inden have blæst over en anseelig Strække Land, da derimod
Vid. Seis. Skr. I Deel, II Hafte.
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den Vind, som kommer fra den östlige Side til disse, blæser
frit over Havet, i det mindste over en Strækning deraf. Videre :
I den saa kaldede Spanske Söe eller det Atlantiske Hav, veed
Sciemændene af bestandig Erfaring, at der fast idelig fornem
mes, endog i stille og godt Vejr, en Dynning eller Bolge-Bevægelse, som kommer Vest eller Nordvest fra, *
) og at naar
endog en Storm i de Farvande liar raset af sydlig eller ost
lig Vind, lægger Soen sig hastigere efter den, end efter vest
lige Vinde, og naar Osten-Vinden har afblæst, kommer den gamle
vestlige Dynning snart igjen, maaskee er det ogsaa mærkeligt,
at imellem Tropici, hvor den stadige Passat af Osten blæser,
og hvor Soen saa at sige bestandig gaaer een Vej, rejser den
sig ikke saa meget, eller bliver ikke saa svær som i Oceanet
Norden og Sonden for, hvor de vestlige Vinde herske, og med
indtreffende Stille falder Söen der hastigere, men her kan vel
og en biedragende Aarsag være, at egentlige Storme her ikke
fmder Sted. Den Hypothese som jeg vover at beröre, og som
jeg dog ikke vil fremsætte som ene, men som mulig medvir
kende Aarsag, ifald de anførte Iagttagelser og Fakta kunne an
sees tilstrækkelige til at bevise, at vestlige Vinde ligesom blæse
mere ned mod Jordens Overflade, og ostlige derimod blæse
ligesom fra neden skraae op, skulde være: om det i Jordens
Omveltning om sin Axe fra Vesten til Osten, kunde linde no
gen Grund. Mig synes ogsaa at Barometerets Stand som viser
*)

Den synes at komme for det meste fra Nordvest, eller nær af denne Vindströg efter Kompasset ‘ men det er at mærke, at man i Almindelighed
nævnet Vindene og deres Directioner eftersom Kompasset viser, og at
dette har hos os i Streg og i Spanske - Söe 2 Streger Nordvestrings Misviisning og derover, følgelig kommer de benævnede Strækninger saa
meget nærmere det sande Vesten paa vor Jordklode
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Luftens stærkere eller mindre Momentmale-Tryk mod Jordens
Overflade bor komme under Betragtning ved de Observationer,
som i Fremtiden muligen kunne blive gjorte over dette om
handlede Phænomen. Selv i det, om virkelig saa er, at een
Slags Vind har en Inclination ned mod, og en anden Declina
tion op efter, eller Afvigelse ud fra den Sphæriske Linie som
den skulle folge, naar man efter Kugel-Figuren stedse kunde
kalde den horizontal, kan vel ligge en Grund tiL Barometerets
meer eller mindre Ilöjde med forskjellige Vinde.

Den Iagttagelse som Fyhr-lnspecteuren paa Skagen har
gjort, at med ganske sydlige og sydvestlige Vinde svæver
Luen meest, eller er incest ustadig, nemlig slaaer ned og rej
ser sig vexelviis, synes at give tilkjende at den Vind blæste
meer i Stödeviis {par Bouffée, som de Franske kalde det,)
end andre, men det veed jeg ikke ellers at have bemærket,
og her ved Skagens Fyhr seer jeg ikke heller det kunne foranlediges ved Kaste-Vinde, foraarsagede af nærliggende Byg
ninger eller deslige.
Muligen det kan rejse sig af, at disse Vinde medfore
sædvanlig Regn eller i det mindste megen Fugtighed. Inspecteuren sagde og, at jo stærkere det blæste og regnede med
disse Vinde, desmere viste bemeldte Virkning sig. Men at alle
sydlige Vinde fra Sydvest og henimod Osten ikke antænde Kul
lene og ikke trænge igjennem Massen med samme Vivacitet som
die Modsatte, har meget sandsynligen sin Grund i at de med
fore mere Fugtighed; og at Ilden brænder mere levende, for
tærer Kullene hastigere med nordlig Vind og især med FrostVejr, beroer upaatvivlelig paa, at Luften er da mere besvangyet med Suurstof.
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Forinden jeg sluttèr herover, kan jeg ikke undlade at
tilföje, at hvorvel jeg har fremsat de Facta og Data, som sy
nes at kunne bekræfte den Formening;, at nordlige Vinde ligesom blæse skraae ned efter, og de sydostlige derimod skraae
op efter, eller at Ting som hæver sig i Luften bliver fort paa
en længere Afstand hen med de sidste end med de förste Vinde,
i det mindste at en. frit staaende Lue hæver sig med östlige og
holdes nedtrykt af nord og vestlige Vinde, saa kunde det dog
udentvivl blive let at finde Modsigelser; thi see vi ikke, at vi
med sydostlig Vind have ofte Byger , Regn og Snee, derimod
med nordvestlige og nordlige gaae Skyerne höjt, og bliver al
mindelig klar Luft ; hvorledes at forene disse og maaskee flere
sandsynlige Modsigelser, men som vist nok ikke er det naar
man först kjendte de sande Aarsager saavel til det ene som
det andet.
Min Flensigt ved at forelægge disse forelöbige Iagttagel
ser for Selskabet, har derfor, foruden den immidiate Nytte,
som jeg troer de kunne have for de Söefarende i Betragtning
af den Forsigtighed der behoves, saavel for under Sejladsen
at rette sig efter et Fyhr af dette Slags, som at bedomme dets
Virkning, fornemmelig været, at ville gjöre Physici opmærk
somme paa et Phænomen, som maaskee fortjener ateftergrandskes
øg vist nok behøver flere og mere sammenlignende Iagttagelser
forinden man kan drage Resultater deraf; og jeg erlangt fra at ville
vove paa saa faa Data at bygge noget System ; og hvor me
get maa ikke locale Omstændigheder tages i Overvejelse; kun
denne Anmærkning tillader jeg mig endnu, at jeg troer man i
Særdeleshed maa have Opmærksomheden henvendt paa det oftebenævnte Phænomen naar at. Blæsten har en vis Styrke, og at
det alleneste er med en temmelig stærk Blæst, som har Kraft
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nok til at overfare en Strækning af Kloden at det kan vise sig
bestemt og virkelig have Sted, og at enkelte Tilfælde ligesaa
lidet, som i mange andre kan afgjöre noget fast.
Jeg har anfört at ville give mig den Ære at tilfoje en
kort Beretning om de Indretninger som jeg har foreslaaet ved
de nye Steenkuls eller Blus-Fyhr, som man er betænkt paa at
anlægge paa adskillige Puncter af Kysterne, hvilket maaskee
endog i Tiden kan efter Omstændighederne blive anbragt paa
de alt værende Fyhre, og som nu iværksættes ved de 2de Fyhre
paa Nakkehoved, *) som foruden et Lampe-Fyhr paa Cronborg, anlægges for at facilitere Indsejlingen til Sundet om Nat
ten (og som snart kan ventes færdige **
).
Indretningen bestaaer
i at opföre en Skorsteen fra neden heelt op igjennem Taarnet
4 Alen over den överste Platte-Form; omtrent 44 Tomme fra
1.
den överste Kant af Skorstenen bliver indlagt en vel indrettet
Rist, og oven paa denne Rist lægges en meget svær Jern-Ring,
som er i 4re Stykker at lægge sammen, 44 Tomme höj og
fuldkommen saa tyk; dens inderste Diameter er 15 Tommer,
som er det Rum hvor Kullene lægges i; Fyhret faaer saa
ledes Trækket fra neden af ved anbragte Huller eller TrækRor paa 6 Sider af Skorstenen og for hvilke der er Skodder,
hvoraf Fyhr-Oppasseren ved en Snoer, som gaaer langs op ved
Skorstenen, kan efter Behag aabne disse saa lidet eller saa me-

$*)

Disse Fyhre vare anlagde i Aaret 1771 og brændte alleneste i nogle Maaueder, men viste da deres store Nytte ; de vare da blot efter den gamle
Maade med Fyhr-Kurven fritstaaende oven paa Taarnet, men ere nu , ved.
General - Toldkammerets Foranstaltning, bievne indrettede paa den af
mig foreslagne Maade.
Disse Fyhre ere antændte den 13de April 1800; de nye Indretninger paa
Nakkehoveds Fyhr, er befunden at gjöre en ganske fortreffelig Virkning.
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get som det efter Vind og Vejr er fornodent at tilvejebringe
passelig Træk, at Luen kan brænde stadig og erholde tilbør
lig Kraft *
).
Erfarenhed har senere lært, at ved ordentlig Pas
ning holder Luen sig i de med Vinduer indsluttede Fyhre imel
lem 6 til 8 Fods Höjde brændende klar og stadig.
I det Væsentlige er denne Indretning anbragt ved Kul
iens Fyhr ; men da Luen staaer der i den frie Luft , har det kun
i stille Vejr den fulde Fordeel, da det ikke hindrer Luen at
kastes eller holdes horizontal hen fra Fyhret, besynderlig med
visse Vinde, hvorvel det ikke her kan blive til den samme Grad
som ved et Fyhr, hvor Kullene lægges i en Kurv som faaer
sit Træk aldeles fra Siden. Imidlertid maae det dog blive uen
delig mindre kjendelig for de Seilende, som ankomme for Vin
den, styrende lige ind paa det, hvilket især efter dettes
Beliggenhed meget ofte kan være Tilfældet.
For aldeles
at afhjelpe dette, har jeg videre foreslaaet at sætte en Overbyg
ning af Vinduer oven paa Taarnet omkring Fyhret, og saavel
for Styrken som Varigheden, samt for at kunde gjöre Stol
perne og Sprosserne, som indfatte Ruderne, endeel smalere,
at de saaledes skyggede mindre, ere disse alt af Jern, Ruderne
ere Spejlglas, omtrent 22 Tomme i Quadrat, de blive ikke
indlaede i Kit, men Kanten af dem indfattes i en smal Liste
af Klæde, paa det de ikke af Glassets forandrede Dilatation ved
Omvexling af Kulde og Varme skulde knækkes, og ikke aleneste for Klarheden af Glasset bor man bruge Speilglas, men
ogsaa for mere Styrke i en anden Anledning, nemlig: at Træk-

'#)

Hoved-Ideen dertil er taget af de Svenske Videnskabernes Academies Af
handlinger for 1793 , hvor der findes en. meget smuk Afhandling der
over af Hr. Berghauptman Polhgimer
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Fugle saavel af de större som mindre flyve efter det stærke
Lys. Paa Marstrand havde man i Førstningen kun brugt tyndt
Glas, og maatte af denne Aarsag siden indsætte Speilglas-Rudcr.
Over denne Vindue-Bygning bliver et Kuppel-Tag af
Jern-Plader med et passeligt Træk-Ror, saa at Fyhret, som
faaer sit Træk fra neden igjennem Skorstenen lige op efter,
maa, naar det passes tilbørlig, brænde meget stadig, da ingen
Vind fra Siderne kan virke derpaa, og man maa upaatvivlelig vinde
i Forbrugelse af Kul, da Vejrets Ustadiglied ingen betydelig
Indflydelse kan have derpaa, og der ingen Kul gaae til Spilde
eller bortblæse ; *) fremdeles er det betydelig Lettelse i vort
haarde Klima for de som skulle passe Fyhret, at de under
Oppasningen ere i et indelukket Værelse fremfor at staae ud
sat for al Vejrets Haardhed paa det överste af et højtliggende
Taarn.
Paa de Steder hvor Fyhrene staae paa en Landhuk,
saaledes at der er en Side som vender mod Landet, fra hvil
ken Fyhret ikke behoves at sees, saaledes som de paa Nakke
hoved, kan man hvilket og skeer der, til Landsiden opføre en
Muur istedet for Vinduer, naar den indvendige Side af samme
bliver klædt med en poleret Metal- eller Messing-Plade, maa
det upaatvivlelig give en betydelig Reverberation som ikke kan
andet, end overmaade forstærke Fyhrets Glands og Synbarhed
paa lang Afstand. Den indvendige Radius fra Middelpunk
ten af Fyhret til Vinduerne bliver 7 Fod, eller, som er det
samme, den heleGjenneinsnit af Overbygningen 7 Alen. Det fol*)

Det ermig berettet, at ien haard stormende Vinter-NatskalForbrugettilAnbolts Fyhr være 18 til 20 Tonder Kul; hvilket skrækkeligt Arbejde maae
det ikke være for de Fyhr-Oppassende at holde Fyhret tilbörlig vedlige
baade med Paafyldningog Opförelse af en saadan Mængde Kul.

noo
ger af sig selv, at der er et Galleri uden om, at Fyhr-Oppasserne kan i fornödent Tilfælde aftörre Vinduerne. Efter at
dette Forslag var indgiven til det kongl. General-Toldkammer,
har jeg havt den Fornöjelse at see John Smeatons Beskrivelse
over Edistone og Spurnheads Fyhre, og at man paa det sidste
Sted, liar et Fyhr som i det Væsentlige er af samme Indretning som
de af mig foreslagne, hvilketmeget berömmes, jeg haaber endog at
de som indrettes paa Nakkehoved, skulle faae noget Fortrin. Ved
Spurnhead er der 2de Fyhre, hvoraf det ene har en saadan
Ombygning med Vinduer, men det anden ikke, bemeldte
John Smeaton har gjort en Iagttagelse som han forundrede sig
meget over, og siger at ikke knude give Aarsag for, at nær
ved glimrede det i Luften frit staaende Fyhr stærkere end det
som havde Ombygning med Vinduer, men paa jo længere Af
stand han var fra Fylirene jo mere udmærkede det med Om
bygning sig frem for det andet; mig synes det er let at for
klare; thi af et fritstaaende Fyhr seer man kun et Lys, hvis
Diameter bliver meget liden paa en lang Afstand, men det
indsluttede Fyhr maae oplyse det hele Rum i hvilket det staaer ;
saaledes vilde et Lys som stod paa aaben Mark ikke saa kjendelig sees paa lang Afstand som naar det sættes i en Lygte,
endnu mere inden for et Vindue; og upaatvivlelig maae Skin
net af Fyhret mærkelig foröges, hvor een bag ved værende,
med blank Plade beklædt Væg, vil forstærke Rummets Oplys
ning. Denne Indretning er ikke anbragt ved ommeldte En
gelske Fyhr.
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J_)e forskjellige Forsög, som jeg i Aarene 1793 og 1794 an
stillede til nöjere Bestemmelse af Vandets Sammensætning eller
Bestanddele, og hvoraf jeg den Gang fremlagde de fornemmeste
Resultater for det kongelige Videnskabernes Selskab, havde
efter mine Tanker ganske bestemt afgjort og bekræftet den.
Sætning, at Heden allene og for sig ikke er i Stand til at give
Vandet en permanent Gasskikkelse, og ved denne Overbeviisning kunde Bekj end tg j ö reisen af de ved Hr. Professor Wurtzer
i Bonn anstillede Forsög, efter hvilke Vandet ved at gaae over
gloende Legemer forvandledes til Salpeterstofgas, ikke andet
end overraske mig, uagtet jeg tillige strax fattede' Mistanke
om, at der maatte have indsneget sig een eller anden Fejl eller
Mangel paa den nödvendige Opmærksomhed ved Anstillelsen
af Forsögene. Min forste Fölelse herved var Erindringen af
den Pligt, der paalaae mig, at sætte det kongelige Videnska
bernes Selskab i Stand til selv at bestemme, hvilken af disse
tvende modsatte Sætninger • havde mest Sandsynlighed for sig,
og da intet kan sættes mod Erfaring, især den, der angives
som erhvervet ved Forsög, uden blot at forsikkre sig om Rig-
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tigheden eller Uiigtigheden af disse Forsög under forskiellige
og forandrede Omstændigheder, besluttede jeg strax at anstille
det af Fir. Professor Würtzer angivne, i hvis Udfdrelse dog
adskillige indløbne Forretninger hindrede mig lige til dette
Foraar.
Overeensstemmende med Hr. Professor Würtzers Forskrivt lod jeg det af ham beskrevne Apparat, dog med nogen
Forandring, som Figur i og 2 viser, forfærdige af flint Sölv,
da, som bekjendt, dette Metal ikke yttrer nogen Beslægtning
til Vandets Bestanddele, og derfor heller ikke kan virke nogen
Dekomposition af Vandet. Men da min forste Mistanke især
var stilet mod Indretningen af det af Forfatteren angivne Ap
parat, og jeg fornemmelig ansaae Indtrængelsen af den udven
dige Luft mellem begge de sammenluterede Digler, som Aarsagen til Gassens Frembringelse, lod jeg, for at forebygge
dette, hele Apparatet Figur 1 og 2 stöbe af eet Stykke, saa
at der mellem e og d ikke blev nogen Lodning. Det krum
me Rör D og Roret G, ligeledes af Sölv, vare tilligemed Hanen <2
og Tragten d Figur K med stærk Sölvslaglod loddet fast
til begge Stederne d og e. Min Hensigt med dette Apparat
var, nojagtig at veje Mængden af det gjennem den gloende
Digel gaaende Vand, og igjen at opfange Mængden af det
gjennemgangne Vand, for paa denne Maade, ifald der produ
ceredes nogen Gas, hvorom jeg dog bestandig tvivlte, nöje at
kunne bestemme, hvor stor en Mængde af Vandet paa denne
Maade havde antaget Gasskikkelse. Jeg lod til den Ende til Sölvröret i e fastkitte et lidet Glaskar E Fig. 1, som kunde
rumme noget over 8 Unzer Vand, den Mængde nemlig, hvor
med jeg hayde i Sinde at anstille det forste Forsög.
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Efterat nu Apparatet paa denne Maade var indrettet,
og jeg endnu engang ved Forsög havde forvisset mig om dets
fuldkomne Lufttethed, lagde jeg det i den dertil bestemte
chemiske Ovn, saa at Diglen B med et Stykke af Roret paa
hver Side af Diglen kom til at ligge midt i Ilden. (Diglen
saavelsom Viden af Rorene sees i Tegningen i den naturlige
Störreise, oinendskjönt de övrige Dele af Apparatet kun ere
forestillede under den 3de Deel af deres Störreise). Jeg lagde
nu Ild paa, anbragte paa den sædvanlige Maade et Kar ved D,
for at opfange den Gas, som muligt kunde produceres, og
lod, efterat Diglen B var bleven hvidgi oende, en stor Draabe
Vand, som over en Time var holdt i Kog i Karret F, falde
gjennem Aabningen af Hanen b i Tragten A, men paa sam
me Tid lod jeg tillige en Deel af denne Draabe gjennem Aab
ningen af Hanen a falde ind i Diglen B, og erholdt strax en
betydelig Andeel af en Luftart; jeg lod en anden Draabe falde
ind, oa saae det samme Phænomen, ved den tredie Draabe
sprang Glaskarret E, den erholdte Gasart forholdt sig ved Un
dersøgelse nøjagtig ligesom den atmosphæriske Luft.
Efterat Apparatet paa nye var sat i Stand paa den oven
beskrevne Maade, gjentog jeg det samme Forsög den folgende
Dag med selvsamme Udfald, som den foregaaende Dag.
Omendskjöndt jeg ansaae den erholdte Qvantitet Luft
for at være den, som Apparatet og Glaskarret havde indeholdt,
og jeg følgelig var nödt til at ansee begge disse Forsög som
uafgjörende, havde jeg dog derved erfaret saa meget, at hver
Gang, efterat en Draabe var falden, ind i Apparatet og bleven
til Dampe, steeg Vandet ud af det pneumatiske Kar op i Ro
ret ved D, hvilket derfor i begge disse Forsög havde sprængt
Karret E formedelst Glassets alt for pludselige Afkjöling, lige
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som det og desuden af denne Aarsag blev umuligt, at bestemme
Mængden af det overgangne og i Vand skikkelse tilbageblevne
Vand ; jeg saae mig derfor nödt til at forandre Apparatet saa
ledes , at Karret E blev reent borte, og i dets Sted blev paa
Sölvröret anbragt Krumningen C, Fig. 2, hvorved jeg havde
til Hensigt, at give det Vand, som ved Overgangen gjennem
B var blevet til Dampe, og ikke til Gas, sin Vandskikkelse
igjen, forend det naaede det pneumatiske Kar, for derved,
om muligt, at forhindre Vandet fra at træde ud af det pneu
matiske Kar; til den Ende stillede jeg Krumningen C paa
Sölvröret i et Kar I Fig. 2. med koldt Vand i, og ved idelig
at gyde friskt koldt Vand til, bar jeg Omsorg for at Vandets
Temperatur hele Forsöget igjennem blev den samme. Jeg skred
nu til Forsöget paa ovenbeskrevne Maade, og erholdt til min
ikke ringe Forundring en anseelig Qvantitet Luft, saa at jeg,
eftérat have fortsat Forsöget to og en halv Time, erholdt 18
til 19 Kubiktommer Luft eller Gas. Den e: holdne Gasart formind
skede kun lidet Kalkvandets Klarhed, og leed deri kun en
ubetydelig Absorbtion ; den indeholdt fölgelig kun meget lidet
kulsuur Gas. Ild og Lys brændte i denne Gas næsten ligesaa
godt som i den afmosphæriske Luft, dog, som det syntes, i
nogen kortere Tid. Blandet med Suurstofgas eller med atmosphærisk Luft, leed den ingen Formindskelse i sin Volumen,
hvilket derimod bestandig fandt Sted ved Blandingen med den
salpeterhalvsuure Gas, hvorved der viiste sig rôde Dampe.
Forholdet ved Blandingen var næsten den samme, som ved
den hver Gang paa samme Maade undersögte atmosphæriske
Luft; dog syntes den saaledes erholdne Gas bestandig at in
deholde mindre Suurstofgas end hiin ; saaledes gav 100 Deele
af denne Gas, sammenblandet i det Fontanske Eudiometer med
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loo Deele Salpeterlialvsuurgas en Formindskelse af 55 Deele,
og i Eudiometeret blev i/p Dele Luft tilbage; da derimod
ligesaa mange Dele atmosphærisk Luft og Salpeterlialvsuurgas
tilvejebragte en Formindskelse af 60 Dele, og altsaa blev der
140 Dele Luft tilbage ; imidlertid var dog denne Formindskelse
ved forskjellige Forsög ogsaa meget forskjellig, hvilket jeg
siden nærmere skal vise. Phosphor, brændt i denne Gas, ab
sorberede næsten den femte Deel af Gassen, og Resten forholdt
sig som Salpeterstof- eller Qvælstofgas. Fölgelig var den erholdne Gasart en Blanding af Suur- og Salpeterstofgas, hvor
ved dog Suurstofgassen befandt sig i ringere Mængde end sæd
vanlig i den atmosphæriske Luft.
i_.

Alle nødvendige Forsigtighedsregler bleve herved iagt
tagne, saaledes blev f. Ex. det til Forsöget brugteVand nogle
Timer stærkt kogt, for at befrie det fra den deri * indeholdte
atmosphæriske Luft; Draaberne fulgte aldrig saa hastig paa
hinanden, at de kunde afkjöle Diglen, og sædvanlig lod jeg
en halv, undertiden en heel Minut forbigaae, for jeg lod den fol
gende Draabe gaae igjennem Hanen a; Diglen blev den hele
Tid holdt hvidgloende; i Tragten var der bestandig saa meget
Vand, at der ikke kunde trænge sig nogen atmosphærisk Luft
tilligemed Vandet ind i Diglen og Roret. Hver Gang et For
sög var endt, blev Apparatet nöje undersøgt, om det endnu
var fuldkommen lufttæt, for at være vis paa ikke at have ud
bragt et urigtigt Resultat o. s. v.
Omendskjont jeg ved ovenmældte Forsög ikke erholdt
blot Salpeterstofgas, syntes det dog som lir. Professor Wiirtzer havde Ret deri, at Vandet ved Overgang over gloende Le
gemer var i Stand til at antage en permament Gasskikkelse;
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imidlertid bragte den nærmere Opmærksomhed paa det, som
under Forsøget gik for sig, mig snart paa en anden Formod
ning; jeg bemærkede nemlig, at den erholdne Gas sjelden
udviklede sig strax efterat Vanddraaben var falden ind, men
som oftest udvikledes der, strax efterat Hanen a var aabnet,
intet andet end Dampe, som vel for et Ojeblik dreve Vandet
ud af Karet f, men strax derpaa igjen fortættede sig og bleve
til Vand; nogle Sekunder efterat disse Vanddampe vare o ver
gangne, viste der sig sædvanlig först virkelige Luftblærer,
snart i större, og snart i mindre Mængde; dette varede un
dertiden fire til fem Minuter, vel og længere, saa at Luft
blærerne imidlertid fulgte stödeviis paa hinanden, og under
tiden i Mellemrnjn af en fjerde Del til en halv Minut; her
ved var Vandet i det pneumatiske Kar i en bestandig Fluktu
ation og bölgeformig Bevægelse, saa at man tydelig bemæi>
kede, hvorledes Vandet dreves ind i Roret, og med Magt
joges tilbage, endog i den Grad, at Vandet i Karet f tilli
gemed den deri allerede holdne Gas ofte blev jaget frem og
tilbage indtil Overfladen af Vandet i det pneumatiske Kar;
tillige var Enden D af Sölvröret, saa vidt som det berørte
det kolde Vand, under Forsøget overalt paa dets Overflade
overtrukket med sniaae Luftblærer ; disse reye sig efterhaanden lös, og stege dels op i Karet f Fig. z, dels bleve dø en Tidlang
svömmmende paa Vandet. Disse Fakta berettigede mig til den
Formodning, at den. erholdne Gas ingenlunde skyldte det gjennem
Tragten A gangne, og altsaa det kogte Vand, sin Tilværelse,
men at det meget mere var et Produkt af det raa og] kolde
Vand i det pneumatiske Kar, og altse a ikke burde ansees for
andet end den atmosphæriske Luft, söm bestandig befinder sig
i det kolde Vand, og som nu var uddreven ved Heden.

Förend jeg skreed til videre Undersøgelse af denne For
modning, holdt jeg det for Pligt at verificere det Faktum, at
Vandet, som Vand (og ikke som Dampe) ledet over gloende
Metaller, og under de ovenbeskrevne Omstændigheder igjen
opfanget i koldt Vand, bestandig leverer en betydelig Deel
Gas eller Luft; jeg gjentog derfor ovenstaaende Forsög paa
den selvsamme Maade syv forskjellige Gange, og bestandig med
det samme Udfald, dog var Mængden af den i Gasen indeholdne Suurstofgas forskjellig, skjöndt bestandig ringere end
sædvanligt i den atmosphæriske Luft, saa at Forskjellen af
Volumets Formindskelse ved en Blanding af 100 Dele af den
ne Gas med ligesaa meget Salpeterhal vs uurga s, og ved Blan
dingen af loo Dele atmosphærisk Luft med ligesaa meget Salpetersuurgas undertiden belob sig til
Dele; herved bemær
kede jeg, at jo koldere Vandet i det pneumatiske Kar var,
jo renere var og den erholdne Gas, der ogsaa i samme For
hold erholdtes i större Mængde, ligesom jeg derimod og fandt,
at den var meest ureen, naar Vandet havde staaet Natten over
i Laboratoriet. Jeg sögte nu nöjere at overtyde mig om , hvor
vidt den erholdne Gas var under Forsøget udviklet af det raa
og kolde Vand i det pneumatiske Kar, og troede at komme
dette nærmere paa Spor, naar jeg i Stedet for det kolde Vand
i det pneumatiske Kar brugte ret stærkt kogende Vand ; jeg
undersögte nu först, hvilken Grad af Hede, der udfordredes,
for fuldkommen at befrie Vandet fra al den atmosphæriske
Luft, det indeholdt, og fandt at Vandets Sammenhæng eller
Beslægtning til den atmosphæriske Luft var langt större, end
man sædvanlig forestiller sig, da jeg af Vand, som kogte me
get stærkt, erholdt en betydelig Mængde Luft, der fuldkom
men forholdt sig som den forhen beskrevne Luftart. For at
Vid. Sels. Skr. I Deel, II Hafte.
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opfange Gasen, holdt jeg en sædvanlig Glasklokke i kogende
Vand (efterat jeg först havde fyldt den dermed) der, hvor de
opstigende Vanddampe hyppigst samlede sig; Glasset fyldte sig
nu med Vanddampe, hvilke efter Afkjölingen viiste en Deel
Luft eller Gas, dette fandt endnu Sted, selv, efterat Vandet
var holdt i stærkest Kog, dog aftog Mængden af den herved
erholdne Luft forholdsmæssig med den længere Tid, i hvilken
Vandet havde kogt, saa at der efter lang Kogen tilsidstallene
kunde erholdes en liden Luftblære af et Knappenaalshoveds
Störreise af Vandet, og endelig efterat Vandet bestandig havde
kogt to Timer og derover, kunde man ikke faae den ringeste
Luftblære mere. I dette saaledes fra al Luft rensede og i be
standig Kogning holdte Vand, lagde jeg Enden D af Sölvröret Fig. 2; gjorde Diglen B hvidgloende, og lod nu, paa ovenbeskrevne Maade en Draabe Vand falde igjennern Tragten og
Hanen a ; der gik nu en betydelig Mængde Dampe over i
Glasset f, men de fortættede sig uden at efterlade endog det
mindste Spor af nogen Luftblære; jeg fortsatte Forsöget flere
Timer med samme Udfald. Jeg gjentog det samme Forsög
adskillige Gange, og det i Nærværelse af forskjellige kyndige
Mænd, blandt andre Hr. Professor Abildgaard og 'Professor og
Hofapotheker Becker, og bestandig med det selvsamme Ud
fald; herved fandt jeg og, at det aldeles ikke er nödvendigt,
at Vandet i Gasapparatet paa ovennævnte Maade fuldkommen
renses fra den atmosphæriske Luft, men at det er nok, naar
Vandet under Forsöget holdes i stærkt Kog: hvis derimod
Vandet ikke koger, vil det formedelst sin store Beslægtning
til den atmosphæriske Luft, strax indgaae Forbindelse med
denne, og man vil maaskee nu erholde en ganske liden Mængde
Lufj, som dog neppe vil udgjöre mere end en Ærts- Störreise,
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om man endog vilde fortsætte Forsöget en halv Time og der
over, og Vandet kun imidlertid er ret hedt, omendskjöndt
det ikke koger. For at overtyde mig selv og andre om Rig
tigheden af mine ældre Forsög, forandrede jeg det ovenbeskrevne Apparat saaledes, at jeg borttog Roret G tilligemed
Hanen a og Tragten A ved e Fig. i, og i Stedet derfor lod
Kobberkaret og Röret II Fig. 3 paa nye tillodde.
Dette saaledes indrettede Apparat lagde jeg i Ovnen
paa ovenbeskrevne Maade, saa at II kom til at ligge i det
med Vand fyldte pneumatiske Kar; jeg fyldte nu Karet II
Fig. 3 med Vand, forögede Ilden, indtil Diglen B var gloen
de, og aabnede nu Hanen /z, efterat Vandet i H kogte meget
stærkt, hvorved Vanddampene nödtes til at gaae igjennem Ap
paraten Men i den hele Tid, i hvilken Vanddampene gik
over, viste sig end ikke det mindste Tegn i Glasklokken til
en udviklet Luftart; dog maae jeg anmærke, at Enden D af
Sölvröret var under dette Forsög udvendig overtrukket med
srnaa Luftblærer, soin efterhaanden reve sk lös, og dannede
omtrent — Kubiktomme Luft, efterat Vanddampene i 3 Qvarter vare gaaede over. Fyldtes det pneumatiske Kar med kogende
Vand, da kom end ikke den mindste Luftblære tilsyne.

Udfaldet af disse forskjellige Forsög lader sig, efter min
Mening, forklare paa en meget fattelig og let Maade. At jeg
i det förstbeskrevne Forsög maatte erholde nogen Gas eller
Luft, dertil var Aarsagen folgende: Den for Luft fuldkommen
befriede Vanddraabe bliver ved sin Gjennemgang gjennein den
gloende Digel B pludselig forvandlet til Damp, og som saadan
drevet igjennem Aabningen af Röret D; men da Vandet i F
Fig. 2 er aldeles luftfrit, saa kan ingen Luft uddrives ved
Dd 2
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Vanddampene; derimod vil Roret, som er bleven liedt ved
Vanddampene, meget snart afkjöles ved Berøringen af den
udvendige Luft og det kolde Vand i det pneumatiske Appa
rat; Dampene fortætte sig nu, og der fremstaaer et lufttomt
Rum i R.öret; Atmosphærens Tryk vil derfor node det kolde
og luftfulde Vand i det pneumatiske Kar til at træde ind i Roret,
li vor det ved at beröre den gloende Digel B, forvandles til
Dampe, og den i Vandet indeholdte Luft tillige udvikles.
Dampene og den udviklede Luft bliver nu ved deres egen for
medelst Lieden stærk tiltagende Elasticitet, udpressede af Roret
og en Deel Luft derved opfanget i Klokken y, men nu vil den
ovennævnte Afkjöling af Roret atter finde Sted, og have de
derved fremkomne Virkninger, nemlig det kolde Vands Ind
trædelse i Roret, og den deraf udviklede Luft, til Folge.
Den samme Proces fortsættes paa samme Maade nogle
Gange efter hinanden, indtil endeligen den af Vandet ud
viklede og i Diglen og Roret tilbageblevne Luft er i saa til
strækkelig Mængde tilstæde, at den ved sin Elasticitet er i
Stand til at forhindre det kolde Vand fra videre at indtrænge
i Röret. Den folgende Draabe kogende Vand, som af Karet
F indlades i Roret, frembringer den samme Virkning, og paa
denne Maade erholder man, naar Forsöget i nogen Tid er
fortsat, tilsidst en betydelig Mængde Gas eller Luft, som til
forn indeholdtes i Vandet, eller rettere sagt var blandet med dette.
Aarsagen hvorfor den af Vandet erholdte Luft indehol
der mindre Suurstofgas end den atmospliæriske Luft, inaae
maaskee söges i Vandets större Beslægtning til Suurstoffen end
til Salpeterstoffen. Dog dette er blot Formodning.
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Er det pneumatiske Kar, saaledes som î det andet For
sög, fyldt med kogende i Stedet for med koldt Vand, saa kan
ingen Afkjöling finde Sted, efterat Dampene ere udtraadte af
Roret, da Enden af Röret D befinder sig i det kogende Vand ,
og har af den Aarsag samme Temperatur, som den övrige
Deel, der er ophedet ved Dampene ; der er altsaa ingen Aar
sag tilstæde, hvorfor Vandet skulde udtræde af Karet, og der
kan saaledes heller ikke nogen Luftudvikling af Vandet finde
Sted, om endog Vandet ikke var fuldkommen luftfrit.

I det tredie Forsög, hvor Vandet, som ved Komiins
er bleven luftfrit, gaaer som Damp gjennem den gloende Di
gel, kan Vandet af det pneumatiske Kar heller ikke træde ind
i Roret, ligesom Luftudvikling afVandet, naar dette var koldt,
heller ikke kan finde Sted, fordi den bestandige Ström af
Dampe hindrer dette ved sin Elasticitet.
Efter denne Forklaring, eller rettere i Folge disse Fakta,
vil det være let at forklare de af Hr. Wiegleb angivne Fhænomener, i Folge hvilke der udvikledes Gas eller Luft ved
Vandets Gjennemgang igjennem en gloende Tobakspibe af Leer,
hvilket derimod ikke fandt Sted, i det mindste ikke i den
Mængde, naar Vandet ledtes igjennem et gloende Rör af Glas.
Roret af Leer er i Stand til at taale en pludselig Forandring
af Temperatur og en pludselig Afkjöling, af den Aarsag kan
Vandet af det pneumatiske Kar indtræde i Roret, og den in
deholdte Luft udjages, da derimod Vandet ikke kan indtrænge
i det hede Glasror uden at foraarsage Glassets Sprengning, hvil
ket ogsaa hver Gang var Tilfældet ved Hr. "Wieglebs Forsög,
og er saaledes bekræftet ved Erfaring.
Hr. Juchs Forsög i
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Würzburg modsige i ovrigt Hr. Wieglebs. At denne sidste liar
faaet Luft eller Gas ved at lede Vand igjennem Leerpiber,
uagtet Vandet kogte i det Glas, som var kittet til Mundingen
af Leerröret eller rettere i Tobakspibens Hoved, troer jeg at
kunne forklare derved, at Vandets Overgang ikke kan ansees
som en rigtig Kogning, men snarere som en foröget eller for
storret sædvanlig Fordunstning, hvilket jeg troer bevises af den
til Vandets Fordunstning brugte Tid, da Hr. Wiegleb udtryk
kelig siger ved et Forsög, at en Time var medgaaet til at for
dunste to Drakmer Vand, og paa et andet Sted, at der udfordredes over 2 Timer til ethvert af de Forsög, hvorved den
störste Mængde af det overgaaede Vand bestod af et Lod.
Vanddunsterne besadde af den Aarsag ikke Elasticitet nok til at
kunne forhindre Vandets Indtrængen fra den anden Side i Ro
ret. Efter Beskrivelsen af Apparatet kan jeg ikke andet end
forestille mig, at Vanddunsterne, som stige langsomt i Vejret,
samlede sig ved Mundingen af Piberoret, an toge her Draa be
skikkelse, og kom som Vand til det gloende Sted paa Roret,
hvor de forvandledes til Damp, naaede i den Form Udgangen
af Ptöret, og frembragte nu den ovenbeskrevne Indtrængen
af det kolde Vand tilligemed de dermed forbundne Virk”
ninger.
At FIr. Wiegleb i övrigt har fundet, at det, for at frem
bringe Luft af Vandet, ikke er fornödent, at Leerröret er
gloende, men at dette kun behöver at være varmt, det for
undrer mig aldeles ikke, og strider ej mod min Erfaring, da
der ikke behoves nogen Glödhede til at uddrive den i Vandet
indeholdne Luft, hvortil allerede en middehnaadig Varme er
tilstrækkelig, i det mindste for at udvikle en Deel heraf,
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Af alt det Anførte troer jeg at‘kunne drage den Slut
ning: at Heden allene og for sig, ikke er tilstrækkelig til at
give Vandet en permanent Gasskikkelse, eller at forvandle det
til Ga5; livor et saadant Phænomen alligevel viser sig, er det
kun tilsyneladende rigtigt, og skylder andre tilfældige Omstæn
digheder sin Tilværelse, f. Ex. Udviklingen af den, som saa
dan, i Vandet præexisterende Gas, eller den ydere Lufts Ind
trængen ; hvilket de grundige Forsög af de Herrer Deiraann,
Paets van Troostvyk og Lauverenbourg, ligesom og min egen
Erfaring, noksom bevise.
De forskjellige angivne og kunstigen udtænkte Theorie?,
hvorefter Hr. Würtzers Forsög skulde forklares, og hvilke jeg
maae tilstaae — og skammer mig ikke ved Tilstaaelsen — at
jeg ikke forstaaer, falde saaledes bort indtil videre. Dog skal
hermed ikke være sagt, som meente jeg, at den chemiske saakaldte anthiplilogistiske Lære var den eneste ufejlbare Theorie.
Ingenlunde! den nye chemiske Lære trænger endnu, ligesom
forhen den gamle, til nyttige Forandringer og Forbedringer;
kun være Vejen, som leder os derhen, Erfaring og Sandhed.

Vilde dog enhver Naturforsker, som troer at have uop
daget et nyt ubekjendt Naturphænomen, vel vogte sig for strax
uden nöjere Prove at gjöre det bekjendt, men tvertimod give
sig al mulig Umage for selv at modsige det, og paa den Maade
bidrage sit til at foröge den almindelige Kundskabs-Masse,
uden at opvække den ulykkelige Modsigelses- og Meningsstrid !
Af ganske Hjerte beklager jeg den Mand, som er saa
ulykkelig, at han troer at see Spögelser; men dersom denne

Spögelseseer (det være sig nu i den lærde eller physiske Ver
den) ej allene paastaaer at have seet Spøgelser, men endog
gjör sig Umage for at paatvinge andre sin Troe om Nødven
digheden af Spøgelsers Tilværelse; da synes mig, at han gjör
sig mere værdig vor Dadel end vor Medlidenhed.
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Förend jeg begynder at forelæse min Afhandling, vil jeg, da

faa her i Selskabet kjende mig, kortelig gjöre samme bekjendt
med min videnskabelige Bane.
Jeg forlod Danmark Aaret 1778 baade som Theolog og
Philolog. Jo dybere jog kom ind i de philologiske Studier,
hvilke jeg ansaae som Grunden, hvorpaa en Theolog burde
bygge, desto tydeligere indsaae jeg de Vanskeligheder, hvilke
med de theologiske Studier den Tid vare forbundne ; jeg op
gav derfor Theologien og opofrede mig ganske Humaniora.
Mine Ungdoms-Arbejder ere vel for Kjendere ikke uden For
tjeneste; hos mig have de liden Værd, thi jeg skrev dem ikke
med nogen tilbörlig Rolighed og Fornöjelse, men af Nöd;
min Aand har altid fölt sig trykket ved slige Arbejder.
Aaret 1792, da jeg opholdt mig i Lejpzig, forundte
Regjeringen mig en Understøttelse, hvilken opmuntrede mig
midt under mine Arbejder at gjöre en Rejse til Danmark ; men
her vare Udsigterne saa maadelige, at jeg allerede havde be
sluttet ufortovet at vende tilbage til Leipzig for der at fuld
ende mine begyndte Arbejder, da ganske uventet den OpdraEe 2
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gelse, som jeg nn paa ottende Aar forestaaer, blev mig' anbetroet.
Jeg mærkede strax at jeg for Fremtiden maatte forandre
min Studereplan, og at jeg umuligen, naar jeg vilde opfylde
de Pligter, der vare mig paalagte, kunde dele min Tid imel
lem dette Embede og mine literæriske Arbejder, men at disse
i det mindste for en Tid maatte standse. Hertil kom det
Uhæld, at jeg ved Slottets Ildebrand mistede alle de Materialier, jeg paa mine Rejser havde samlet; hvilket Tab gjorde
mig Udførelsen af mine kritiske Arbejder umuelig; jeg greb
derfor til Philosophien, Historien og de Videnskaber, som der
med nærmest staae i Forbindelse.
Siden jeg kom til Danmark har jeg ikke ladet noget
trykke; den liden Tid, som har været mig tilovers fra mit
Embede, har været anvendt paa min egen Forberedelse og
nye Kundskabers Erhvervelse.

I et Videnskabers-Selskab kan og bor gives tvende Maader at
bearbejde Historien paa; den ene er lærd og kritisk. Som
lærd Historiker bor man ikke allene kjende alle Historiens
Begivenheder, men man maa og kjende deres Kilder, og en
ten selv have undersögt en stor Deel af disse, eller og ved
én eller anden Tvivl, ved en eller anden historisk Urigtighed
at være istand dertil. Den kritiske Historiker tager derfor en
eller anden Punkt, som af sine Kilder enten ikke er fuldkom
men berigtiget, eller paa en skjæv Maade fortalt, eller ved
Forvexlinger og Blandinger af fremmede Ting utydelig; han
undersøger da Kilderne paa nye, undertiden føjer han nye
opdagede Kilders Undersøgelse til, og derved oplyser bekjendte
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Begivenheder," eller frembringer noget nyt, som undertiden
udbreder Lys , enten over hele Verdens og Menneskehedens,
eller over enkelte Landes, Staters og mærkværdige Personers
Historie. Undertiden ere og saadanne Undersøgelser efter me
gen Moje blot benegtende, det er, at Opdagelser derved ej
kan ventes, eller og er det fundne blot en Gjenstand for den
lærde Nyfigenhed. Paa denne Vej er Historikeren, som of
test, endog efter de störste Anstrængelser mindre hældig, end
som £. Ex. den Naturkyndige, hvis allermindste Opdagelse
strax tiltrækker Opmærksomheden, og, om den endog for sig
selv og for Ojeblikket synes uvigtig, bliver dog vigtig for Ef
tertiden, da den forbunden med andre Opdagelser kan give
Udslaget for de vigtigste Resultater.
Den anden Maade er philosophisk, det er, man betrag
ter Historien i det store, fæster Opmærksomheden paa enkelte
store Phænomener, og söger at trænge ind i deres Grunde og
Aarsager, og deraf uddrager Sandhederj som ofte ere anven
delige for Stater, Stænder og enkelte Mennesker. Ved slige
Arbejder bliver Historien det, som den egentlig bör være,
naar dens Studium skal forædle Mennesket, en Erfarings-Philosophie, en Viisdoms-Skole. Elistorien, fra denne Synspunkt
betragtet, har for Tænkeren altid mest tiltrækkende, og er
bleven mig, som Opdrager og Moralist, en Fornodenhed.
Men den som paa denne Maade vil bearbejde Elistorien, maa
Være fuldkommen Philosoph, det er, han maa ikke hore til
noget Partie, og han maa, saavidt muligt er, være frie fra
Fordomme; han rnaae kunne hæve sig over al Verdens Skjævhed og Sophisterie, være istand til imellem utallige krumme
Veje at öjne den lige, og, uagtet den er den mindst besøgte,
have Mod til at betræde den. Den lige Vej förer til Sand
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lied, Moralitet er en Virkning af Sandhed, begges Sammen
virkning og Indflydelse paa hinanden, er Menneskets Foræd
ling, og at fremvirke denne er Philosophens yderste Maal.
Endelig maa den, som fra denne Synspunkt vil behandle Hi
storien, være beskeden, thi Beskedenhed er Sandheds aller sikkerste Vehikel. Desuden hör Philosophen kjende Verden
og sin Tidsalder, og vide : at, saalænge Overtroe og Vantroe
herske i Verden, fuldkommen Reenhed i Religionsbegreber
ikke kan blive almindelig: at, saalænge der i Verden ere
Grader i Staternes Störreise og Kultur, de mægtigere ville an
give Tonen, og de svagere være nödte at rette sig efter den;
at fölgelig, saalænge Magt og Vold ere afgj örende, ethvert
Ideal af Statsindretning eller Menneske-Samfund aldeles er
umuligt: at. endelig, saalænge Mennesket er Menneske, For
nuft og Sandselighed tillige, saavel dets religiöse som politiske
Indretninger altid ville have store Mangler, og atintet, om det
endog havde naaet den höjeste Grad af Fuldkommenhed, er
sikkert for Tilbagefald.
Jeg har i denne Indledning villet tilkjendegive min Tænkeinaade, for efter samme i folgende Afhandling at vorde be
dømmet.

Et historisk-philosophisk Problem, som, idet jeg overskuede
den store Masse af ældre og nyere Begivenheder, ofte syntes
mig uforklarlig, vil jeg efter Evne stræbe at oplöse. Proble
met er dette :
Da Historien har overleveret os flere Aartusinders Forsög i
Menneskers og Staters Styrelse, og disse Forsög have forskaffet os en Mængde Erfaringer og Viisdoms-Regler ; da Men
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nesket tillige i videnskabelig Kultur et stegen til en Höjde,
hvor det efter Kulturhistoriens Vidnesbyrd endnu aldrig har
Været; og nu tænke man sig Dagens Optrin: Staters Tiiintetgjörelse, Nationers Forkuelse, Landes og Rigers Udplyn
dring, Tyrrannie under Maske af Folksfrihed, uskyldige
Menneskers Opofrelse, Krige nærede ved Partiaand og Hæv nelyst, Allieredes Mishandling, og d. m. Spörgsmaalet er
altsaa kortelig:
Hvorledes kan Barbarie eller Raahed og Uorden i Men
neske-Samfundet bestaae med Kultur l
Under Barbari forstaaer jeg: Voldsomt Angreb paa Staters og
deres ejendommelige Besiddelser, Stænders og enkelte Personers
Forurettelse, Usikkerhed paa Liv. og Gods, Roven og Plyn
dren, Uskyldiges Henrettelser, Forfølgelser for Meninger og
Former, det være religiöse eller politiske, Millioners Opofrelse
for enkeltes Fordomme og Indfald, da Staten bliver Midlet, og
dens Styrere Formaalet, og endelig al uretfærdig og lovstridig
Behandling af Personer og Ejendomme.
Under Kultur kan her blot forstaaes videnskabelig Kul
tur, at man har bragt en Mængde Ideer i Hovedet, og anven
der dem til at forskaffe sig Ære, Navn og timelig Fordeel.
End videre, en vis Forfinelse og Urbanitet i Tale og Sæder,
som blot er udvortes. Endelig, en fiin Tone i selskabelig Om
gang, som ogsaa blot er udvortes og viser sig: deels i en studert Forekommenhed, som ved lang Ovelse er bleven naturlig ;
deels i Ziirlighed og Nethed i alle de Ting, som kan gjöre
vores Person behagelig og indtagende for andre.
Med alt
dette er undertiden Smag i Pragt og Yppighed forbunden.
Vi ville strax i Historien finde at slig Kultur altid har
Været ledsaget af Barbarie ; man vil derved blive opmærksom
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paa det manglende i denne Kultur, og altsaa forberedes til at
indsee Aarsagen, hvorfor endog i vore Dage en saa höj Grad
af Barbarie endnu kan finde Sted.
Vi vil derfor, förend Spörgsmaalet besvares, kaste et
hurtigt Blik over den ældre og nyere Historie, og erindre os
nogle af de vigtigste Begivenheder; at udfore noget stort og
fuldstændigt Malerie forbyder Tidens Korthed og Afhandlin
gens Bestemmelse. Man vil af de hist og her henkastede Strog
mærke, at Tingenes Gang i Verden næsten altid er den samme,
at Mennesket endog under forskjellige Statsformer, forskjellig
Klima, forskjellig Grad af Kultur, forskjellige religiöse og po
litiske Ideer altid pg overalt er det samme skrøbelige, sandselige og lidenskabelige Væsen, overmodig og yppig i Lykke,
slavisk og uvirksom, naar det trykkes, krybende og nedrig i
Armod ; naar Lidenskabernes Ild ved Sværmerie antændes, vold
som og rasende. Ov'eralt ville vi finde Millioners Rolighed,
Velstand, Liv og Ære opofrede for enkeltes Fordele og Griller.
Saalænge Asien har været beboet, har dens lade og vege
terende Dalbeboere været et Rov for dens haardfore og kri
geriske Bjergbeboere. Fra den östlige Deel af Asien, nemlig
Indien, liar efter al historisk Sandsynlighed Kultur ved Han
dels-Forbindelser allerförst udbredet sig lidt efter lidt til den
vestlige Deel af Asien og den östlige Deel af Afrika, jeg me
ner Æthiopien og Ægypten. Under Chaldæerne eller Baby
lonierne og siden efter under. Perserne har i den mellemste
Deel Kulturen været paa sit höjeste, ligesom paa samme Tid
i Vesten under de græske Kolonier, Phönicierne og Joderne.
I den mellemste Deel synes videnskabelig Kultur blot at have
været indskrænket til Magernes Klasse ; i den vestlige Deel
blant Grækerne og Phönicierne synes denne Gren af Kultuy
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at have været meer almindelig. Jodernes Kultur bestod i Be
synderlighed deri, at de dyrkede en eneste Nationalgud, Je
hova, og med al R.eligions-Iver bortfjernede alle andre Natiooners Guder fra deres Dyrkelse; Hovedkarakteren hos denne
Nation var derfor og har til alle Tider været Nationalstolthed,
Ufordragelighed og Afskye for alt det, som var fremmed og
Nyt. De viste sig især i Poesie og Moral; forresten vare de
i boj Grad overtroiske. En stor Del af deres Love havde de
fra Ægypterne. De’have aldrig naaet nogen betydelig Grad
af Kultur, men deres Karakter og Skrivter har formedelst Kri
stendommen havt mægtig Indflydelse paa os.

I hele Asien, naar man undtager Kysterne af lille Asien;
deelte den almindelige Menneskehob sig i to Klaser; den ene
bestod af Rige, som enerverede sig under uafbrudte sandselige
Nydelser, og bortödslede deres Rigdomme paa den smaglöseste Maade; den anden af Slaver, hvis Liv og Kaar stod i
Herrernes Elænder.

Alexanders Tog har i det Hele kun lidet virket paa
Asien; Asiateren var ikke istand til at modtage çræsk Kultur;
Grækernes Sprog, Ideer og Sæder kunde umulig naturaliseres
under Asiens Klima og ved Asiaternes ganske forskjellige
Maade at tænke og udtrykke sig paa. Denne pludselige Blan
ding af Græsk og Asiatisk har derfor mere forvildet og skadet,
end den har gavnet. Hertil komme nu de strax paafölgende
Uroligheder under Alexanders Efterfølgere, og de blodigste
Liige, deels med Kongerne af Ægypten, deels siden efter med
Romerne, i hvilke Asiaterne saavelsom Grækerne bleve drevne
fremad for enten at myrde eller lade sig myrde. Den eneste
Vnkmng af Grækernes Tog var at deres Sprog blev mere ud
bredt; og vare alle de Historieskrivere, som fulgte med AlexVid. Sels. Skr. I Deel , II Hafte.
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ander og beskreve Toget og hans Bedrifter, komne til os,
vilde vi nu maaskee have vidst mere om Asien, end vi veed.
Man gjör sig i Almindelighed höjt Begreb om hvad Asien vilde
have blevet, om Alexander havde levet længere, og hans Uni
versalmonarchie var gaaet roelig over paa hans nærmeste Eftcrmænd, jeg derimod er fuldkommen overbeviist om, at end
og Alexander selv ikke havde udrettet mere til Asiaternes For
ædling end de foregaaende Indiens og Persiens Konger; han
selv var bleven, som han virkelig paa Sidstningen var, asiatisk
Despot og Vellystling; hans Græker fuldkomne Asiater, hans
Generaler og Yndlinge persiske Satraper. Man erindre sig saavel Syriens grusomme og fæiske Konger, som Ægyptens svage
og ved Liderligheder ener verede Kon gestamine.

Siden efter kom Romerne, som næsten vare det samme
i Asien, som Spanierne halvandet tusinde Aar efter bleve i
Mexiko og Peru. Parthenie standsede Romerne, joge dem.
tilbage , og bleve selv for en lang Tid Asiens Beherskere. Paa
disse fulgte Saracenerne, hvilke igjën bleve fortrængte af de
ostlige Tartarers Horder, som oversvømmede hele Asien og
trængte ind i Europa. Endelig kom Tyrkerne, som igjen vil
fordrives af andre.

Alle disse Oversvømmelser følge paa hinanden uden at
Asien, i det Hele betragtet, derved nu flere Aartu^jnde, betydeligen har vundet eller tabt. Asien er unægtelig Kulturens
forste Værksted; men det lader og tillige, som Naturen ikke
her har villet lade Mennesket stige til nogen betydelig Grad
af Kultur; her er en Linie, over hvilken Asiateren ikke synes
at kunne hæve sig.

Lader os derfor gaae strax over til tvende Folkeslag,
livis Kultur har været större, og som begge vældigen have
virket paa vor Tidsalder, nemlig Græker og Romere.
Ingen Nations fabelagtige Historie er med mere Kritik,
Skarpsindighed og philosophisk Aand bearbejdet, end Græker
nes ; Hofraad Heyne er egentlig den fürste som her har banet
Vejen.
Den forste Kultur blev tilbragt Grækerne fra Norden,
Osten og Sonden, nemlig Thracien, Phrygien, Phönicien og
Ægypten. Fra disse forskiellige Lande fik Grækerne forskjellige Fabler og Religions-Ideer, de blandede dem med deres
egne, og disse Blandinger gave Digterne Stof. Ved Digterne
blev Grækernes Aand stemt til Fædrelands-Kjærlighed og Selv
opofrelse. Denne Aand virkede paa Stater og Mennesker, og
gjorde dette Folk til det störste paa Jorden.
Grækerne viste sig i deres höjeste Kraft, da de kun
havde tvende Ting at vælge imellem, enten at blive Persernes
Slaver eller at döe frie. At de maatte overvældes af Mængden,
var det sandsynligste; næsten hele Landet var i Fiendens Hæn
der. Men enkelte store Mænd holdte Nationens Kræfter sam
lede, og forstode at bruge dem. Hvad en heel Nation vil,
skeer, naar dens Villie er alvorlig, især naar den har Hære
af Slaver for sig: Grækernes Idrætter bleve kronede med Sejer,
og Perserne maatte med Skjendsel vige tilbage.
Denne Tid indtil den peloponesiske Krigs Begyndelse er
don skjönneste Epoke, som et Folks Historie nogensinde har
kunnet fremvise: at dvæle her er for Philosophen Vederkvæ
gelse.
Efter den mægtige Anstrængelse mod Perserne var hos
hele Nationen boj Fölelse af Kraft og Dyd. I Almindelighed
Ff 2
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komme efter slige Fölelser og Krafts-Yttringer overordentlige
Mennesker for Lyset; det er derfor denne Epoke, som har
dannet Grækenlands forste Hærførere, Statsmænd , Lovgivere,
Digtere, Talere, Philosopher, Historiker og Kunstnere. Nati
onens naturlige Munterhed og blomstrende Indbildningskraft,
Naturens maiestætiske Skjönhed og Himmelegnens Mildhed
have bidraget til denne almindelige og store Begejstring; men
der ere og andre særegne Omstændigheder, som have freinlokket og befordret alle Naturgavers hastige Udvikling»
Nationen havde för den persiske Krig tvende gode Egen
skaber, som den efter Krigen endnu nogen Tid beholdt, nem
lig Tarvelighed og Ærefrygt for Landets Guder. Neppe findes
nogen Nation i Elistorien, hos hvilken sand Almeenaand har
viist sig i en höjere Grad, end blant de ældre Græker: i deres
Huse og i det daglige Liv negtede de sig selv Livets Bekvem
meligheder for desto mere at kunne yde til det offentlige Væ
sens Elæder og Tarv; man levede yderst tarveligt i sit EIuus
for ved Nationalhöjtiderne og de offentlige Forsamlinger at
kunne vise sig med Sømmelighed og Anstand; man boede i
lave og snevre Huse, for at de, som sörgede for det alminde
lige Vel kunde forsamles i anseelige og rummelige Bygninger,
og især at Nationens Guder kunde dyrkes i prægtige Templer.
I denne Stemning vare ikke allene Athenerne, men end
og hele Grækenland med dens Kolonier efter Persernes NederI
lag. Eler var altsaa paa den ene Side Nojsomhed ; her var
Fölelse af egen Værd forbunden med den leligiöse Tanke, at
Guderne havde staaet Nationen bi, og at dem skyldtes Erkjendtlighed, men en Erkjendtlighed, som i det udvortes er
en stor, riig og mægtig Nation værdig. Paa den anden Side
alle offentlige Bygningers, Kunstværkers og Templers Ruiner;
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Standsning og Uorden i alle de Ting, som angik det offent
lige Vel, foraarsaget ved Tiendens pludselige Overfald; Landet
selv af Tienden ödelagt og udtæret, og altsaa Trang til dets
Oprejsning; endelig Asiens Bytte, pludselige og store Bigdomme, som ifolge den lierskende Almeenaand burde anvendes til
det almindelige JJedste.
Alt dette tilhobe frembragte de store Virkninger, som
vi endnu beundre. Landets oekonoiniske og politiske Torfatning skulde nu ophjelpes ; lier var Arbejde for Statsmanden og
Lovgiveren. De offentlige Bygninger og Templer skulde med
Pragt opbygges, i Templerne Gudernes Billedstotter oprejses
og Heltenes Bedrifter ved Kunsten foreviges , herved bleve
Kunstnerne satte i Virksomhed. Gudernes Dyrkelse blev for
herliget ved offentlige Lege, Chore af Sangere og theatralske
Torestillinger; herved fandt en Pindar, en AEschyl og en So
phokles Lejlighed at ove sit Talent og blive Monstre for den
sildigste Efterslægt. Debatterne ved de offentlige Anliggender
dannede store Talere. Ved Talekunsten og den episke Poesie
dannedes den græske Prosa, ved hvilken Herodot og efter ham
andre Historieskrivere bleve satte istand til i et simpelt og ædelt
Sprog at fortælle Efterverden Oldtidens og deres egne Tiders
vigtige Begivenheder. Philosophien, saavel i den Joniske Skole,
som iblant Pythagoras’s Disciple, var praktisk og anvendelig
baade paa Stat og det borgerlige Liv.
Det er vanskeligt, og af sildigere Erfaringer see vi at
det næsten er umuligt, at slig Stemning hos en Nation længe
kan holde sig, thi den er en Spænding, og paa enhver Spæn
ding folger Slaphed. Man ansaae sig selv som mægtig og Per
serne som svage, foragtede sin Eiende og troede sig fuldkom
men sikker.
Dette rolige og ubekymrede Liv behagede alt

ä3o

meer og meer; man sögte Fornöjelser og begyndte at skye Ar
bejde; man havde nu engang faaet Smag paa et beqvemt Liv
og vilde nödig forlade det.
Grækerne kunde tilbringe hele
Page paa de offentlige Pladser, og deres hele Forretning be
stod undertiden blot i Snak. Det dejlige Klima og de mange
offentlige Forlystelser gave og megen Lejlighed til Adspredelse
og Lediggang. Ved en almindelig Letsindighed og Afskye for
Arbejde blev Almuen i höj Grad forarmet, Armod foraarsagede Gjeld, og formedelst begge blev en stor Deel af Folket
et blot Redskab i de Mægtigeres FIaand til at udfore StatsKabaler. Medens Armod trykkede Mængden, havde enkelte
Personer erhvervet sig uhyre Rigdomme og levede i störste Yp
pighed.
Rigdomme bleve nu alles Onske ; naar man var riig,
vidste man endog uden Talent at forskaffe sig Indflydelse;
hertil havde Folketalere eller de saakaldte Demagoger aabnet
Vejen: disse, naar de ikke selv vare rige, solgte deres Tale
gave til de mægtigere og bleve deres Handlangere. Talent,
Dyd, Lovenes Haandliævelse og Retfærdighed bleve ved slig
Misbrug tomme Ord. Virkningerne viste sig strax: i de græske
Stater selv rejste sig Misundelse, Uenighed, og deraf de blo
digste Krige.
Planen til disse Krige havde Perikles, Kunsternes store
Befordrer, tilligemed Athenens Demagoger udkastet. Da Tale
om Grækenlands Undertvingelse og fremmede Landes Erobrin
ger hörte til Dagens Orden, vilde han læmpe sig efter Folkets
herskende Stemning, derved vinde Yndest og blive i rolig Be
siddelse af Stats-Bestyrelsen ; tillige maatte han beskjæftige en
stor Deel urolige og ryggeslöse Lediggjængere, ved udenland
ske Krige faae dem revet ud af Forbindelser og maaskee til
*

deels udryddet; de i Athenen tilbageblevne Örkeslöse tænkte
man at adsprede ved idelige Efterretninger om Armeernes Frem
gang, og derved afvende deres Opmærksomhed fra Landets ind
vortes Bestyrelse ; især ved offentlige Forlystelser skulde den
letsindige Athener ganske forglemme at bekymre sig om de
offentlige Penges Anvendelse, og for alting ikke bringes i det
Lune af Statsstyreren Perikles at fordre offentligt Regnskab.
Dette sidste var fornemmeligen Maalet, hvorhen de fleste af
Perikles’s fine Manövrer sigtede.
Perikles var egentlig den ædelmodigste, smagfuldeste og
klogeste Statsmand, som nogen Stat nogensinde har frembragt.
For sin egen Person behövede han ikke meget, men sin Smag
for Pragt- Bygninger og især for alle skjönne Kunster opofrede
han Ærlighed og den offentlige Tarv. For Videnskaber gjorde
han ikke meget, m-em Kunstnere af alle Slags hieve kräftigen
opmuntrede og rneer end kongeligen bclonnede.
Perikles’s
lioje Smag var tildeels Grækenlands Ulykke : Grækerne fik og
Smag for Pragt og Forlystelser, Statens Penge bortodsledes,
Nationen forarmedes, og Staten selv mægtede ej af Mangel paa
Midler at fuldföre de store Foretagender og Krige, i hvilke
Perikles havde indviklet den.
Grækenlands Bundsforvandte bleve derfor haardt behand
lede, og paa dem især bleve Krigens Byrder væltede. Den
peloponesiske Krig blev fort ined megen Blodighed ; paa ad
skillige Steder blev det hele unge Mandskab dræbt, at det ikke
skulde tjene Fienden i Krigen. Det galt i denne Krig ikke
om at forsvare Fædreland mod Asiens Vold, men at under
tvinge Lacedæmonierne, gjöre Erobringer paa Sicilien, og,
ifald dette lykkedes, at gaae op mod Nordvest, blive Herrer
over Italien, og maaskee og mod Sonden for at erobre Ægyp-
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ten : naar dette var udfort, troede man letteligen at hôlde de
övrige Grækenlands mindre mægtige Stater i Ave. Toget til
Sicilien mislykkedes, og med det hele Planen. Grækenland
sank ved disse Kræfters unyttige Anstrængelse, ved Yppighed
og Sædernes tiltagende Fordærvelse i saadan Afmagt, at det i
en föje Tid blev let for] den listige Philip og den mægtige
Alexander at forsikkre sig hele Grækenlands Lydighed.
Efter denne Tid gjorde Grækerne endnu store Skridt
fremad i alle Videnskaber. Man begyndte at studere Naturen
i sine enkelte Dele: Aristoteles blev ved sin Lærling- Alexanders Medvirkning sat istand til at gjöre Epoke i Dyrelæren,
ligesom Theophrast siden efter gjorde det i Plantelæren. Phi
losophien blev ved Aristoteles systematisk behandlet, dens for
skjellige Dele bleve nöje afsondrede fra hinanden, og hver for
sig bearbejdede. Ligesom Historiens Sprog ved Zenophon er
holdt sin fuldkomne Dannelse, saaledes og Pliilosophiens Sprog
ved Aristoteles, som tillige i sit Fag gjorde det til det rigeste,
man indtil vore Dage har kjendt.
Ikke desto mindre var den gamle Tarvelighed, strænge
Dyd? °g med dem den gamle græske Almeenaand længst for
svunden ; man tænkte ej mere paa det Almindelige, men kun
hvorledes man selv beqvemmeligst og behageligst kunde leve.
Klimatet har maaskee og meget befordret den Letsindighed,
K-jælenhed og Hang til Örkeslöshed,
*
som man undertiden spo
rer hos de senere Græker. Sophisterne gave og Moraliteten
et vigtigt Stod; ved dem foraarsagedes en almindelig Ligegyl
dighed for Dyd og Ærlighed : den sokratiske Philosophie mæg
tede ej at oprejse det, som disse Folkets Yndlinge havde ned
brudt. I senere Tider opflammedes vel undertiden Grækernes
Mod, men det var Luer af en döende Ild,
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Jeg gaaer nu fra Grækerne til Romerne.
Naät man.
noje kjender Grækerne og deres Kultur, interessere Romerne
meget lidet. De spilte vel en vigtig Rolle som Erobrere, men
den spilte de næsten paa samme Maade, som Saracenerne,
Tartarerne og Tyrkerne i Asien. Som Mennesker betragtede,
have de aldrig opnaaet nogen höj Grad af Kultur: naar man
undtager Lovkyndigheden , Krigs-Videnskaben og i de skjönne
Videnskaber Talekunsten, i hvilke de selv have arbejdet, saa
er deres övrige literæriske Kultur deels Udskrivning af græske
Böger, deels Kopie efter den græske Original; at de i Almin
delighed saa höjligen beundres, er fordi man ikke nöje kjen
der den græske Literatur, og fordi man i de lærde Skoler be
gynder med romersk Sprog og Historie. Det vilde gjöre en
mærkelig Forandring i vor Tids Oplysning og Smag, om det
græske Sprog blev det almindelige lærde Sprog, og man i de
lærde Skoler blev först bekjendt med den græske Literatur og
siden med den romerske: ved den sædvanlige Bagventhed foraarsages Fordomme, som hps mange aldrig overvindes.
Romernes Stats-Indretning fordrede offentlige Talere:
ved disse og ved dem som efterlignede Grækernes Værker eller
oversatte dem, fik Romernes Sprog sin Dannelse. Ved Spro
get og Lovkyndigheden have Romerne især virket paa os, det
Övrige er græsk j romersk Dragt; Virgils AEneide er en romersk
Homer, og det i en svag Kopie; Luerets, Horats og Ovid vise
iblant alle romerske Digtere méest Opfindelses-Kraft. I Philo
sophien have Romerne selv meget lidet tænkt, de dele sig
imellem de græske Sekter, og folge dem paa det nöjcste : Ci
cero, Seneka og Sextus , Empiricus forklare qs tildeels blot
Grækernes Systemer,
Vid. Seis. Skr. I Deel, II Hæfte.
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I deskjönne Kunster vare de endnu mere under Grækerne,
end i Videnskaberne : deres Stil i Kunsten, endog da den var paa
det höjeste, var altid lav og ængstelig; desuden blev en stor
Deel af deres Kunstværker forfærdiget af græske Kunstnere.
Den störste Velgjerning de i Henseende til Kunsten have viist
os, er at de ved at bortfore de kostbareste Værker fra Græ
kenland til Pvom have været Aarsag, at enkelte Hovedværker af
disse ere komne til os ; desuden have de hist og her i Italien
og de andre Provindser ved deres mange Slaver opfort store
Bygninger, hvilke endnu i deres Ruin forkynde Vandreren at
her fordum herskede Verdens Erobrere, ja endog tjene Efter
tiden som Smagens Mynstre.
Romernes Historie er endog langt hen i Republik en s
Tider meget forskjönnet; da de Gamles Flistorie gik ud fra
Poesie og Fabel, og med Historien siden blev forbunden Vel
talenhed og Stræben efter at skrive zirligt, saa er Aarsagen
dertil meget klar, og huder Sted ikke allene hos Romerne,
men og hos Grækerne og flere andre ; derfor maa baade Ljvius og Dionys fra Halikarnas læses med megen Kritik, naar
man vil have et nogenledes rigtigt Begreb om Romernes Op
rindelse og Fremgang. Den romerske Historie faaer först An
seelse af en reen og uforfalsket Flistorie ved de puniske Kri
ges Begyndelse, og her er Polyb den meest klassiske Bog.
Romerne skylde egentlig Hetrurierne deres forste Kultur ;
disse havde den igjen ffa gamle pelasgiske Kolonier og de
Gallier, som havde nedsat sig i den överste Deel af Italien.
Fra Hetrurierne havde de især faaet deres Kalender, Stats-Ind
retning og adskillige religiöse Ideer. Deres Statsform var, som
Athen ernes, grundet paa Borgernes större eller mindre Formue.
For de ældre havde man hos Romerne, som hos alle Oldti
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dens Nationer, dyb Agtelse; man tiltroede dem formedelst
deres længere Liv mere praktisk Kundskab og större Erfaring
end de yngre. Hos Romerne blev derfor af de ældre udvalgt
et Senat, i hvilket Sagerne, som siden ved Stemmer skulde
afgjores i Folkets Forsamlinger, först bleve bearbejdede. For
sædet i dette Senat havde först Konger, siden Konsuler; den
Forandring ,
som ved Kongedømmets Afskaffelse fore
gik, var ubetydelig, thi de tvende Konsuler erholdte kongelig
Myn dighed. De som siden nedstammede fra dem, der havde
liavt Sæde i Senatet, afsondrede sig fra Mængden, tiltoge sig
betydelige Forrettigheder, og troede sig ved Födsel berettigede
til de højere og vigtigere Stats-Embeder: dette opvakte almin
delig Avind, og har bestandig indtil Kejsernes Tider foraarsaget de störste Rystelser i den romerske Stat.
Romerne vare i en lang Tid et tarveligt, djærvt og virk
somt Folk. De havde optaget mange af den lykurgiske Stats
Grundsætninger, eller öst af samme Kilde som Lykurg, Deres
Hoveddyder vare Nöjsomhed, Ærlighed og Mandighed i Krig ;
den sidste, nemlig Tapperhed, var Kronen paa alle de övrige.
At aflægge offentlige Prøver paa et uforfærdet Mod, var enhver
Romers inderligste Attraa, at doe i Kiig og for Rom blev ag
tet for den hæderligste af alle Döds-Maader: denne Tænkemaade er Grunden til den krigerske Aand, af hvilken denne
Nation i sin Velmagt altid var besjælet.
I Förstningen sögte Piomerne blot at forsvare sig mod
deres Naboer; men det lykkedes omsider at undertvinge en
Naboe efter den anden ; de undertvungne bleve indlemmede i
Staten , og Bundsforvandtern’e behandlede med Redelighed.
Rom var ofte selv i Fare, og Gallierne de farligste Fiender;
dens Stat var undertiden ved Partieaand og Regjerings-OmvexGg 2

linger foruroeliget ; Patricier og Plebejer laae i idelig Kamp
med hverandre. Ikke destomindre gjorde Romerne stadige
Skridt fremad, indtil de endelig bleve Mestere af hele Italien,
og tilsidst ödelagde deres Medbeilerske, det mægtige Carthago.
Nu med eet forvandledes deres Kjækhed til Overmod; hvor
de henvendte sig, öjnede de intet uden vilde Barbarer og
svækkede Nationer; hvad Under at de ansaae sig som Ver
dens udkaarne Beherskere ? Asiens Guld og Grækernes smag
fulde Pragt var Byttet, de tragtede efter; Midlerne til at
erlange det vare List og Vold. De overvundne Nationer be
holdt vel undertiden deres Friehed og egen Statsform ; men
dette skede, fordi Romerne ikke havde Krigsmænd tilovers,
med hvilke de kunde besætte Landene. Enten selv eller ved
deres Allierede frembragte de indvortes Gjæring, og vedlige
holdte den sa alænge, indtil Staterne vare saaledes svækkede,
at der behövedes kun et Naadestöd for at gjöre Landene til
romerske Provindser og Folket til Slaver : Grækerne forstode
ikke denne List, da Flaminius i de isthmiske Leç.e erklærede
dem for et frit Folk, og böd dem leve roligen under deres
gamle Stats-Indretning. Aldrig har Seierherrer, naar de saae
at deres Modstandere vare udygtige til Værn, behandlet over
vundne med væmmeligere Stolthed end Romerne : man erin
dre sig Sylla i Athenen og Mummius i Corinth. Grækenlands
offentlige Bygninger og Templer bleve udplyndrede, de kost
bareste Kunstværker forte til Rom ; fornedrende Slaviskhed og
Ødelæggelse vare Sporene, paa hvilke man overalt kjendte
Seierv in deren.

Da endelig Verden laae for Roms Fodder, vare Seierherrerne langt fra at være det fordum ædle og tappre Folk
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Den gamle krigerske Aand var hos Romerne selv allerede me
get svækket; man begyndte at rekrutere Armeerne med frem
mede Folkeslag. Den gamle romerske Ærlighed var forvand
let til Falskhed og Underfundighed. I Tarveligheds Sted havde
ved pludselige Rigdomme Yppighed overalt indsneget sig. I
stedet for at dyrke sin Jord eller leve i Krig fandt man det
mageligere at leve af de riges Con giarier, fornoje sig i Amphitheatret og Circus, og at lade sig i de offentlige Forsamlinger
bestikke af Candidaterne eller spille Statskabaler. Hos enkelte
Familier havde uhyre Rigdomme opdynget sig; disses Vink
adlydede en nedrig Pöbel, som bestandig higede efter sandselige Nydelser uden ved Arbejde at fortiene dem. Endeel hav
de og ved overdreven Yppighed og liderlig Levnet forödet
deres fædrene Formue, gjort uhyre Gjæld, og befandt sig. der
ved i saa fortvivlede Omstændigheder, at de kun tragtede
efter at vende op og ned paa alting for i den almindelige
Angest at Ende Redning i deres Ulykker, eller maaskee i en
almindelig Forvirrelse at röve andres Ejendomme, og med
disse nye Rigdomme opkaste sig til Hovedmænd for Partierne :
man erindre sig her Catilina’s Sammensværelse, som Sallust
saa mesterligen har beskrevet. Derfor var det i de paafolgende borgerlige Krige let for Partiernes Anførere at skaffe sig
Tilhæng og ved Mængden at gjore sig gjældende : heraf reiste
sig de blodigste Krige, Landsforvisninger, Henrettelser og de
grueligste Voldsomheder; der ere Optrin i Roms borgerlige
Krige, som i Grusomhed langt overgaae de, Frankrig i vore
Dage har viist os. Enden var at den romerske Verden maatte
adlyde een Herre; de forfaldne Romeres vellystige, feige, sla
viske og nederdrægtige Aand gjorde dem værdige at regjeres
af en Tiber, en Nero og fl®re deslige.
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Vi liave nu lier tvende gationer, hos hvilke Barbarie
har været foreenet med Kultur, ja hos hvilke endog med
Barbarie Kulturen er voxet. Kulturen hos Grækerne var, som
jeg forhen har meldet, ganske original; Naturen var,'efterat
de havde forladt deres forste Læremestere, deres eneste Veiviser ; derfor ere Grækerne endnu i praktisk Philosophi, i Be
dømmelse af det passende og skjönne, i skjönne Videnskaber
Og Kunster, endog i de Levninger og Mindesmærker vi besidde,
vor Tids forste My nstre ; vi trænge endnu med al den Frem
gang, vi i andre Videnskaber have giort, saa heiligen til dem,
at, hvis vi forlade dem, vi letteligen kunde komme tilbage
til en nye Middelalder. Homernes Kultur er, som jeg og
nyligen erindrede, en Kopie af Grækernes; det særegne i den
romerske Litteratur viser sig blot i Foredråg, Indklædning og
Lokalomstændigheder, Endeligen maa jeg endnu erindre at
Kulturen hos Romerne var indskrænket til faa, Almuesmanden
var og blev' altid halv Barbar ; hos Grækerne derimod var Kul
turen meer almindelig, og udbredte sig endog til den ringeste
Borgerklasse.
Barbarerne overvælde det romerske Rige, og ved deres
Indfald opstaae tvende Uhyrer, Feudalsystemet og Hierarchiet,
hvilke endnu i vore Dage forfølge og plage Menneskeheden.
Jeg forbigaaer denne mörke Tidsalder, i hvilken den
forste Sæd udspredes til vore nuværende Statsformer og Men
neske-Kultur, og desaarsag er for Historikeren og den philosophiske Grandsker yderst lærerig. Ej heller vil jeg tale om
Urolighederne i Italien og Engelland strax efter Korstogene.
Krigene i Engelland vare de blodigste, som nogensinde i ældre
celler nyere F ider ere forte, og det allene for tvende mægtige
Familiers Paastand paa Thronen. Menneskets Kaar havde nu

flere Aarhundreder igjennem været de sørgeligste ; som livegen
lod man sig myrde for Lehnslierrens personlige Fordeel ; eller
og fordi det var lians Villie. Jeg skynder mig derfor til en
Tidsalder, hvor den menneskelige Aand begynder at vækkes,
og Ideernes Kreds at udvides. Vejen om Afrika besejles paa
ny, og en ny Verdens Deel opdages.
Spaniernes Opforsel i Amerika er og bliver en evig
Skjendsel for Menneskeheden ; den kan neppe undskyldes ved
Sædernes Raahed og Tidernes Dumhed ; maaskee ligger Aarsagen til disse Umenneskeligheder deels deri, at de forste,
som kom til Amerika, vare Afskummet af Spanier, og at deres
Aand forplantedes paa dem, som kom efter; deels og fordi
Regjeringen i Spanien var yderst slet, og ikke bekymrede sig
om disse Rovere, naar kun Skibene med Amerika’s Guld og
Solv til rette Tid ankom.
Spaniens Provindser vare nu forenede under Kejser Karl,
og Kastilianernc havde endeligen maattet bukke under for Ene
voldsherren ; men Karl var ikke fornöjet med Belgien og Spa
nien, Italien maatte erobres, i det mindste Lombardiet, siden,
kunde man vel som Keiser blive færdig med Tydsklands Fyr
ster. Den eneste, Carl frygtede for, var Frankrigs förste Frans :
det er bekjendt, hvor mange Ulykker og Krige disse tvende
ærgjærrige Potentaters Erobrel-yst og personlige Avind födede
af sig. Spanien , uagtet den var Ejer af Indiens Guld og Sölv,
sank fra den Tid, ved Despotismus, Hierarchie, Krigene i Bel
gien, Handels-Krigene med England og Holland, i en Afmagt,
som den aldrig har forvundet.
I Religions-Krigene, især de tydske, saavel under Karl
den femte, som siden efter under Ferdinanderne , og af hvilke
den sidste, nemlig Trediyeaars-Krigen, formedelst Tilly og

Wallensteins Grusomheder blev fort med sandt Barbarie, vat1
Religionen kun en Maske for det österrigske Huses ærgjerrige
Planer.
England kjempede vældigen mod Stuarternes Fordomme
øg Egensindighed, og Karl den forste maatte böde haardt,
fordi han ikke vikle skikke sig i Tiderne, ikke kjende sit Folk
og ære dets lovmæssige Rettigheder. Hvor mange uskyldige,
ædle og retskafne Mennesker bleve ikke et ynkeligt Offer for
disse Regenteres store Stats-Fejl !
Frankrig var nylig ved Richelieu og Mazarin organiseret
til et Enevolds Monarchie. Saalænge Mazarin levede, viste
Ludvig den fjortende ham altid en sönlig Hengivenhed, og
lod hain være Konge af Frankrig. Paa sit Yderste anbefalede
Mazarin Colbert, som vist havde blevet en anden Sully, naar
Frankrig havde havt Rolighed. Strax efter Mazarins Dod levede Ludvig op, og blev det som man mindst havde troet
om ham. Uden solid Opdragelse og uden mindste Anströg af
videnskabelig Kultur viste han strax en höj Sjæl, og var drif
tig, men blot for timelig Ære. Hans Throne blev omgivet
af Tidsalderens störste Krigere og Statsmænd : Turennes, Vauban og flere havde havt Lejlighed at udvikle deres store Ta
lenter; Louvois var istand til at anlægge store Planer og at
udfore dem. Videnskabsmand og skjonne Aander, ikke allene
i Frankrig men og i fremmede Lande, bleve opmuntrede-, -un
derstottede og kongeligen belønnede, fordi deres Arbejder for
herligede Ludvigs og hans Riges Ære; intet blev sparet, saasnart disse tvende Ting vare Formaalet. Hele Nationen svntes besjælet af Ludvigs Aand, og flokkede sig om ham for at
fremme hans Villie : Planen var först at svække det alt for
jjiægtige österrigske tfuus, siden at erobre Belgien og ydmyge
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Holland; England, omendskjönt dets Handel og Sömagt var
voxet til en betydelig Höj de, frygtede man ikke for, deels
fordi dets Handels-Krige med Spanien og Holland gav dem
nok at bestille, deels især, fordi denne djærve Nation atter
laae i Kamp med sin Konge , da den letsindige og odsle Karl
den anden liemmede enhver Krafts-Yttring mod Frankrig, og
var sunken'saa dybt, at han var bleven Ludvigs hengivne og
pligtmæssige Pensionær. En Lykke for England og Ligevægten
i Europa var Jakob den andens Ubesindighed med Magt at
ville indföre Enevolds-Herredömme i England, og med List og
Vold at paanöde sit Folk en Religion, den afskyede : Følgerne
heraf ere noksom bekjendte. Hollands Befrier, den tredie Vil
helm, en Herre af Mod og sund Forstand, kjendte Englæn
derne, deres daværende Stemning, den Kraft der laae i Natio-»
nen og Landets store Hjelpekilder: alt dette benyttede han,
og var det forste Middel til Englands stigende Magt og Frank
rigs fremturende Svækkelse.

Virkningerne
af Carl den andens Testament i Madrid
O
og Carl den sjettes i Wien, jeg mener den spanske og österrigske Successions-Krig, höre til mit Æmne ; foruden unyttig
Blodsudgydelse og Landes Ødelæggelse bleve her Nationer og
Stater saavel i offentlige som hemmelige Underhandlinger paa
en for Menneskeheden fornedrende Maade behandlede som
ejendommelige Ting. Jeg vil for Kortheds Skyld allene erin
dre dette, og gaae videre.
Det österrigske Hurts havde tabt en af sine kjereste Pro
vindser, Slesien nemlig, og baade frygtede og misundte Preus
sens store Monarch. Denne Konges Dannelse var, som alle
store og overordentlige Menneskers, en Folge af mange paa
Vid. Seis. Skr. I-Diel, II Hafte.
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hinanden virkende smaa Omstændigheder; thi til at danne en
stor Mand, og især en stor Konge, horer et frit Lykkens
Spil.
Faderens Haardhed havde i Ungdomineu foraarsaget
ham Modgang ; lian havde været nödt til der at söge Glæder,
hvor Fyrster i Almindelighed ikke pleje at söge dem ; hans
store Aand vandt Sejer over Sandseligheden, og gav ham tid
lig Smag paa varige Aands 'Forlystelser; Skjebnen forundte
ham tilstrækkelig Tid til fuldkommen at danne sig, saa han
var moden Menneske og fuldkommen Statsmand, da han besteg
Thronen. Mod denne Monarch, som erkjendte sig selv for
Midlet og Staten for Ojemedet, og satte en Ære i at være'
sine Staters förste Embedsmand, var det at Osterrige opbod
sin hele Magt, og satte det halve Europa med sig i Bevæ
gelse; Slesien skulde, det koste hvad det vilde, tilbageero
bres, og de övrige Preussens Provindser, om det var mueligt,
deles imellem dens Allierede. Kongens Aand viikede overalt,
han selv var Mesteren og dannede baade Krigere og Statsmænd ; saavidt Historien strækker sig, kjendes intet Menne
ske af slig Kraft; hans klistorie lærer, hvilke Rednings-Midler
en stor Sjæl har i og ved sig selv, og at disse voxe i samme
Grad, som Ulykkerne trænge paa.
Efter de skrækkeligste
Odelæggelser af Lande og Armeer stod Helten, som kjempede
for sine Staters Selvstændighed, urokkelig; hans Lande vare
vel ilde medtagne, og næsten hans hele Armee bortsmeltet,
men Staten og han vare uden Gjeld, og i hans Skatkammer
laae endnu nogle Millioner Dalere, som han bortskjenkede til
sine rneest ruinerede Undersaater. Österriges Finanzer derimod
vare i störste Uorden, en Deel af dets Provindser skjendet og
dets Krigere forsvundne. Saxen var Offeret, det laae og syn
tes aldrig at kunne rejse sig. Alt dette var til ingen Nytte:

Tingene bleve, som de för vare, og Kongen af Preussen be
holdt sit Slesien.
Jeg vil ende disse historiske Træk med det som skede
i Nordamerika, og dermed gaae over til det, som er i frisk
Erindring hos os alle. Det er mueligt at Rousseau’s Contrat
social praktisk har virket paa dette Folk ; det synes og at
Nordamerikanerne fremfor andre oplyste Nationer have havt ty
delige Begreber om Samfundets Ojemed, Menneskets Rettighe
der og Folkets Souverænitet ; den Statsindretning, som de,
efter at have tilfægtet sig Uafhængighed, gave sig selv, synes
at bevise det.
Disse Nordamerikanere vare England meset
forbundne, og det var billigt, især da deres Handel og Vel
stand daglig tog til, t at de ydede Moderstaten en Gjengjeld
for de af samme oppebaarne Velgjerninger : det var derfor
liv erken formasteligt eller ubilligt af England at paalægge Nord
amerikanerne Afgivter, især da disse vare smaa og ubetyde
lige ; men Nationen følte sig fornærmet, frygtede for Fremti
den og vilde paa ingen Maade taale Afhængighed af det en
gelske Parlement. Deres vovelige Skridt er bekjendt. Nord
amerika havde sikkerlig i Længden maattet bukke under for
England, hvis ikke Frankrig imod al sund Poltik havde lagt
sig derimellem ; med Frankrig forenede sig Spanien , og siden
kom Holland til. Frankrigs Politik var at England ved sine
uhyre Anstrængelser skulde svækkes; hvad der i Tiden vilde
forestaae Frankrig, tænkte man ikke paa. Englands Finanzer
fik og i denne Krig et grueligt Stod ; man maatte kjobe Kri
gere, og disse toge nogle af Tydsklands Fyrster fra Ploven og
Værkstæderne, og solgte for engelsk Guld; de fleste ble ve myr
dede, meget faa kom tilbage.
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Englands Anstrængelse var, soni bekjendt,’ forgjeves :
inen lier lisser Grunden til den Vulkan , som i vore Dase liar
rystet hele Europa og næsten hele Verden ; Amerika’s Exem
pel virkede strax paa Frankrig; Finanzernes Ruin, Lyst til
Forandring, Omlob af nye, saavel religiöse som politiske Ideer,
almindelig Gjæring blandt Almuen, enkelte Personers Hævnelyst og AErgjærighed, Kabaler og Splid i den kongelige Fami
lie ; alle disse Ting tilhobe og endnu flere frembragte hine gy
selige Optrin og en almindelig Krig, hvis Lige Historien ikke
kjender, en Krig — ikke for Konger og Lande, men for Feu
dalvæsenet og Hierarchiet paa den ene, og alle Lidenskabers
sværmende Genius paa den anden Side; ja det som mere er,
denne almindelige Krig fores i en oplyst Tidsalder med en
Haardnakkenhed og Umenneskelighed, hvilke neppe kan tæn
kes större i Barbariets tykkeste Mörke.
Fler i et Videnskabers-Selskab forudsættes soin bekjendt,
hvad der i de sidste femhundrede Aar i alle Videnskaber er
udrettet, og med hvilke stærke Skridt man især i det sidste
Aarhundrede er gaaet fremad.
Jeg kunde have gjort visse Træk i den nyere Historie
fuldstændigere, og oplivet dem med stærkere Farver, roen Ma
leriet havde blevet ubehageligt: enhver, som er indviet i Eu
ropa’s nyere Staters Flistorie, og upartisk vil undersöge det
Fiele, vil finde at vi med al vor Kultur og Fremgang i Vi
denskaber i Grunden ikke ere andet end Ene Barbarer.
Efter nöje at have prövet ældre og nyere Kultur, vil man
Ende at Kultur altid har været blandet med Barbarie, större
eller mindre efter Tidernes og Menneskenes forskjellige Beskaf
fenhed ; maaskee er ingen anden Kultur paa denne Klode mue
lig. Sand Kultur maa ophæve al Barbarie, thi de ere tyende
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"modsatte Ting, og det ene kan ikke bestaae med det andet;
der maa altsaa i Menneskehedens hidtilværende Kultur være
en Mangel, og denne Mangel lærer Historien, baade ældre og
nyere, at være Moralitet, Kulturens væsentligste Egenskab,
uden hvilken Kulturen endog kan blive en Gift for Stater og
Mennesker. Aarsagen altsaa, hvorfor vi i vore Dage overalt
finde Barbarie, er Immoralitet, Mangel paa Nöjsomhed , Rede
lighed og Retskaffenhed. Langt fra at jeg miskjender vor
Levealder: der gives i alle Stater, endog de meest ukultiverede,
enkelte ædle og dydige Mennesker, men de ere faa, og her
tales om Tonen i det Efele.
De ældre og nyere Tiders Immoralitet er med Hensyn
paa Aarsagen i visse Henseender overensstemmende, i andre
afvigende. Ver Tids Immoralitet har ligesaavel som de ældres
sin Grund i Rigdommenes ulige Fordeling: paa den ene Side
seer man uhyre Rigdomme, Yppighed, Foragt for Fattige,
Lyst at behandle de Trængende som Redskaber: paa den an
den Side Frygt at ansees som fattig; i alting at folge Tonen
hos de Rige, fölgelig at være yppig, skjönt man derved styr
ter sig og Familie i Elendighed ; at holde alle Midler lovlige
og ulovlige, ærlige og uærlige, for lige gode, naar de kun
bringe Individet Glimmer og Velstand.
Altsaa den höjeste
Grad af Egoismus baade hos Flöje og Lave. Men der er og
noget sære gent i de nyere Tiders Immoralitet. Vor Immora
litet kommer ikke saameget af Orkeslöshed og Lyst til Ledig
gang, som de ældres; overalt i Europa er megen Vindskibelighed, især i den nörgligere Deel. Men i de fleste Stater ere
tre forskjellige Stænder, som ved skarpe Linier ere afsondrede
fra hinanden, og derfor ideligen pirre og egge den ene den
anden: Middelstanden især, i hvilken de storste Talenter og
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den höjeste Kultur vise sig, stræber bestandig opad og er i
idelig Uroe; den bruger alle Midler, gode og onde, for at
naae sine Önsker; naar de gode ikke slaae an, griber den til
de slette; naar den ikke kan svinge sig ved Fortjenester, kry
ber og hykler den ; den er den eneste blant de övrige Stæn
der, som ifolge sin Kultur kan holde Skridt med Tidsalderen,
og derfor kjender Gemytternes Stemning, og veed at rette sig
efter den. Saalænge i denne Stand ikke er stræng Moralitet,
kan den ej heller findes hos Fyrster, Adelen og Almuen ; men
herom skal i det efterfølgende nöjere tales.
Efter min Philosophie er det som man almindeligen
kalder Forstand og Villie eller Forstand og Hjerte, en eneste
Kraft, som yttrer sig forskjelligen. Det umoralske Menneske
har enten ingen eller vrange Begreber; har han lyse Begreber,
ligge de endnu ufordöjede hos ham, det er, de ere ikke gaaet
over i hans Væsen, og fölgeligen kunne de ej heller, som Ting,
der ikke endnu höre til hans Væsen, bruges og anvendes af
ham ; Lys i Forstanden og Moralitet ere derfor uadskillelige.
Heri ligger Grunden, hvorfor alle fornuftige Moralister paastaae, at Moralitet bör fremmes ved Lys i Forstanden, da ægte
Moralitet uden klare og rigtige Begreber aldeles er urnuelig.
Alle Videnskaber, saavel de virkelige som muelige, ere
Dele af en eneste Videnskab, og staae i noje Forbindelse med
hinanden ; enkelte Videnskaber kan derfor ikke tilsidesættes,
uden at det Hele derved maa tabe.
Alle Videnskaber ere og
hör være humaniserende, det er, virke paa Menneskets For
ædling; uden denne Egenskab have de for Philosophen intet
sandt Værd; men de ere det i en liojere og ringere Grad,
Mathematik og Naturkyndigheden have en mægtig Indflydelse
paa Menneskets Tarv, og bringe det borgerlige Liv store For-
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dele; men de ere" blot forædlende, forsaavidt de virke paa
Teleologien. Historien, det hele Indbegreb af praktisk Philo
sophie, under hvilken jeg indbefatter Naturret, Statsret, Pol
keret, Politik og Moral, tilligemed Humaniora og skjönne Vi
denskaber ere i en höj Grad forædlende.
Den speculative
Philosophie, som udvikler sig i en Kritik over den menneske
lige Fornuft, og staaer i det nöjeste Forhold til alle Videnska
ber, thi som man gaaer frem i disse, maa hiin vinde i Grun
dighed , og, tilsidst vise Grændsen, uden for hvilken Menne
sket ikke kan komme: ogsaa denne Videnskab er forædlende,
da den ydmyger Mennesket for Aandernes Herre, og giver
Forhaabning, at det Anlæg, som her havde ænge Grændser,
efterat Aanden har afkastet Stövet, i en friere Virkekreds
fuldkommen skal Vorde udviklet.
Disse Ideer har jeg fremsat for i det folgende at blive
forstaaet; jeg kan derfor strax gaae til vor nuværende Iinmoralitets Aarsagér, af hvilke jeg korteligen vil berøre de vigtigste.
Almuen har mere sund Forstand, end man i Alminde
lighed forestiller sig; den har undertiden megen Menneske
kundskab og Erfaring, og deri beskæmmer den Lærde, som
ofte ved mange Begers Læsning og usammenhængende Stykker af
forskjellige Videnskaber har gjort sig ubrugbar for Verden.
Men Almuen er langt fra ved ægte Religiøsitet at være foræd
let. Efter min Overbevisning maa den Religjon, som skal for
ædle Mennesket, være i højeste Grad simpel, klar og forstaaelig : denne Overbevisning grunder sig paa lang Erfaring i flere
Lande og paa den Sætning, at fast og varig Moralitet maa
grundes paa lyse Begreber. Enhver Religion, i hvilken findes
Overtroe og Mysticismus, er den kultiverede Klasse af Men
nesker til Austöd, fordi den undertiden ikke besidder den
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Lærdom og de Kundskaber, som behoves for at trænge ind i
dens Aand : den ukultiverte Klasse kan ikke tænke ved slig
Religion, men beroliger sig ved mystiske Fölelser, og sætter
Religion i dunkle Talemaader og udvortes religiöse Handlin
ger uden at bekymre sig om Aandens og Handleinaadens
Forædling; det Gode, som uclöves, har ofte sin Grund blot i
Menneskets Temperament og Anlæg til Moralitet. Ved slig
Religion er Almuen ikke kommet meget videre, end den var
for nogle Aarhundrede siden. Langt fra at jeg vil nedværdige
vores herskende Religion, tvertimod, jeg er fuldkommen overbeviist om, at den blant alle Religioner er den meest forædlen
de, men jeg troer ikke at dens Kilder forklares og anvendes i
deres sande Aand, og heri er man endnu meget tilbage: i alle
övrige Aandens Anliggender er Lys, men i dette Anliggende,
som af alle er det vigtigste, er den menneskelige Aand endnu
i Morke eller i Misforstaaelse med sig selv. Vor ReligionsUndervisning er endnu af den Beskaffenhed at den mere for
virrer Mængden, end forædler den. Vore Folkelærere, hvis
sande Bestemmelse er at være Almuens Opdragere, ere for
den störste Deel ikke dannede med Hensyn til denne Bestem
melse. Saalænge den verslige Magt vil byde over Menneskets
Samvittighed ved Formularer og Dogmer, og saalænge de theologiske Faculteter ikke ere enige i at bekjende Sandhed, kan
ej heller ventes Folkelærere, som fuldkommen kunne svare til
deres Bestemmelse; og findes i vore Tider enkelte duelige
Mænd, saa udfordres hos disse en saa fioi Grad af Fasthed
og Selvopofrelse for med Kraft at virke mod den herskende
finere Iesuitismus, at disse Fgenskaber kun kan findes hos me
get faa. Det vilde uden Tvivl bidrage meget til almindelig
Oplysning og Forædling, om den lærde Deel af Theologien

blev afsondret fra den praktiske, i hvilken vore Folkelærere
kun hidindtil har havt liden Anviisniug : Bibelfortolkningen,
som er den væsentligste Deel af den lærde Theologie, kunde
overdrages Humanister, af hvilke man kunde fordre den klas
siske Lærdom og Alderdoms-Kundskab, hvilke en grundig Bi
belfortolkning udkræver: den historiske Deel burde læres af
Mænd, som tillige vare indviede i den verdslige Historie, og
ganske fri for skolastiske Fordomme : de egentlige Lærere i
Theologien kunde da allene opofre sig Folkelærernes praktiske
Dannelse, hvilken Deel for sig betragtet er af stor Omfang,
og fordrer Videnskaber og Erfaringer, hvilke umueligen hos
den lærde Theolog kunne være forenede.
Almuen er oftere sædelig efter Exempler end efter egne
Grundsætninger: Derfor lærer Historien og Erfaring os, at Al
muens Moralitet staaer i det nöjeste Forhold til de møre for
finede Stænders. Men her er Middelstandens Exempel, som
nærmest virker paa Almuen, en vigtig Hindring i dens Foræd
ling. Lyst til at vise sig velhavende, omendskjondt man ikke
er det; nöje Iagttagelser af Moder og Toner; Yppighed, som
er bleven nødvendig, naar man ikke vil foragtes af Overmænd
og Ligemænd ; de forste Fornodenhedérs opskruede Priser;
ved alt dette forarmes de kultiverede Stænder, og ved Armod
ikke allene forhindres i deres Forædling, men endog ofte hen
rives til Laster, Denne öjensynligen tiltagende Forarmelse hos'
de Stænder, hvor egentlig sand Kultur burde have sit Sæde,
foder Mangel paa Ordholdenhed, Bedfagerie , Falskhed , nedrigKry ben for de Mægtige, Sandheds-Fordrejelse og Hyklerie, hvil
ket igjen virker med usigelig Kraft paa Almuens Tæukemaade
og Sædelighed,

F«. Seis. Skr. IDetf , IIHeft
*

11

Moralitet bor være MaaTestokken Tor al sand Kultur;
videnskabelig Kultur, som blot er i Hovedet, er ikke allene
af ringe Værd, men kan endog under visse Omstændigheder
vorde skadelig. Videnskabelig Kultur er hos faa gaaet over i
det praktiske, saa at Karakter og Tænkemaade derved er om
stemmet; hos de fleste er den fra Böger og Höjsk oler kommet
i Hovedet, og standser der; Mennesket er undertiden med slig
Kulturs Maske hojligen umoralsk, og saa meget mere at frygte
for, som det har flere Midler, ved hvilke det kan skade. Raynals Anmærkning: Le savant n’est pas toujours philosophe,
et le philosophe n’est pas toujours sage, er uomstødelig. Viisdom i det daglige Liv burde være Maalet for alle VidenskabsDyrkere.
I Alderdommen, især hos Grækerne, finder man over
alt Humanitet forbunden med Videnskabers Dyrkelse; derfor
forer Grandskning i de Gamles Skrivter til Humanitet. Aarsagen, hvorfor Videnskaberne i vore Dage frembringe denne
höjere Forædling i en ringere Grad, vil jeg korteligen angive.
Alle Videnskaber have, som jeg forhen, har erindret, en hu
maniserende Kraft, og den have de i en höjere og ringere
Grad; enhver Videnskab, hvor tör og abstrakt den end maatte
synes, saasnart den fordrer Talent og Aands-Anstrængelse,
bor- dog forædle sin Dyrker, fordi han under Arbejdet maa
fole sig ved sin Aands Kraft ophöjet over alt det, som kan
kaldes lavt og nedrigt.
Alle Videnskabers Dyrkelse fordre
Formue; Videnskabsmanden maa have alle Midler i sin Magt,
ved hvilke han kan berige sine Kundskaber, han maa være
selvstændig og ganske fri for Nærings-Bekymring: dette er
Aarsagen, hvorfor Frankrig og England, hvor Mænd af For
mue have studeret Videnskaberne, fremfor andre Lande have
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frembragt de stö’rste og humaneste Videnskab'Smænd. Ander
ledes forholder det sig i de Lande, hvor Formue er mindre
almindelig, eller Rigdommene ulige fordelte, og hvor det for
medelst Landenes Fattigdom er vanskeligere for en Videnskabs
mand at leve. Videnskaberne fordrage sig sjelden med store
Rigdomme; thi her er fra den spædeste Ungdom Forkjelelse,
Adspredelse og Sandseligheds Overvægt; det maatte være et
overordentligt Væsén, som ved overvættes Kraft kunde hæve
sig over de utallige Hindringer, hvilke store Rigdomme lægge
i Vejen.
I de fleste Lande altsaa ere kun tvende Klasser af Men
nesker, som opofre sig Videnskaberne, enten Mennesker af
Middelstanden for at faae Levebrod, eller Merinesker af den
flittige Almue, som ved deres Talenter tænke at hæve sig og
gjöre Lykke. Saasnart der ved Videnskabers Dyrkelse skal an
lægges Flaner for at gjöre Lykke og faae Embede, og Viden
skaberne behandles som Brödstudium eller Handelsvare; tabesganske det Fine og Forædlende i enhver Videnskab, thi her
er ikke Trang til Humanitet, men til Udkomme, og disse
tvende Ting kunne ikke efter al Erfaring bestaae sammen ; un
dertiden passer sig og hos disse den forste- Opdragelse ikke til
den Kultur, man siden ved Flid forskaffer sig, hvilke kun ved
heldige Omstændigheder og megen, Anstrængelse kan bringes i.
Harmonie ; desuden ere disse Videnskabs-Dyrkere allerede i
Ungdommen ved Mangel og Sinds-Krænkelser saaledes forknyt-,
tede, at deres Talent sjelden bliver, fuldkommen udviklet.
Det er derfor höjligen at önske, at af den fattige MenneskeKlasse kun overordentlige Talenter maatte udsöges for Viden
skaberne, og at disse af Staten eller offentlige Stiftelser rigèligen tnaatte understottes. J den almindelige Tragten efter Em
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bede og Lykke ligger Grunden til deri Misundelse, som over
alt viser sig blant Videnskabernes Dyrkere, og som bestandig
holder dem tilbage fra det store Maal, de ellers ved at virke
med forenet Kraft letteligén vilde komme til.
Enhver Videnskab fordrer et særegent Anlæg; men saasnart Planen gaaer ud paa Embede og Lykke, kan ikke den
Videnskab vælges, hvortil enhver foler naturligt Anlæg, men
her sees paa Videnskaber, som' til den Tid ere mest yndede
og i Mode, eller hvilken der. snarest forskaffer Beford ring :
oftest hænder det sig at disse Videnskaber just ikke ere demest forædlende. Paa denne Maade studerer man Videnska
ber, som man af Naturen ikke er oplagt til ; undertiden nodes
man af Mangel paa Midler' og Tid at indskrænke sig til en en
kelt Videnskab; man fatter derfor Fordom mod andre Viden
skaber, som man ikke har liavt Lejlighed til at kjende, ringe
agter dem og bliver eensidig. • Hertil,kommer endnu dette, at
en Videnskabsmand i vore. Dage ikke kan være fri for Næ
ringssorg, med mindre han er rig, og dette især er en sand
Gift for Humaniteten.
; i-.-.m 11
- . : Man har i vore Dage Fordom mod flere Videnskaber,
som- boj ligen forædle : ingen treffer denne Fordom stærkere
end- Studiummét af de Gamles Skrivter eller Humaniora. Denne
Fordom har mange Aarsager. Den slette Behandling af Huma
niora, saavel -i Skolerne som paa endeel af Universiteterne:
det Møjsommelige i dette Studium, af hvilket man ikke strax
indseer.. Nytten : at main,' saa s nart man har forladt Universite
tet, forsommer dét og taber. Færdigheden; da den Underviisning,' som gives i Skolerne og paa Universiteterne allene er et
Flj Ipemiddcl, ved hvilket man, naår man siden som Mand
ved Erfaring. og andre Videnskaber er dannet, gjöres dygtig

til at bruge de Gamle ; thi de Gamles Læsning fordrer Mands
Modenhed og videnskabelig Kultur, og da först forstaaes de
og virke Humanitet: end videre, at mange Humanister tilside
sætte andre Videnskaber og blive blot sprogkyndige : endelig,
at Videnskaberne i vore Dage ere saa udvidede og af saa ud
bredt Indflydelse paa Livets Håndteringer, at flere Videnska
bers forste Grunde nödvendigen maae læres i Skolerne, hvor
altsaa Tiden afkortes for Studiummet af de gamle Sprog
Grundisheden deri maa tabes.
Ved denne Fordom seer man meer paa Skallen, end
paa Kjernen, meer paa Studiummets Redskab end Virkningen.
Ved Humaniora forsvant Middelalderens Barbarie, Smaaen
rensedes, den menneskelige Aand vaktes og Lys frembrod i
alle Videnskaber. Ved Humaniora dannedes Digtere og Talere, som kappedes med Oldtidens Mynstre. Ved Humaniora
blev Christi Lære affört sin Jödiskhed og fremstillet i sin
Reenhed. Ved Humaniora endelig har Historien fra Kropike
hævet sig til at vorde Menneskehedens Kulturhistorie, Lovgiv
nings og Statshistorie.
Asle kultiverte Nationers störste Aander have faaet deres
Dannelse og ædle Stemning ved Humaniora. Ingen nyere Na
tion har havt meer Trang til de gamle end Englænderne, og
det i Folge deres Lands Constitution ; derfor er intet Lands
Litteratur meer klassisk, end Englands, og man vil neppe i
denne Nation kunne fremvise nogen Skribent af forste Rang,
siom jo skylder den gamle Litteratur sin Dannelse. Hos Itali
enerne indskrænker sig den gamle Litteraturs Anvendelse til
Historiens Behandling, skjonne Videnskaber, og i de sildigere
Tider til Oldtidens Studium og de gamle Kunstværkers Forkla
ring. Bilan gieri er i dette Land et Særsyn, og han vil altid
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blive et mærkeligt Exempel paa den Virkning, det humanisti
ske Studium tinder gunstige Omstændigheder maa yttre paa
enhver stor Aand.
Frankrig har og antaget de Gamle som
Mynstre i Poesie og Veltalenhed, men det llar indtil denne
Dag ingen Locke, ingen Pope, ingen Swift; ingen Hume,
Gibbon eller Robertson; endeligen har det frembragt en Moritescpeu og en Barthélémy. Tydsklånd har og sine store Skribentere, paa hvilke Alderdommens Skrivter praktisk have vir
ket : blandt disse fortjene Lessing, Wieland og Herder uden
Tvivl den forste Plads.
Ogsaa vi have tvende Skribentere,
hvis Aand ved Oldtidens Skrivter synes at have faaet sin for
ste Næring: disse ere Holberg og Tyyge Rothe; den förste er
formedelst sin Popularitet almindeligen erkjendt for det lian
var; mod den anden har Nationen hidindtil været kold; Tyge
Rothe forudsatte i sine Skrivter Tænkere, som han selv var,
ved sin varme Indbildningskraft, Tankernes höje Sving og sin
særegne Stil stödte han Læsere af det almindelige Slags fra
&ig, og. det kan maaskee vare længe inden Nationen erkjender
ham for sin störste og ædejste Tænker,

Men siden den gamle Litteratur nu flere Aarhundreda
igjennem af de störste Skribentere er brugt og anvendt, og
den nyere Litteratur derved i alle Fag er beriget; da Viden
skaberne i vore Dage ere saa mange og vidtløftige at de for
dre al vor Tid;, ja, da de Gamle i mange Videnskaber staae
meget tilbage for os, og den gamle Litteratur, naar den skaf
læres grundigen,, fordrer megen Tid; kan man da ikke und-!
gaae at lære den gamle Litteratur ? Jeg vil korteligen svare
herpaa , da Fordommen især synes at slotte sig paa dette'
Spörgsmaal.
. .
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Der ere visse Videnskaber, hvor man især synes at
kunne undvære de Gamle, og disse ere Naturkyndigheden,
Lægevidenskaben og Mathematiken ; men enhver grundig Vi
denskabsmand , som vil kjende det fine i disse Videnskabers
Gang og Historie, maa dog selv gaae tilbage til de Gamle.
Vor Lovkyndighed er bygget paa den gamle Litteratur, især
den romerske, hvor man nöje maa kjende Romernes Sprog,
Sæder og Statshistorie for af deres Love at gjöre en rigtig An
vendelse. Den som vil gjöre den gamle Historie til sit HovedStudium, bör være ganske indviet i den gamle Litteratur,
thi ved Oversættelser kan han ikke trænge ind i Oldtidens
Aand og Karakter, med hvilke han nödvendigen maa være
nöje bekjendt. At ville arbejde i den nyere Historie, uden
,at kjende den ældre, er at rive Historien ud af Sammenhæng
og at studere den uden philosopliisk Aand; desuden maa den,
som ikke er dannet ved Studiummet af de Gamles Historikere,
aldrig tænke at blive en Hume. Den spekulative Philosoph
kan ikke gjöre noget sikkert Skridt, med mindre han nöje
kjender den menneskelige Aands Plistorie, og det igjennem
alle Tidsaldre fra dens förste Forsög til dens hojeste KraftsYttring; og omendskjönt Philosophiens Historie, saavel stykkeviis som i det Hele, i vore Dage fortreffeligen er bearbej
det af store og indsigtsfulde Kjendere, gives der dog enkelte
Tilfælde, hvor den dybt grandskende Philosoph selv maa være
istand til med kritisk Blik at undersöge Kilderne. Efter den
Vending, som den spekulative Philosophie i de nyere Tider
har taget, maa Philosophen nöje kjende Aristoteles og hans
Aand; og da den nyere Philosophie er en Kritik over den
menneskelige Tænkemaade, og bestemmer Grændsen for al
menneskelig Videnskab, saa er den i idelig Strid med Tviv-
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leren ; for liér at forekomme Skepticismens fine Udflugter og
Angreb, maa Philosophen være noje bekjendt med Pyrrhonismen, som er den fineste og skarpsindigste af ældre og nyere
Skepticism, og i dens System kan han ej være indviet, hvis
han ikke har studeret den i sine Kilder. I den hele praktiske
Philosophie ere vi under de Gamle, og kan endnu længe lære
af dem; de have kjendt Verden og Mennesket rigtigere end vi :
det som især giver dem Ret til at være vore Læremestere, er
at de have tænkt friere og havt færre Fordomme end vi, og
at hvad de have sagt os er Hovedsummen af lang Erfaring og
dyb Menneskekundskab. Man tage af en Mængde Skribentere
i dette Fag Epiktets lille Haandbog; den kan Ynglingen læse
og Manden, og Oldingen vil endnu deri finde Viisdommens
uudtommelige Kilde. Endog i Stats-Videnskab og Politik, som
ere Dagens mest yndede Videnskaber, og i hvilke Rouseau
ved sin Contrat social har givet samme Stod , som i
Opdragelscsvæsenet ved sin Emile, holder jeg for at visse
spændte Ideer allene ved de Gamles Erfaringer og Historiens
rigtige Studium kan nedstemmes til den Plads, de i Sandhe
dernes Rige bör indtage. Hvad de skjönne Videnskaber an*
gaaer, kan der vel neppe være nogen Tvivl om, at vi jo heri
trænge til- de Gamle, og at de til alle Tider ville blive Smagens
sandeste Mynstre ; jeg kjender ingen stor Digter eller Taler
blant de Nyere, hvis Aand ikke var næret og opflammet ved
de Gamles Læsning; naar man derfor vil bedömme de Nyere
i dette Fag og læse dem med Fornøjelse, maa man kjtnde
Originalerne, som de kun ved Efterligning stræbte at komme
nær. De eneste Digtere, jeg i den nyere Litteratur har fundet
at være sande Originaler, er Italienernes Ariost og Englænder
nes Shakespeare ; men ' hvilken Raaheçl forenet ined Ild og

Kraft ! I Theologien give vi blottet Side for Overtroe og Sværmerie, saasnart vi forlade de Gamle; ingen af alle övrige
Videnskaber tjener os her til Værn.
Der er endnu en Punkt, som lægger Vægt til disse
Grunde, og som jeg ligeledes korteligen vil beröre. Iden nyere
Litteratur have vi foruden videnskabelige Værker, ved hvilke
Videnskaberne have vundet, eller i hvilke nye Opdagelser med
deles, en Mængde Böger, som enten ere middelmaadige eller
og ganske slette, ikke allene i Henseende til Tingene, men
og Poredraget. Siden Litteratur er bleven en Handels-Artikel,
skrive mange, ikke af Iver for Sandhed eller af Gavnelyst,
men for at vinde et usselt Honorarium ; man skriver altsaa
undertiden oin Tin^, i hvilke man ingen Erfaring eller Ind
sigt har; og da o Ver alle Materier, vigtige og uvigtige, skal
skrives Böger, og enhver Skribent gjerne vil ø.nsecs for lærd,
udskriver man andre, igjentager en og samme Idee med foran
drede Sprogvendinger, og blander Ting i sit Ærnne, som ikke
höre dertil. Heraf kommer det, at der i Forhold til den store
Mængde af litteræriske Produkter i den nyere Litteratur kun
gives faa, som ere skrevne for Tænkeren ; thi ved ganske at
ville udtomme sit AEmne, istedet for at give Grandskeren Stod
og Vink, overvælder man ham, adspreder ham, og tilsidst
kjeder ham og dræber hans Tid. Denne slette Smag kunde
lctteligen tage Overhaand og blive almindelig, naar man ikke
sögte at opvække og vedligeholde Foleisen for det Sande og
passende ved Studiummet af de gamle Klassiker, som heri til
alle Tider vill® blive vore sikkerste Vejledere.
Jeg anseer denne alt meer og meer oyerhaandtagende
Fordom mod Humaniora som hojst skadelig fpr Menneskets
Vid. Sels. Skr. I Deel, II Hafte.
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höjere Forædling, fordi jeg som Humanist er overbeviist om
at Humaniteten selv med dette Studium falder eller staaer.
Adelens og Fyrsters Moralitet staaer ligesom Almuens,
i det nöjeste Forhold til Middelstandens; saalænge Middelstan
den ikke er som den bör være, kunne Fyrster og Adelen ikke
heller være det. Have Personer af en höjere Rang Forstand,
cg have de lært at skue dybt i det menneskelige Hjerte, no
des de jo at foragte en Mand af Talent og Fortjeneste, som
kan nedværdige sig til Hykler for at vinde nogle usle Fordele,
og tilsidst, efterat de have kjendt flere deslige, at ringeagte
hele Menneskeheden; ere de uden Forstand, troe de Smigre
ren og hade enhver, som ikke förer Smigrerens Sprog. Der
som Middelstanden blot vilde gjöre sig gjeldende ved Duelig
hed, Retskaffenhed og sande Fortjenester, vilde denne og flere
andre Tidernes Omstændigheder bringe Adelen til at forglemme
Fcdsels-Rettigheder og at gribe til samme Midler for ikke at
fortrænges fra de höjere Pladser. Derfor er efter min Overbeviisning Adelens Opdragelse og Moralitet ganske i Middel
standens Magt.
Med fyrsternes Opdragelse ere Vanskeligheder forbund
ne, som ofte have megen Indflydelse paa deres moralske
Stemning. De opdrages i Almindelighed ved et Hof, hvor
enhver taler det yndede Sprog og retter sig efter den hersken
de Tone, hvor alting er inaskert og intet naturligt, hvor
alting erindrer om Hojhed og Fodsels-Fortrin, hvor altsaa
Fordomme tidlig næres og Fölelse for det sande qvæles, hvor
der er riig Fode for Sandseligheden og tarvelig Næring for Aan
den. Hofopdragelsen er derfor en Pest for Fyrster; den gjor
dem ubekjendt med den Verden, for hvilken de egen ti igen bur
de opdrages, og paa hvis Vel og Vee de undertiden komme
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in ægtigen til at virke. At Fyrster blive gode er et Lykketref,
som beroer paa tilfaildige Omstændigheder: vi have Exempler
i Historien at Fyrster endog med omhyggelig Opdragelse ere
bievne onde; undertiden har man gjort sig Umage for at for
dærve dem, og de ere bievne gpde ; et mærkeligt Exempel er
Carl den ellevte i Sverige, som med den sletteste Opdragelse
blev den nyttigste og störste Konge , Sverige nogensinde
har havt.
Hovedsummen af denne Afhandling er, at al Kultur
uden Moralitet er skadelig, at Kultur altsaa, i hvilken Mora
litet fattes, foraarsager Uorden, men at sand Kultur, hos
hvilken Moralitet er en væsentlig Egenskab, nödvendigen maa
frembringe Harmonie og Orden, thi Moralitet er Aandens
Harmonie, som indenfra maa udbrede Harmonie over Menne.
C
skets hele udvortes Forhold. Jeg troer ikke at denne mang
lende Egenskab ved Kunst kan tilvejebringes, tki jeg finder i
Historien at vores nuværende Kultur har udviklet sig selv, og
dens tilkommende Beskaffenhed vil uden Tvivl ligeledes blive
en Virkning af Tingens naturlige Gang. Min Erfaring tillader
mig ej heller at have de behagelige Udsigter i Fremtiden, som
Condorcets blide Phantasie maler os i Slutningen af hans Avquise d’ un tableau historique des progrès de Fesprit humain,
thi Mennesket i Almindelighed er svagt og neppe dygtigt til en
saa höjligen voxende Forædling; vel finder jeg i Historien
Kulturens Gang fremad, men langsom, besværlig og i en bøl
gende Bevægelse, op og ned. At ville gjöre Menneskene
dumme for desbedre at holde dem i Ave, er ikke at kjende
Tidsalderen, og at gribe til Midler, som virke det ganske
modsatte; thi at gjöre vore Dages Lys til Mörke mægter ingen
Dödelig. Naar man betragter Verdens nærværende Forfatning,
Kk 2
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mærker man Gjæring ôg Udvikling; hos Folket er Uroe og
hos Regjeringerne Frygt: i de fleste Stater frygter man, hvor
man kunde være sikker; og man er sikker, hvor man burde
frygte. Det er ikke saameget fra Politikens Side, som Oekonomiens og Finanzernes, at Staterne have at frygte; ligesom
man i Religionen ikke længere seer paa Formen, men paa
Tingen, saaledes og i Politiken ; saasnart enhver kan være sik
ker paa Person og Ejendom og ikke tör frygte af Regjeringen
at krænkes paa de Rettigheder, Naturen har skjænket ethvert
fornuftigt Væsen, vil man maaskee i Fremtiden mindre be
kymre sig om den politiske Form, end man hidindtil har gjort.
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D en 2.8 Junii 1799 lob i Kjöbenhavn et Skib af Stabelen,
omtrent 5oo franske Læster drægtig, som fik Navn af Svar-til-Alt',
og hvilket S. T. Hr. Etatsraad de Coninck paa sit Handelshu
ses Bekostning havde ladet bygge efter Marquis du Crests Plan,
og under hans Opsyn.
Dette yderst ualmindelige og sjeldne Skib frembyder alle
Söemagter en saa rig Kilde til vigtige Iagttagelser og Forsög,
saavel tlieoretiske som praktiske, at det ingenlunde kan ansees
upasseligt, at hendrage den offentlige Opmærksomhed paa dette
ÄEmne. I denne Forudsætning vil disse Blades Forfatter heri
optegne alt det Paafaldende, og Mærkværdige, som hin Bygningsmaade indeholder.
Allerede Aar 1797 havde M. du Crest i Altona, efter
samme Plan, bygget et Skib, omtrent 400 franske Læster dræg
tig, som han gav Navn af Der Versuch (Proven eller For
søget), og hvis Bygnings Omkostninger i5 Lod-Ejere, (blandt
hvilke S. T. Hr. Etatsraad de Coninck ogsaa befandt sig) ved
Subscription havde paataget sig.
Dette Skib blev ved dets
Udlob fra Elbc.11 i Decbr. samme Aar oversejlet af et andet,

2^4
stödte derefter paa Grund, fik en Lek og strandede nogle Dage
efter paa Nordkysten af Jylland, efterat være forladt midt ude
paa Havet, saavel af Mandskabet, som af Bygmesteren selv, der
havde indskibet sig derpaa, hvilke alle tilhobe flygtede
ombord paa en engelsk Fregat, der löb forbi i det samme.
Fra det Öjeblik af at der Versuch kom paa Stabe
len, fandt det en stor Mængde Dadiere og Kritiker, saavel i
Altona som i Hamborg. Udfaldet syntes ogsaa fuldkommen
at bekræfte Modparties Formening; dette Forsög havde efter
al Sandsynlighed for stedse blevet afgjörende imod denne nye
Bygningsmaade, hvis ikke Hr. Rtatsraadens ædle Karakter, og
den dobbelte AEvne, han paa eengang besidder, den nemlig at
'ville gjöre Vel, og tillige at kunne det, havde været. Denne
Handelsmand, besjælet blot af Interresse for det offentlige Vel,
Og overbeviist for Resten, at det förste Forsög ikke var fuld
komment, foretog sig paa ny at igjentage samme.
Virkelig ! Versuchs Stranding kunde i flere Henseender
betragtes som et Uhæld, ganske uafhængig af dets Bygnings
art. M. du Crest fortæller Omstændighederne ved dette Til
*
fælde saaledes: han havde ladet sit Skib med Sand, hvilket
var lagt paa et Plankegulv omkring Stormasten med en List
oipkring, nogle Tommer höj. Ved Udsejlingen vendte forsætligviis og, siger han, af Ondskab, et stort engelsk Skib paa
samme. Lodsen satte siden efter, ved en uforklarlig Ubehændighed, Skibet tvende Gange Fast, et Steds, hvor Bunden var
stenig, og det stod der en heel Ebbetid igjennem, hvorved det be
kom en Lek. Da det endelig slap ud , gik Soen huult ; Van
det, som ved Slingringen og Stampningen trængte ind i Ski
*
bet, steg over Listen ind i Sandbaglasten, og opblødte og bort
*
forte Sandet. Dette Tilfælde gjorde snarlig Pomperues Brug

vanskelig, og endelig aldeles umulig. Da VancTets Mængde tog
endnu mere til, forte det Sandet lien mod Skibets Forstavn,
hvorved denne sank ganske overordentlig ned i Vandet; og
Agterdelen derimod lettede sig saa liöjt over dette, at Roret
ikke længere kunde gjöre Nytte; i denne Tilstand var det,
man fattede den Beslutning
at forlade Skibet.
O
*
Denne Fortælling rober megen Uagtsomhed i Henseende
til Lastens Valg og Stuvning, hvilken man i det ringeste kunde
have indsluttet i Sække eller Kasser, eller omgivet meden Be
klædning af Bræder. Den rober en utidig Fordom om Skibets
Tæthed, som om det var reent umuligt, at det kunde blive
læk ; men paa den anden Side synes det ogsaa, efter Mand
skabets Udsigende, at Skibet i Begyndelsen holdt Soen paa en
Maade, som kommer det meget til Ære. Stedet hvor det stran
dede, to Dage efter at det var forladt, beviser, at, hvis det var
blevet hjulpet, kunde det maaskee have lagt Norder-Pynten
af Jylland forover, og sandsynligviis naaet en eller anden Til
flugtshavn, enten i Kattegattet eller i Sundet. Endelig mælder
Amtmanden paa Stedet, hvor det strandede, i sin Indberetning
til det kongl. Admiralitet i Kjöbenhavn over dette Skibbrud,
at dette Skib, til Indbyggernes störste Forundring, trodsede i
flere Dage, det voldsomme Havs Anfald, som brödan paa og
overskyllede det; en Kamp» som visseligen intet andet Skib
havde kunnet udholde,
:
•_ Pisse Omstændigheder vare bestemmende. I Førstnin
gen troede man det muligt at gjöre Versuch flot igjen og stikke
paa ny i Soen dermed.
Hr. Etatsraad de Coninck for
strakte Penge, Haandværker, en Bygmester, en Tolk til dette
Ojemed, som alle tilligemed M, du Crest selv begave sig hen
til Aastedet. Man fandt da, at Skibet var revnet i Bunden,
V'id. Sels' Skr. I Deel, II Hafte.
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og at Omkostningerne paa dets Istandsættelse, samt mange lo
kale Vanskeligheder, vilde medfore langt större Udgivter, end
selve Bygningen af et nyt Skib. M. du Crest rejste altsaa til
Hamborg, for at afgjöre Sagen med Lodejerne, Versuch angaaende, og kom tilbage til Kjöbenhavn for at udfore sin nye
Bygningsplan.

Etatsraad de Coninck overlod ganske og aldeles ham
selv Bestyrelsen af Arbejdet, Valget af Haand værkerne og Ma
terialerne. Han gav ham strax en Summa af tusinde Rixdaler til at etablere sig med; og bestemte to hundrede Rixdaler
maanedlig til hans private Underhold; end ydermere, han be
vilgede, at Ugens Udgivter hver Loverdag bleve klarerede efter
de Regninger, som M. du Crest fremlagde. Denne paa sin Side
bestemte den 3l Octbr. i samme Aar 1798, til den Dag, da Ski
bet skulde löbe af Stabelen. Han forlangte tillige, at der blev
gjort Forskjel imellem de til Svar-tll-Alt umiddelbar nödvendige Udgivter, og dem, der ikkun vare at ansee som forelø
bige eller Forberedelser dertil. Imellem sidstnævnte henregnede
han fornemmelig Udgivterne til en Model, i det Öjemed at
give de behorige Planker den rette Krumning og Skabning;
men, da denne Form siden efter burde have været skildt ad,
og bevaret til Andres Tjeneste ved andre Bygninger, paastod han,
at Udgivterne derved ikke, (i det ringeste ikke for det
Hele), burde henregnes iblandt de egentlige Udgivter for
Svar-til-Alt.
Ikke ville vi her detaillere Skibets hele Bygningsplan.'
Vi ville blot deraf fremstille det, som udmærker samme fra
andre Skibe.
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Skroget, sammensat af Planker.
Skibet Svar-tll-Alt, holder i Længden 3oo franske Fod,
i Breden 27, i Dybden, midt paa, 17, og er bygget til at
fore omtrent 5oo tonneaux (franske Læster.)
Forstavnen, de i3 Dækstotter (hvorom siden mere) og
tvende Stykker agter, hvor Spejlet skjærer Siderne plat, og
som have til Bestemmelse at bære Rorerne, disse Dele undtagne,
er hele Skibet sammensat af Planker. Kjolen, og det nederste
til denne grændsende Plankelag, ere af Eeg; hele Resten bestaaer
af Fyrre-Planker, af halvanden Tommes Tykkelse (fransk Maal) ;
saaledes at Skibets Sider, der bestaae af fem Lag Planker,
have omtrent syv og en halv Tommes Tykkelse. Disse Sider
ere desuden mærkværdige derved, at de ingen Krumning, in
tet Indfald have, ovenfor Vandet ; en Omstændighed, som mær
kelig foröger Skrogets Lethed (hvad Söefolk vilde kalde : at gjöre,
at Skibet berger godt og ikke duver stærkt til) og som vi troe
er meget fordeelagtig i Henseende til Takeladsens Styrkelse, til
Socbraaddens Modstand, samt endelig, formedelst det store
Rum, som Dækket og Overdelen derved vinder, til Manøvrerin
gens og den friere Rörelses Befordring for Mandskabet.
Kjolen blev först strakt, og var 98 franske Fod lang.
Egeplankerne, hvoraf den bestaaer, udgjöre ikke hele Kjolens
Brede, men saavel Höjden som Breden deraf er sammensat
af flere forenede Planker. Man har Grund til at troe, Byg
mesteren siden efter har fortryd t at han ikke anvendte saadanne
Planker, der vare store nok til selv at udgjöre den hele Brede
allene. Han fandt desaarsag siden efter paa det Raad, at föje
en Opklodsning til samme, gjort af Fyrre-Planker 2-t Tomme
tykke, og tilstrækkeligen brede.
De særskildte Stykker, hvor-
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af denne Opklodsning bestaaer, ere passede sammen med
Tverenderne formedelst kortere Indsnit, som löbe paa skraae.
For at anbringe samme, maatte man borttage og igjen under
sætte alle Stabelblokkene, een efter anden; et Arbejde, lige
saa langvarigt som kostbart. Han har ogsaa beklædet begge
Sider af Kjolen med andre Planker af lige Plöjde med denne,
saaledes at den udvendig synes gjort af ret firkantet Tommer.
Disse Planker ere forenede sammen ved Bolte, som gaae tvers
igjennem Kjolen, og ere mytrikkede paa den anden Side.
Jernklammer forene i övrigt baade disse Planker, Kjolen og
Opklodsningen.
Den almindelige Spunning i Kjolen, det er at sige, den
Fure, man indhugger i samme, for at fælde det nederste Plan
kelag deri, er som sædvanlig; kun har man maattet gjöre den
noget rummeligere, for deri at anbringe ikke eet, men alle
de fem Plankelag, som efter denne Bygningsmaade tilhobe
skulde falses i samme.

Modellen.
Paa Kjolen blev oprettet en saakaldet Model eller Span
ter, for at give Plankerne den fornödne Krumning og det Om
rids, som Skibets bestemte Figur medförte. Denne Model be
stod af et virkeligt Ribbeværk, dannet af nogle faa Indholter
o. s. V., der, som sædvanlig, vare oprejste, sammenpassede og be
fæstede med Senter.
I övrigt er det mærkeligt, at ingen af
disse Indholter have hin dobbelte Krumning, for en Deel con
vex for en anden concav, som findes ved de sædvanlige Ind
holter. Svar-til-Alt fremviser overalt udvendig intet andet end
blot convexe eller rette Linier. Modellen, der forresten ikke
har noget Væsentligt med denne Bygningsmaade at gjöre, var

ellers af en overordentlig svag Kaliber; jeg vil anföre en Til
dragelse, som beviser dette fuldkomment. Et Øjenvidne, som
denne Bygningsart mishagede, og var uvidende om at denne
Model ikke virkelig skulde forenes med Skibet, blev saa op
bragt af Vrede over, at man vilde sætte Menneskers Liv i Vove
paa et saa svagt Bolværk mod Havet, at han styrtede hen
mod et af Spanterne, for ved et Spark med Foden at sonder
knuse samme. Spantet udholdt Stödet ; men man maatte skaffe
Mennesket af Vejen, som vilde igjentage sit Forsög.
Modellen blev ikke taget bort, för alle Plankerne, og
de vigtigste Sammenfældinger vare anbragte; men Stvkkerne,
hvoraf den bestod, bleve ikke, som billigt var, gjemte ; de
bleve sonderbrudte og adspredte.

Plankernes Stilling og Leje.

Den forste Rad Planker blev lagt og fastgjort paa Model-Indholterne langs med Skibets Sider, og har fölgelig den
sædvanlige horizontale Stilling. Det andet Lag Planker krydse
det förste og ligger saaledes vertikal paa Skibets Side. De öv
rige Lag vedblev, paa denne Maade at krydse hinanden; saa
ledes at det tredie er horizontalt, det fjerde atter vertikalt, og
det fenlte og sidste igjen horziontalt ; hvoraf flyder, at de soin
blot see Skibet udvendig, ikke bemærke noget ualmindeligt
eller sjeldent i denne Henseende.
Plankerne, fornemmelig hvad det fine Belob foran angaaer, vilde ikke have kunnet udholde den til Omridset for
nødne Krumning, hvis man ikke i Forvejen havde brugt den
Forsigtighed, at gjore dem mere bøjelige i Stoven, og at an
bringe dem paa deres Plads imedens de endnu vare ganske
hede.
Desuagtet brækkede dog mange i Stykker, og man

maatte tasæ
O andre i Stedet. Hr. Etatsraaden lod indrette en
Stove blot allene for denne Construction.
Modellens overmaade svage Tommer, og Nødvendighe
den i at maatte skaane den, og ikke igjennembore samme med
Somhullerne, for at den kunde vorde istand til at tjene flere
Gange til samme Ojerned, bestemte Bygmesteren til at anbringe
for og agter paa enhver Spante og i forskjellige Afstande store
Træklamper, fastgjorte til samme paa det stærkeste med Bolte
eller lange Jernsom. Paa disse Klamper var det, at man nag
lede det første Lag Planker; men som disse Som ikke skulde
blive paa Stedet, saa slog man dem först igjennem et lidet
Stykke Træ, som paa denne Maade blev siddende imellem
Planken og Hovedet af Sømmen. Fordelen ved denne Methode
er, at man let kan trække Sommet ud, naar man lægger den
anden Rad Planker, efterdi, naar man hugger den lille Træspaan i Stykker, Somhovedet da giver Kniytangen mere Fat
terum,
Da det forste Lag Planker var færdigt, fremviste saavel
den indre som ydre Overflade mange Ujevnheder, foraarsagede af Plankernes forskjællige Tykkelse og deres tvungne
Stilling, Man afjevnede disse Overflader, det er at sige, man
gjoide dem lige med Biloxen.
Det andet Lag Planker blev anbragt paa samme Maade,
som det forste ; man borttog efterhaanden Sømmene under
den Planke, som man lagde paa sin Plads, og slog andre
Som ind igjen for at sammenfæste denne nye Planke med d©
dertil svarende indvendige. Man brugte samme Forsigtighed,
med at sætte en lille Træspaan imellem Somhovedet og Plan
ken, for at kunne trække dette ud under det tredie Lag; og
man vedblev paa denne Maade indtil det femte eller sidste
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Lag, da alle Sommene skulde blive siddende og fastgjöres, for
at sammenbinde paa eengang alle fem Plankelagene tilhobe.
I övrigt foretrak Bygmesteren Trænagler for Jernbolte til aller
sidst at forbinde alle fem Plankelag sammen. Blandt de Aarsagcr, som bevægede liam hertil bör man ogsaa regne den, at
Skroget paa hans Skib derved blev saa meget des lettere og
følgelig stak saa meget desmindre dybt i Vandet. Alle Nag
lerne bleve for Resten kilede, eller udvidede i Enderne med
Kiler, og det saavel udvendig som indvendig i Skibet.

Skibets Sammenfôjeiser og Forbindelser.
Man begriber lettelig efter den sædvanlige Bygningsmaade, at Indholtern'e eller Spanterne i et sædvanligt Skib,
(saaledes f. Ex. som Spantet A Fig. i) hvilke ere gjorte af
firkantet Træ af behörig Tykkelse, indfalsede ved Enderne i
Kjolen, og beklædte med tykke Planker og Vegere, ere nok
som forenede og understottede for oven ved Tverbjelkerne B
og Knæene C der indbyrdes sammenføje dem, til at kunne
modstaae enhver Kraft der enten maatte virke til Sidernes Sammenstödelse eller Adskillelse. Men i Svar-til-Alt findes ine;en
Indholter, intet sligt. Siderne, dannede allene af fem Lag
Planker, frembyde intet uden en eensforinig og indskrænket
Flade; og disse Plankers store Længde vilde endogsaa gjöre
dem mere elastiske og bojelige. Man maatte altsaa benytte
sig af særegne Forbindelsesinaader , og dette har Bygmesteren
gjort paa felgende Maade. Han forögede nemlig Antallet af
Tværbjelkerne, og foruden de til Dækkernes Understøttelse
uld«, les nødvendige, anbragte han endnu 19 i Rummet, der
udgjor en Rad R fra For- til Agterenden i Skibet: samt ind-
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rettede sammes ITöjde saaledes at man derunder kunde lien
sætte de indskibede Fade eller Fustagier.

Disse Tværbjelker ere for Resten ikke af den sædvan
lige Beskaffenhed, gjorte af firkantet og stærkt Tommer. De
ere alle sammensatte af tvende Fyrreplanker, lagte sidelængs
og befæstede i Midten paa en Dækstotte E Fig. 3 som oplof
ter sig vertikal paa Kjolen og som adskiller dem. Et Tværliolt T af samme Tykkelse som Dækstotten, anbragt imellem
samme paa begge Sider tjener til at gjöre deres Saramenfojning endnu fastere og forene dem til et Heelt. Een af disse
to Planker, hvoraf Bjelken bestaaer, slutter nøjagtig med Ski
bets indre Væg ved 8, og Hensigten dermed er, at gjöre
ethvert Sammenfald af Siderne umuligt. Den anden Planke
gaaer reent igjennem Skibet og Fældingshullet paa den Side,
hvor samme gaaer ud, er udvidet og indrettet, saaledes udven
dig, at man har kunnet udspile Bjælkens ydre Ender ved Kiler,
saaledes som man seer i M. Paa denne Maade sammenholde
de Skibets Sider og forhindre tillige deres Indfald. Det staaer
til Fremtiden at bevise om disse 74 Tomme tykke Taphuller,
og disse kilede plankeender virkeligen kunne imodstaae enhver
Kraftyttring, enhver snart tilstødende Forraadnelse, ethvert
udvortes Tilfælde, en Omstændighed af saa megen desstörre
Vigtighed, som dens Folger ere betydelige.
Man seer, at Bygmesteren ved denne Bygningsart har
kunnet undvære alle Bjelkeknæcr. Ojet overraskes ved den
Rummelighed og Frihed dette giver Mellemdækket og selve
Rummet, hvor man ligeledes har udeladt alle de indvendige
ICnæer (P. Fig- i-) eller sagkaldte Katspor ; men hvor Forde-
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len i denne Henseende dog meget overvejes ved den Ulejlighed,
de mangfoldige Dækstotter dej' foraarsage, samttlen B.ad Tverbjelker, som man har anbragt sannnestæds, og ellers ikke ere
brugelige. Disse Besparelser formindske ellers betydeligen Skro
gets Vægt, og medföre en vigtig Oekonomie , i Særdeleshed
formedelst Krumtommerets Dyrhed og dets Sjeldenlied, besyn
derlig for store Skibe, hvor man endogsaa stunddom er nödsaget til at gjöre dem af Jern.
Langs paa enhver af Skibets indre Sider löber en Underbjelke til Tvær bj el kernes Understøttelse.
Disse Underbjelker (V Lig 2), ere dannede af tvende Fyrreplanker lagte, den
ene oven paa den anden. De udvendige ere forsynede med
Indfældningér, hvori en Deel af enhver Bjelkes Planker bleve
falsede for at sikkre dem imod enhver Bevægelse for eller ag
ter fra.

Daekstdtter.
Men det, som allermeest befæster disse Tværbjelker og
alle Sidernes Forbindelser, ere de tretten Dækstotter E, hvor
af Bygmesteren har betjent sig. Disse Dækstotter ere firkan
tede Fyrreplanker som oplöfte sig vertikal midt paa Kjolen og
række indtil det överste Dække. En Tap, som er anbragt paa
Enderne af samme, gaaer reent igjennem Kjolen, og er ud
vendig med megen Omhyggelighed udkilet. Desuden igjennemkrydser en paa Enden væget Jernbolt Kjolen og Tappen
horisontaliter, for stedse at forbinde dem sammen, og alle
disse Tap- og Boltehuller ere desuden bedækkede med et Stykke
grovt Kiæde og en meget fast tilnaglet Blyplade. Tværbjelkerne ere meget stærkt befæstede midt paa Dækstotterne (paa
hvilke man har anbragt en Falsning for at imodtage dem) og
Vid. Sels. Skr. I Deel, Il Hafte.
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derved betydelig styrkede i Sammenbindelsen. Ogsaa Forstav
nen er ved lljelp af nogle Tvertræer befæstede til den förste
Dækstotte for i Skibet, og deraf flyder, at saavel Tværbjelker,
Dækker, Kjöl, som Skibets Sider, blive alle forenede sammen
ved dette Mellemtomnier, og forestille tilhobe et stort uadskil
leligt Heelt.
Man synes endog beföjet til at paastaae, at dette Slags
Forbindelsesmaade er meget skikket til at forebygge den saakaldte Kjolbrækning.
Imidlertid bliver det allene Erfaring,
som vil kunne afgjöre dette Spörgsmaal. Er den fordelagtig,
vil den gamle Bygningsart med Nytte kunne afbetjene samme,
og i nogle Tilfælde, folge Indretningen af denne nye Forbin
delsesmaade, saavelsom af Bjelkernes Lethed.

Katsporer.
Det er ved et Slags smaae Katsporer, Bygmesteren ne
den under har forenet Skibets Sider med Kjolen. Disse Kat
spor (O Fig. 3) ere Fyrreplanker, som ligge tværs over Kjolen,
ere indskaarne i samme og udstrække sig blot to Fod paa hver
Side af Skibet. De som ligge nær ved Dækstotterne, ere sammenfalsede med disse, dels for ikke at lade noget Rum tomt,
dels for at befordre deres Fasthed. Flade oventil passe de ne
denunder nöjagtig til det fine Belob. De ere bedækkede med
et Kjölsvin, og Jernbolte igjennemkrydse saavel dette, som
Katsporet og Kjolen, for noje at sammenholde det Hele. Mel
lemrummet fra et Katspor til det andet er belagt med andet
Üdfyldningstömmer, soin ikke lade noget tomt Rum til hage,
og som ikke ere forskiellige fra selve Katsporene, uden deri,
at de kun ere fastgjorte med Nagler. Nytten af disse Katspor
saavel som af Udfylduingstommeret er at imodtage de Söm og
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Nagle-Ender, som gaae igjennem den niederste Gang, det er
at sige, det nederste Lag Planker og saaledes forbinde Siderne
neden under paa det fasteste.
Bygmesteren fattede ogsaa tilsidst den Beslutning at gjöre
Sporet til enliver Mast paa Skibet af firkantet Tommer, hvor
af det ene Stykke ligger foran og det andet bag ved Masten,
og som ere sande Katspor, men, som i denne hele Bygnings
art, uden Oplængere.

Det Sted, hvor Skibet har den stàrste Brede.
Den vigtigste Post i Svar-til-Alts Bygning, og som,
hvis den lykkes, kan forandre hele Skibsbygningskunstens Theori, er Stillingen af hvad i andre Skibe kaldes Flovedspantet,
men her blot kan kaldes den störste Brede. Det cr næsten
tredive Aar siden at de Lærde, oplyste ved Söeofficerernes Er
faringer, bleve nödsagede at tilstaae, at deres Theorie om
Modstanden i de flydende Legemer var ganske falsk.
For at
tilvejebringe en ny, maatte man altsaa tage sin Tilflugt til
samme Erfaring. Man sagde dem, at naar en Sluppe havde
et konisk Legeme at bogsere eller slæbe efter sig, som f. Ex.
en Boje eller en Mast, saa formærkede man mindst Modstand
ved at slæbe samme efter den forreste Ende. Man anmær
kede dem, at de Fiske, som svömme allerhurtigst, have det
störste Diameter strax foran ved Hovedet, som f. Ex. Marsvinet
og Stören , hvilke, naar et Skib sejler ni à ti Knop i Timen,
dog löbe det forbi og spille omkring det, som om det laae
for Anker. Man forlangte Vished om disse Kjendsgjerninger ;
Legemer af forskjellig Figur bleve bragte i Vandet, og ved at
beregne den bevægende Kraft og Bevægelsens Hastighed, blev
man overtydet om Sandheden, men uden at derved vandtes
Mm a
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andet, end Overbevisning om Fordelen af den Bygningsart
hvor Hovedspantet anbringes saa forligt som muligt; og til
lige frembyder det flydende Legeme den mindste Overflade
muligt.
Men Udførelsen af dette Forslag, nemlig at flytte Ho
vedspantet længere foran, var ikke heller nogen let Sag, for
medelst de mange andre store Forandringer, dette inedförer.
Et Skib er et solid Heelt, hvori det er nödvendigt at fjerne
Tyngdepunktet saa lidet muligt fra Middelpunktet, beregnet
efter Længden, efterdi, uden denne Omstændighed For- og
Agtersejlenes gjensidige Virkninger, da ikke mere vilde have
den proportionerede Modvægt; og det vilde vorde lige saa
vanskeligt da, at styre Skibets Gang i en ret Linie, som efter
Behag at give dette en kredsformig Bevægelse; men ved nu at
anbringe Hodedspantet meget forligt, foröger man tillige Rum
meligheden eller Pladsens Störreise i Fordelen af Skibet, og
naar Lastens Vægt tager noget betydeligt til i dette, nærmer
fölgelig ogsaa Tyngdepunktet sig sammesteds hen.
By gmesteren af Svar-til-Alt har altsaa gjort et meget
vigtigt Forsög i det han har anbragt sit Skibs störste Brede
omtrent en femte Deel af sammes Længde fra Forstavnen, saa
ledes at., naar man regner fra dette bredeste Sted af, ligger
af Længden foran, og de övrige 4 agter for samme. For
imidlertid at bringe Tyngdepunktet saa nær Midten som mu
ligt, har han brugt et andet ligesaa usædvanligt Middel; han
har nemlig forholdsviis foröget Rummeligheden af Agter
delen, ved at bortlade den store Indknibning , som efter den
sædvanlige Bygningsmaade der finder Sted, hvilken giver de
sidste Spanter i denne Deel (F Fig. 11) Formen eller Udseen
det af en Gaffel, Shvis kaft er sat paa Kjolen, og som paa
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Fransk har forskaffet dem Navn af Fourcat (Gaffeltræ). I
Svar-til-Alt har man altsaa borteladt dette Gaffelskaft. Vir
kelig hviler Lasten yderst ude i Agterdelen paa Kjolen selv,
og Formen af denne ligner fuldkommen en ligebenet Triangel,
hvis Basis er oventil og Toppen neden under, som man seer
det Fig. A.
tfter- En den.
Disse tvende Triangelens ligeSider ere, som sagt, dan
nede af tvende firkantede Fyrreplanker C paa hvilke de fem
Lag Planker udvendig ere fastnaglede, der udgjöre Spejlet ; og
soin forresten ere ordnede paa samme Maade, som de der udgjöre Siderne. Et andet Stykke firkantet Træe L som ligger
horizontal næsten överst oppe ved Mellemdækket, er ligeledes
forbunden med begge disse Sider, og tjener til at styrke Plan
kelagene i denne Deel, som med Söm ere naglede fæst til
samme.
Denne Agterdelens flade og trekantede Form synes ellers
ikke at være den ineest glimrende Deel af nærværende Bygningsmaade. Den frem byder Bölgerne en direkte Modstand, hvor
af kan folge mange Ulejligheder. Det synes, som Bygmeste
ren selv indsaae dette. Först vilde han föje noget til denne
Agterdeel, som han kaldte Ponton. Dette var et Legeme af
Træ, omtrent io Fod fremstaaende fra Agterdelen, og som op
rejste sig fia Kjolen indtil to Fods llöjde over Vandgangen.
Men hvilken bestemt Skikkelse skulde vel denne Ponton have
havt? Hvad for en Forhindelsesmaade skulde man vel have
brugt for at sammenføje den uadskilleligen med Skibets Skrog4
Skulde den have været solid, skulde den have været huul ?
Bygmesterens Hensigt var yel i Begyndelsen at give den en
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skraae eller krum Overflade, men hvad Virkning vilde désuagtet ikke disse idelige Hammerslag af Bolger paa denne Ponton
have frembragt paa Skibets Gang og Leje? Dette er Sporgsmaale, forbundne med ikke ubetydelige Vanskeligheder, men
denne flade Agterdeel lige fra Kjolen af, frembyder ikke min
dre. Man saae saaledes Bygmesteren vakle imellem Antagelsen
og Forkastelsen af denne Pontons Anvendelse, som han dog
tilsidst ikke anbragte.

Roerene.
Denne Agterdeel gjorde tillige en Forandring i B.oret
gandske uundgaaelig. Virkeligen! det er fornemmeligen den
tilspidsede Agterdeel eller Pigsuernes Dannelse Fig. 4 det sæd
vanlige Skib skylder den Evne at kunne styres af Roret. Naar
Skibet nemlig igjennemskjærer det flydende Legeme, glide Vand
linierne langs med denne Tilspidsning, de berore umiddelbar
Roret, og derfra oprinder dets Kraft. I denne nye Bygnings
art, forholder Tingen sig ikke saaledes. Den flade og solide
Agterdeel vilde afholde et Ptoer af sædvanlig Beskaffenhed fra
al Communikation med Vandlinierne. Det vilde ikke umid
delbart blive berört af disse, det vilde stedse befinde.sig i
Kjölvandet og dets Virkning af denne Aarsag upaatvivlelig
meget hindres og forandres om ikke blive af aldeles ingen
Kraft. Bygmesteren har derfor taget den Beslutning at an
bringe tvende Roer, befæstede det ene Styrbord og det andet
Bagbord (Fig. 8) paa de to Stykker firkantede Træer, som ende
Siderne agter til. Han forsikkrer at Versuch lod sig meget
vel styre paa denne Maade, de faa Dage det holdt Soen, og
at Styrmændene aldeles ingen Forvirring fandt ved denne Me
thode. Disse Roer selv ere af Fyrretræe, Formedelst deres

skraae Stilling, og for at de kunne række lige ned til Kjolen,
liar man afspidset deres Under-Agterkant. De ere tillige korte
re end paa de almindelige Skibe, og ligge gandske under Van
det naar Skibet har sin rette Ladning. Man kan formode at
Bygmesteren derved har villet forminske Bölgernes Virkning paa
samme. De have en forholdsviis större Klampning eller Bre
de , for Ptesten synes deres Stilling at love megen Virkning.
Ethvert Roer har sin egen Pind og Rat til dets Bevæ
gelse; disse to Roerpinde kunne folgeligen ikke være retlinede,
hvis de ved at fores Midtskibs ind skulle bringe Roerfladen
direkte nok imod Vandlinierne; de krumme sig derfor indad,
den ene Styrbord og den anden Bagbord, eller rettere, en
hver Roerpind er sammensat af tvende lige Stykker Træe, A
og B hvoraf det ene B med en af Enderne gaaer igjen
nem. Hovedet af Roret, og er med den anden Ende befæstet i
en firkantet Jernkrampe, som befinder sig yderst ude paa
Stangen A, og i hvilken den kan bevæges. Af denne Sam
mensætning folger, at Roerpinden A, ikke^ som sædvanlig,
kan bevæges fra en Side til en anden, men enten frem eller
tilbage, saaledes at man trykker Stangen B agter ud af Skibet
for at stode Roret frem, eller give det en Vinkel med Skibets
Direktions-Linie; og trækker den tilbage i Skibet, naar dette
skal have den modsatte Stilling. Först naar Roerpinden er
trukket gandske tilbage ind i Skibet staaer Roret lige, og in
gen af disse Roer kau fölgelig forlade denne Stilling, uden at
hælde til en af Siderne. For at lette Bevægelsen hvile Roer
pindene paa Blokskiver, som ere anbragte paa Dækket
*
Skibets Dybga aende.

Da denne Bygningsmaade, saaledes som vi have beskre
vet samme, deels overalt frem by der mere Rummelighed og
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Brede ved Pigsuernes Borteladelse og ved een forholdsvis
mindre Skarphed i det fine Belob, deels medforer en betydelig
Formindskelse i Skrogets Tyngde ; saa flyder deraf at saadanne
Skibe, under lige Ladning, ikke ville stikke saa dybt i Van
det, som de sædvanlige; en meget mærkelig og i mange Til
fælde meget vigtig Omstændighed. Svar til alt stak, da den
lob af Stabelen,
Agter
•
4 Fod'n Tom.
For
4 — 1 —
i Vandet, Forskjellen var altsaa
io Tom.
Ved indehavende Ladning, saaledes som den laae paa
Rheden færdig til at seile til Engelland stak den;
Agter
io Fod t Tom.
For
•
9 — 2 —
i Vandet; altsaa var Forskjellen
t
io Tom.
Naar det var ladet med 5oo Tonneaux (franske Læster)
efter dets Drægtighed vilde det agter omtrent stikke n Fod dybt.
Svômme-Finner,

(Nagoires.}

Samme Aarsag, som gjör, at Skibet ikke stikker dybt,
lader tillige befrygte den sædvanlige Feil hos alle Skibe af
denne Bygningsart, den nemlig: at de forholdsvis drive mere.
Jeg tilstaaer, at jeg ikke troer Suar til alt undtaget for denne
Lyde, alle Bygmesterens Forsikringer uagtede. Da dets tem
*
melige flade Bund tillige foraarsager en Synkning af Centrum
gravitatis, kan man tillige befrygte meget haarde og for MastVærkets Sikkerhed meget farlige Slingringer, det er for at
forebygge denne Ulejlighed, Bygmesteren har anbragt, hvad
han kalder Nagoires, (Svommefinner). Af disse har han nem-
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lig föjet een til hver Side af Skibet omtrent i otte Fods Af
stand fra Kjolen. Enhver Svömmefinne (N Fig. 2) er fem og
fyrretyve Fod lang, og omtrent atten Tommer ud eller fremstaaende fra Skibet. Den bestaaer af fem Fyrre- og een EgePlanke, som ligger yderst
*.
Dens Brede er ikke overalt ens
formig. Basis af samme (som grændser til Skibet) har ti Tom
mers, den modsatte Kant (det er at sige Eegeplanken, som
ligger yderst) kun fem Tommers Brede.
Midt paa har den
endnu mindre Brede, saaledes at enhver Svömmefinne er en
smule indkarvet eller udhulet i Midten saavel efter Læneden
som for begge Ender. Disse Svomraefinner ere forbundne med
Skibet ved stærke vægede Jernbolte, og ende sig for og agter
næsten i lige Afstand fra For- og Bagstavnen. For at styrke
Sideplankerne, paa det Sted, hvor samme ligge, ere udvendig
imellem dem og Skibet anbragte tvende brede Berkholter ved
Siden af hinanden, hvoraf Hensigten er at fordele Virkningen
paa et större Rum.
Øjemedet med disse Svömmefinner er, ved hver Sling
ring at oplöfte og nedpresse en stor Masse af det flydende Le
geme paa engang, hvilket meget maae formindske Bevægel
sens Hæftighed.
Ogsaa maae de nødvendig sætte Hindring
for Afdrivten.
Allerede forhen har man anbragt slige udstaaende Plan
ker paa Bunden af Skibet, det være sig nu enten for at hin
dre Afdrivten eller i andre særegne Hensigter. Imidlertid har
jeg endnu ingen Efterretning læst 0111 Udfaldet af dette Pro
ject; og det vilde altsaa være meget nyttigt, hvis man profi
terede af dette Forsög, for engang endelig at lære at kjende
de Fordele og den Skade (om der existerer nogen) som kunne
flyde af denne Méthode.
<
■
Vid. Seis. Skr. 1 D"t , U Hafte.
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Aar 1761 kjöbte Frankrig, for at forebygge de Urolig
heder, der vare færdige til at udbryde imellem Tyrkerne og
Maltheser-Ridderne, af sidstnævnte Orden, et, Storherren til
horende, Krigsskib (Caravelle) paa 74 Kanoner, zAtz Ottoman
ske Krone kaldet, hvilket var borttaget og opbragt til Maltha
af Slaver. M. de Moriès og andre franske Marin-Officerer
under hans Kommando bleve beordrede at fore dette Skib til
bage til Konstantinopel. Ved dets Kjölhaling til denne Rejse
formærkede man under Bunden nogle udstaaende eller fremra
gende Planker (N. N. Fig. 7) som meget stemmer overeens
med de nysnævnte. M. Laub, en Soe
*Officeer,
som da be
fandt sig paa Maltha og var Öjevidne til Tingen, melder her
om saaledes i sin Journal :
’’Deri ottomanske Krone var 170 Fod 9 Tommer lang
”fra Ende til Ende, 5i Fod bred ved Flovedspantet, og 24
”Fod dyb midt i. Den havde en Kjolbrækning 6 Tommer stor.
’’Omtrent 10 Fod ovenfor Kjolen var der et Slags Berkholter
’’fastnaglede til Bagstavnen, staaende Ere Tommer fra Skibet
’’paa dette Sted. Samme udstrakte sig siden omtrent til Deel
”af Skibets Længde, hvor den afskraaedes og tabte sig. Sex
”Fod ovenfor disse Berkholter, var der endnu et Par andre,
’’anbragte paa samme Maade. Endnu et Par Berkholter, af
’’samme Dannelse og Frastand vare ligeledes anbragte fra For’■’stavnen 10 Fod oven for Kjolen, men disse forenede sig umidf’delbar foran Stevn en.”
Det var saaledes Svömmefinner paa et tyrkisk Skib;
skjönt anbragte paa Enderne, i Stedet for paa Midten deraf.
De havde samme Længde som hine paa Svar-til-Alt, og vare
vel mindre udstaaende, men saa igjen tre i Antallet i Stedet
for een. Hvad der endogsaa kan haye været Tyrkernes Hen
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sigt med denne Konstruktion, saa er det dog umuligt, at de
ikke skulde være bievne opmærksomme, ved den Forjagelse af
det flydende Legeme, som hine fremstaaende Kanter nödvendig maatte udvirke, fornemmelig ved paakommende Stampnin
ger, ligesom hine paa Svar-til-Alt under Slingringerne. Jeg
er uvidende om deres Virkning paa det tyrkiske Skib, kun saa
meget veed jeg, at det sejlede slet.
Prammene, som bleve bygte i Nantes 1795 for dermed,
at gjöre Landgang i Engelland, vare forsynede med trende
Kjole, hvoraf den ene laae i Midten, de tvende andre i lige
Afstand fra denne under den temmelig flade Bund. Det var
ligesaa meget for Strandbrud, som imod Afdrivten, at man
havde anvendt dette Middel. Een af disse, Cunigonde kaldet,
kommanderet af Ridder. D'Oisy, drev og slingrede overmaade
meget paa den lille Rejse, den gjorde til Croisie. Imidlertid
kan man deraf intet slutte imod den Hjelp man forventer af
Svommefinnerne, man maae derojn oppebie, hvad Erfaring
vil udvise,

Råsterne.
Tværbjelkernes Beskaffenhed i Svar-til-Alt bragte Bygme
steren paa den Tanke, at han kunde undvære Röster. Til den
Ende forlængede han Enderne af de Planker, som danne Tvær
bjælkerne (5 Fig. 5) tilstrækkeligen uden for Skibet, for at op
fylde deres Plads. Han anmærkede som en oekonomisk For-r
deel, at disse Planker vilde have Styrke nok til ikke at be
hove at forstærkes af Pyttinger. Imidlertid, og som jeg troer,
med Grund, lod han dog tilsidst anbringe Pyttinger som sædNn 2
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Kalfatrnig-.
Ligeledes havde han paastaaet, at hans Konstruktion
ikke behövede nogen Omkostning med Kalfatring, men han
kalfatrede dog, som sædvanligt, det sidste Lag Planker, ligesaavel som Kjolen, Beklædningen og Opklodsningen, som bedæk
ker denne o. s. v.
Denne Forsigtighed uagtet, lækkede dog Skibet alligevel
fra samme Ojeblik af da det forlod Stabelen. Bygmesteren til
skrev. i Begyndelsen Fyrreplankernes Indsvinding under Byg
ningen denne Lækken; hvilken, som han sagde, vilde snart
igjen stoppe sig éelv og blive lige saa tætte som Tondestaver.
Da Tiden lob hen, og det Onde endnu vedblev, paastod han
at det havde allene sin Aarsag i Kjölplankerne og det nederste Lag,, hvilke, da de vare af Eeg, behövede længere Tid
til denne Udvidelse. Disse Aarsager vare dog imidlertid ikke
antagelige, efterdi han havde kalfatret Skibet. Ogsaa tilskrev
han, da Lækken vedblev, Aarsagen et eller andet 'Naglehul,
man kunde have glemt at udfylde ; og saaledes sagde han
d. 28 Octbr. 1799, den Dag da Skibet lagde ud paa Rheden»
Svai'-til-alt ansees for at kunne modtage en Beklædning
enten af Kobber eller Planker.
Man seer at Bygningen af Svar-til~alt indeholder mange
meget vigtige Forsög. — Det er maaskee ilde at man saaledes
har opdynget disse paa et og selvsamme Skib. Siderne, endskjöndt dannede af svage Fyrre-Planker, robe, ved denne
hinanden krydsende Stilling, megen Styrke og Sammenhæng.
Construktören gik saavidt i sin Paastand desangaaende, at han
endogsaa ansaae dem for stærkere end Siderne paa de sædvan
lige Skibe. Han grundede sin Formening derpaa; at der irnel-
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lem de sædvanlige Indholter befinder sig meget tomt Rum, i
det Sted , at paa Svar til alt hele Siden er opfyldt og solid,
og at enhver Deel der berörer, understotter og forstærker det
Hele og sig selv indbyrdes, saa at ingen særskildt Part kan
give efter, efterdi det Hele paa alle Steder er befæstet af det Hele.
Imidlertid forekommer dette Raisonement mig dog ikke at være
synderlig grundigt; og virkelig vilde deraf folge, at man
maatte kunde anvende samme paa Siderne af et Skib, der ikke
havde mere end et Kortblads Tykkelse? Denne svage, elasti
ske og böjelige Side, kan vel denne have nogen indvortes
Styrke, at ligne med den, der er sammensat af faste og forme
delst deres Tykkelse ubevægelige Spanter (A Fig. i) hvilke i
stort Antal ere tilstæde, udenpaa bedækkede med en Beklæd
ning af tyk Eeg, og indenfor med lignende Vægere; og ind
vendig endnu desuden styrkede ved andre Spanter P kaldede
Katspor, der oplöfte sig lige indtil det överste Dække? Men
Spörgsmaalet indskrænker sig i övrigt derhen : om Siderne paa
Svar-til-alt ere tilstrækkel igen stærke, og vi tænke jo, forudsat
alligevel, hvad vi allerede for har anmærket, at Tiden ikke,
alt for lettelig vil kunne lösne og adskille Tverbjelkerne og
Siderne fra hinanden. Man indseer ogsaa menet lettelie, at
hvad vi have sagt ikke angaaer uden Coefardi-Skibe.
Paa
Krigsskibe giver den Nødvendighed at maatte fore Kanoner og
modstaae Kuglerne Stof til mange andre Betragtninger.
Dette stærke Sammenhæng uagtet, som Plankernes Stil
ling give Siderne, vilde det dog aldeles ikke være underligt,
om Svar-til-alt ligesaavel som alle andre Skibe, var underka
stede Vandets Indsieninger. Denne Ulejlighed vil især maa
skee blive mærkelig ved Vandgangen, hvor ethvert Skib lider
meest, hvor Delene snart ere nedsænkte i Vandet snart atter
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udsatte for Luften, og hvor endogsaa meget smaae Sammen
fæld in ger imellem Fyrreplankerne synes lettere at kunne ud
vide sig.
Vi ville endnu vove en anden Bemærkning, men som
dog i Grunden synes at have mere Værd for theoretiske Spe
kulationer end virkelige Ulejligheder i Praxis. Skulde Siden
paa Svar-til-alt ikke vanskabe sig under Vandets vertikale
Trykning; det er at sige, skulde den ikke være udsat for særskildte og ubestandige Krumninger og Bugter, analoge med
den, de sædvanlige Skibe faae efter Længden? Man veed, det
er Ulighed af Vandets Trykning mod Kjolen, der frembringer
denne Bue (Kjolbrækning). Efterdi Kjolen nemlig er stærkest
i Midten af Skibet, og svag mod Enderne, hvor den tvertimod burde have mere Styrke, for at udholde Tilvæxten af
Skrogets Tyngde paa disse Steder, kan det ikke være ander
ledes, end at jo Midten af samme maae hæve og Yderenderne
nedsænke sig mere eller mindre efter de övrige Omstændighe
der. Men det som ikke finder Sted hos de sædvanlige Skibe,
uden efter Længden, formedelst Ubøjeligheden af deres Side:,
skulde dette ikke kunde finde Sted hos Svar-til-alt, paa selve
Siderne, efter den med en Længde af 100 Fod og en Tyk
kelse af
Tpmme nødvendig forbundne Böjelighed ? Hvad
som synes at bekræfte denne Formodning er, at man nu ikke
længer har nogen Tvivl om, at jo Buen forandrer sig under
Lastens forskiellige Vægtighed. Et nybygget Skib, enten man
saa lader dette löbe fra Stabelen i Vandet, eller lader Vandet
flyde ind til samme i et Bassin, faaer paa Øjeblikket en Bue.
Denne, udmaalt med Nøjagtighed, gftager umiddelbar under
Lasten, hvormed man tillader Skibet i Midten ; og forandrer
sig strax siden efter, naar man tiltakler samme. Jeg har seet
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Gangspillet paa en Flöjte liæve sig henimod 4 Tommer over
Dækket naar Skibet var tomt, og nedsynke i Forhold som
man igjen ladede dette. Man veed desforuden at Buen paa
Skibene ere stedse mindre, eller næsten aldeles ingen under
Stormasten, hvor Py ttin gerne og Vanternes Stivhed modstaae
liver en Krumning. Disse Iagttagelser ere saa visse, saa posi
tive, at de gave Anledning til et Forsög, som man anstillede i
Brest Aar .1772 og 1773. For at forekomme Kj öl brækning,
fandt man nemlig paa at lade de aftaklede Skibe i Havnen
med Söevand, hvilket nödvendigviis maatte fordele sig indven
dig i Skibet i Forhold til Rummets forskjellige Vidde. Flere
Linieskibe og Fregatter bleve tilladede paa denne Maade, og
man kan sikkert antage, at denne Methode vilde have slaaet
an, hvis ikke andre derved forbundne Ubeqvemmeligheder
havde været, som gjorde at man strax forlod den igjen.
For Buen efter Længden af Skibet, troe vi derimod
Svar-til-alt mere sikker end noget andet Skib, og det, ikke
allene formedelst dets Dækstotter og andre Sammenføjninger
som ere det særegne, men ogsaa frem for alt, formedelst dets
Form, det er at sige, formedelst Skrogets Lethed, Pigsuernes
Udeladelse, og den Rummelighed det i alle Dele frembyder.
Dets Agterdel forekommer os derimod mere at frygte for.
Dennes flade og brede Dannelse frembyder Havets Böiger et
alt for vidtloftigt Virkerum. I Lensning i Storm kunne disses
directe Anstöd, der ikke svækkes ved nogen dertil indrettet
Structur, noget Aflöb, i det de kaste sig hen mod Siderne,
meget voldsomt forrykke Roerene. Nye Erfaringer udvise og
saa at denne flade Agterdeel er skadelig for Skibets Gang.
Bygmesteren syntes at sætte stort Værd paa Borteladelen af alle de concaye Linier i hans Skibs udvendige Form.

M, Romme’s og M. Chapmans Forsög synes imidlertid at godtgjöre, at denne Forskjel ingen synderlig Virkning frembringer
paa Beskaffenheden af et Skib. Og Constructoren selv burde
have erindret sig det slette Udfald med Cirkellinierne paa en
Chaluppe, som netop var bygget til Forsög dermed i Brest,
Aar 1776.
Imidlertid hör dette Forsög dog alligevel interressere
alle Soemænd og Lærde. Hovedspantet i dette Skib, mod
sætter forholdsviis det flydende Legeme meget mindre Over
flade, en Omstændighed, som efter alle de nyeste Formod
ninger og Iagttagelser synes at være allermeest tjenlig til Formerelse af Fartens Hastighed. Dette uagtet har dog Praxis i
Sôevæsenet alt for ofte omstödt Theorien, til at man skulde
drage nogen Slutning derom af denne Construction, i hvilken
mange Ting vel ere egne i Svar-til-alt, men ogsaa mange
vilde kunne anvendes paa den gamle Bygningsniaade, Saavel
de, der i Forvejen vilde dadle, som de der vilde anprise
samme, synes os derfor begge lige ubesindige i deres Domme.
Heller ikke var det selv vanskeligt at see, hvorledes Construetörens bestemte Tone ofte contrasterede pied hans vak
lende og ubestemte Fremgang. Det gjelder her ikke allene
om at faae at vide, om man kan sammensætte et Skib af Plan
ker ; man maae frem for alt lære at kjende Virkningen af de
Forandringer, der ere anbragte paa Skibets Skabning, og derpaa i Særdeleshed er det, den almindelige Interresse gaaer
ud. Erfaring vil lære , om dette besidder bedre Egenska
ber end andre, om det er ligesaa beqyemt til at knibe Vinden
lige saa let at styre, ligesaa sikker og ligesaa færdig i dets
Evolutioner og Bevægelser, lige saa skikket til at imodstaae
Stormen, og overvinde de övrige fra ijoefarte# uadskillelige

Tilfælde; man maae viele orn dets Varighed er den samme,
og om Reparationerne paa dets Skrog vilde være uden alle
Vanskeligheder? Efter disse Undersøgelser, maatte man endnu
overveje Skibets Bekostninger, og om der var noget vundet i
Prisen, eller i Bygningstiden ved denne nye Slags Bygningsmaade. Vi ville imidlertid anmærke, at man aldeles ingen
Slutning maae drage i disse to sidste Henseender fra Svar-tilalt, som, hvilken Aarsagen end kan være dertil, kun vilde
afgive meget ugunstige Sammenlignings-Grunde herom.
Det er altsaa Tiden og Forsøget, som ene ville være
istand til at afgjöre de forskjellige Meninger om dette Skib;
men herunder forstaaes blot et sandt og vedvarende Forsög,
og ikke noget saadant, som uden al Nytte, gjöres enten paa
en Rhed, eller ved en kort Overfart igjennem et roligt og
stille Hav. Vi tænke endogsaa at Menneskepligten udfordrer
sligt et Forsög, förend man vover Skibet paa nogen langva
rig Rejse. Imidlertid skal jeg ikke undlade, saa meget muligt
er, at skaffe mig Underretning om, hvad der videre maatte
forefalde, denne Gjenstand angaaende, og derom aflægge det
kongelige Selskab Regnskab i en anden Mémoire.
I Ovrigt
gjor dette Forsög Hr. Etatsraad de Coninck Ære; dets lykke,
lige Udfald i det Hele eller for en Deel vil dog altid berige
vore Kundskaber.
Kjöbenhavn , d. iste November 1799
*

Vid. Sels' Skr. I Deel, II Hafte,
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ANDET

KAPITEL,

om de Sprog > hvori Inscriptionerne af Persepolis
kunne være skrevne.

i.
Efter at jeg i det forste Kapitel af disse Undersøgelser, ved
Hjelp af alle de historiske Data, Tiden har levnet os, har be
stemt, til hvilken Tidsalder Ruinerne af Persepolis, paa hvil
ke de berömte Steenskrifter ere indhugne, kunne og bor hen
fores ; kommer jeg nu til nærmere at afhandle disse Inscriptioner selv. Men for des sikkrere at kunne fastsætte Standpunk
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tet, fra hvilket Undersøgelsen bor gaae ud, bliver det for
nødent, med et almindeligt Öjekast at overskue de forskiellige
Sprog, som i de kajanske Kongers Periode bleve talte i det
egentlige Persien, og som i Folge heraf kunne være brugte
i Inscriptionerne, hvis Indhold maatte svare til Bygningernes
Vigtighed og Ærværdighed. Og saadan Oversigt er saa meget
mere nodvendig, som ikke alle de Sprog, der bleve talte i
een eller anden Provinds af det uhyre persiske Rige, her
kunne komme i Betragtning; endskjondt det : er at formode,
at de flöd sammen i den store Konges Residents, og at de
egentlige persiske Sprog der maatte mode de indiske, kauka
siske, skythiske , semitiske, og selv de græske Dialecter. Det
er altsaa i Hensyn hertil meget tilgiveligt, naar Schah Namé’s, langt sildigere, Digter, for at betegne, efter sin Tids
Beskaffenhed, Mængden af de i det persiske Rige gjældende
Sprog, om hvilke Regenten, dersom han vilde kjende sit Rige
tilgavns, burde have Kundskab, fortæller om Thamuras, Per
siens Konge i Fabeltiden, og Djemshids Formand i Regjerin«
gen, at de af ham fangne og lösladte Diws til Taknemrneliglieds-Tegn :
Oplyste med Lærdom hans Sjæl,
Og lærte ham Kunsten, at udstæde et Brev til tredive Folkeslag,
Paa Arabisk, Græsk og Persisk ;
Paa Tatarisk, Cliinesisk og Pehlvi.
Hvad altsaaÆrnnet for nærværende Undersøgelse angaaer ; saa kun
ne vi her ikke fæste Tankerne til de, af de persiske Monarker
erobrede Landes Sprog; følgelig hverken tilde forskjællige lille
asiatiske; saasom Karernes, hvortil og Lydernes og Mysernes
henhorte; eller Phrygiernes, en Dialekt af hvilket maaskee Paphia
*
goniernes var; eller til de semitiske Sprog, med hvilke ogsaa
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Glidernes og Kapp ado ciemes synes at liave været beslægtede;
eller til de, som bleve talte af Armenierne og de övrige Be
boere af Taurus-Bjerget ; eller endelig til de Indiske a}. Vi
maa indskrænke os til de egentlig persiske Tungemaal, som
den herskende Nation talte i Landene mellem Tigerstrommen
og Indien, og hvori Steenskrifterne i Kejserdömmets Hel
ligdom ene kunne være forfattede. For herom at samle de
fornödne Efterretninger, maa vi især henvende os til de orien
talske Kilder, hvis Troe værdighed og Tilforladelighed i denne
Sag ogsaa bör være saa meget desstörre, som deres Forfattere
deels her löbe langt mindre Fare for at tage Fejl, end naar
de foitalte historiske Omstændigheder; deels og deres Udsagn
■ikke sjælden stadfæstes ved Levninger af Persiens gamle Sprog
hos græske og romerske Skribentere.

2.
Jeg behöver ikke at indlade mig her i Stridighederne,
som efterat Anquetil havde udgivet sin Oversættelse af ZendAvesta, ere forte om Alderdommen og Ægtheden af den forste af
disse persiske Dialekter, Zend-Sproget. Lad end ikke nogen af de
i denne Samling indeholdne Böger naae til Zoroasters Alder;
eller være kommen uforfalsket til os : saa er det dog x en höj
Grad rimeligt, at de, som ere skrevne i Zend-Sproget, ere
ældgamle : og selv den Omstændighed , at dette Sprog blev
Valgt, er et sikkert Beviis paa Almindeligheden af den Mening,
at det var Zoroasters og hans Læres Modersmaal. Ikke hel
ler ere de Grunde, med hvilke Richardson, den lærde Forfata)

Om disse forskjellige Sprog har ingen handlet bedre end Heeren i hans
Commentatio de Linguarum Asiaticarum in antiquo Persarum imperio
varietate et cognatione, i Commentationibus Gotting. Rol. xm.

ter af det persiske Lexicon, har villet angribe dets Alder og
selv dets Ægthed, b) af nogen synderlig Styrke; og saavidt
jeg kan skjönne, ere de fuldkommen besvarede af Wahl c).
Det er da især denne Lærde, der saa nöje har studeret de
persiske Sprog og deres Historie, jeg i min korte Fremstilling af
Zend-Sprogets og de tvende andre persiske Dialekters Beskaf
fenhed i Kajanernes Periode, troer at kunne folge med störste
Sikkerhed,
Vend-Sproget (Zendi çJcXjy) er af nogle bleven holdet
endog for de Andres Modersprog, og dets Fædreland angives
at være Azerbidsjan (det gamle nordlige Medien), Iran og
Georgien dj. Hvad enten nu Zend-Bögerne indeholde dette
Sprcg uforandret, eller de ere skrevne i en Dialekt, som var
dannet af Magerne til et helligt Sprog, og omendskjönt ikke
det daglige Livs Sprog, dog var grundet paa samme : saa
kan det dog saaledes , som vi have det i disse Skrifter,
være et ypperligt Hjelpemiddel til at give os Kundskab om
hiint zend- eller medisk Sprog; og Forsögene paa ved dets
Hjelp, at oplyse mediske og persiske Ord, have ikke skuffet
Forventningen, Beslægtet dermed er det georgianske eller grttsinske eller iberiske Sprog, ligesom ogsaa det armeniske, og maa
skee Sanskrit-Sproget (j. Udentvivl hörte og det gamle Phryi)

c)

d)
c)

Disertation on the Languages, Literature and Manners of eastern
Nations, Oxford, 17781 son? indeholder Fortalen til hans store per
sisk- ara bisk- engelske Lexicon , oversat paa tydskaf Federau. Leipzig
177g, Cap. i. andet Afsnit.
Wahl allgemeine Geschichte der morgcnländischen Sprachen und Lit
teratur p. J91 folg.
Wahl p. 2o3.
Det sidste paastaaer den for Videnskaberne for tidligen afdöde Sir
William Jones i hans Afhandling on the Persians } i Dissertations and
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giske Og Lykctoniske til dets Dialekter. Og saaledes bredte det
sine Ptödder ud til det Euxinske og Græske Havs Bredder; ihvor
vel det ikke er mueligt for os at forfølge dets Gang, fordi vor
Kundskab om disse sidstnævnte lilleasiatiske Dialekter er saa
saare ringe.
Haardhed, Skarphed, Mangel paa Dannelse,
Ubundenhed, og et utroligt stort Sammenstød af høje og aabne
Vocaler, ere dette Sprogs Karakter f), saavidt vi kunne be
dømme det efter dets nuværende Form : og lad end Magerne, for
at gjöre det saa meget desmere passende til Sang, have i Ud
talen selv foröget Vocalernes Mængde og Sammenstød, saa
maatte dog Sprogets hele Anlæg være saaledes beskaffent, at
det kunde tage imod saadan Berigelse.
2) Pehlvi skal have været de ældste og berømteste per
siske Kongers og Krigeres Modersmaal. Derfor kaldes det og
af Orientalerne Azuaresh, eller Huzuaresh, hvilke Navne,
ligesom Pelilvi hos Perserne, betyde HelterSprog. Dets Fæ
dreland var efter orientalske Beretninger det nedre sydlige
Medien, og det strakte sig udentvivl langs med det persiske
Riges Bjergrygge, fra Assyrien indtil det Kaspiske Havs syd
lige Bredde. Det blev altsaa talt i det nedre Medien, Dilem,
Dj ilem , Kuhistan, Irak Adshjemi og Kurdistan. Det er langt
fra ikke saa skjærende, som Zendsproget, men lyder blödere
miscellaneous pieces, relating to the history and antiquities, the arts,
sciences and littérature of Asia. Vol. I London /7^92. eller og paa
Tydsk i Abhandlungen über die Geschichte, die Alterthümer, die
Künste, Wissenschaften und Litteratur Asiens. Dr. Kleakers Ud
gave
I p. jog, IC9 og flere Stæder. Dog nægter Heeren det i
den anförte Commentatio §. 26. og paastaaer at Ligheden kun bestaaer

i faae Ord som begge Sprog have tilfælleds.
/)

Kleuker ibid. p. 9.

Vid. Scit. Skr. I Deel, U Heft'.
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og mere velklingende. Det har ikke den store Sammenflyden
af Vocaler, mangler den overflodige Mængde af Former,
hiint haver, og er i sine Former sig selv langt ligere og langt
regelmæssigere end Zend. Ikke heller ligner det udelukkende
Zend, endskjönt det har en Mængde Ord tilfælleds dermed,
som det dog har omdannet efter sin særegne Beskaffenhed :
men det har og mange egne Stamord, og har desuden optaget
meget af det chaldaiskc Sprog ; hvilket let kan forklares, naar
man betænker, at de Lande, hvori det blev talt, grændsede
for en Deel til Chaldæa. Det har vedligeholdt sig i Over
sættelser af adskillige parsiske Religionsskrifter i Zendavesta å).
Det skinner paa mange Steder igjennem i Firdusis Schah Name,
da denne Digter havde de Annaler for Øjne, som vare skrevne
i dette Sprog i), og det lever endnu, i en maaskee forandret
Form, i Kurdernes Mund, k)
g}

•
'
Jones i ovenanjorte Afhandling p. io/|_.

h)

Sammesteds p. 100. see og Kleukers Note. Denne Jones’s Bemærk
ning bliver meget stadfæstet ved Hr. Silvestre de Sacy's Dechifretion af Monumenterne ved Naschki Rustäm ; som f. e. i Kongeliteleri
pW» «A». 1 prafxum og adskillige andre aramæiske Ord. Wahl an«
fo 1er ligeledes p. 1
og 40 flere arabiske og aramæiske Ord , som ere
optagne i Peh Ivi-Sproget. See og Kleukers G enauere Untersuchung
über die Natur den beiden alten Sprachen Zend und Pehlvi. in An
hang zum Zendavesta z Bdes ite Abth. S. z3. Dog folger heraf
ikke, at det hörer til de seniitiske Dialekter. Dette kan ikke antages,
fordi dets hele Grammatik og Ordenes Construction er altfor forskjellig
derfra. Det synes derfor altid rimeligere, at det er af een Stamme med
Zend.

Ï)

Wahl 1. c. p. 229. At der er meget Pehlvi i Schah Name, har ogsaa Hr. Greve Ludolf flere Gange sagt mig.

X) Grammatica c. vocabulario dellaLingvaKurda composti del PadreMaurizio Garzoni. Ilo ma /7Ö7.
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3) Parsi, det egentlige Farsistans Dialekt, de kajaniske
Kongers Modersmaal og Rigets Hofsprog, Z) er en Datter af
Zend, og har optaget mange Ord af Pelilvi, men er frie for
begge disse Sprogs Fejl og Haardheder. Det er blödt, behage
ligt, reént, böjeligt, og beslægtet med Sanscrit; det nærmer sig
ligeledes meget til de germaniske Dialekter i Ord og Dannelse,
og er Stammen, af hvilken det nuværende persiske, ved Til
sætning af en Mængde arabiske Ord, er fremkommet: men det
er endnu til i al sin Reenhed hos de ældre Digtere, især hos
Firdusi, hos hvem næsten intet arabisk Ord er at finde , endskjöndt han skrev sit Digt tre Aarhundrede efter Persiens Erob
ring i Aaret 994
*

3.
Saadanne ere Resultaterne, som kunne samles om disse
Spro g af de Skrifter hvori de indeholdes og af Orientalernes Efter
retninger. Desuden have de, hvad især deres Alder angaaer, en
Mængde andre Vidnesbyrd for sig. Pehlvisproget er bekjendt som
et ældgammelt Sprog heele Orienten over. Om Parsi har der
aldrig været ringeste Tvivl. Og selv om man vilde ve.lblive
at nægte Zend-Bögernes höje Alderdom, er det dog umueligt at
drage Zend-Sprogets Tilværelse ide Kajanske Dynasties Dage,
i ringeste Tvivl. Det sikkerste Beviis herfor er : at mange
af de ægt- persiske Ord og Navne, som anföres af Grækerne,
kunne oplyses af dette Sprog. Samlede bleve disse Ord alle
rede i det sexten de Aarhundrede i Gesnerl Mithridates 9
derpaa af William Barton i hans Asifjavai veteris lingvæ
persicce, qvce apud priscos scriptores græcos et latinos repe»
1}

EPihl p. a47
*
Ret endnu mere forfinede Hofsprog kaldtes omsider
Deri (af j Porta, Hof.) ibid. 2.51.

J

ppa

3oo
Men i
begge disse Skrifter blev intet Hensyn taget til det nuvæ
rende persiske Sprog. Dette gjorde derimod Reland med me
gen Lykke i hans Dissertatio de veteri lingva persica m}, dog
uden at agte paa den dialektiske Forskjæl mellem Zend og
Parsi, hvilken han endnu ikke kjendte; hvorimod Anqvelll
med stor Omhyggelighed har viist at Ord og Navne fortreffeligen kunne oplyses, nogle af hiint, men de fleste af dette
Sprog, og altsaa derved paa det øjensynligste godtgjordt at
begge Sprogene virkeligen vare levende til Grækernes Tid i
det persiske Lige: ligesom og, paa den anden Side, denne
Overeensstemmelse mellem Grækernes Efterretninger og Spro
gene selv, giver et ikke ringe Argument for deres övrige For
tællingers Troværdighed.
Jeg vil kun anföre nogle faa Exempler af Zend, og
til Overflödighed tilføje nogle andre af Parsi, som i en endnu
höjere Grad tjene til samme Öjemed, at forklare de hos de
gamle Forfattere omtalte persiske Ord og Navne. Jeg kan her
være desto kortere, da Anqvetil i sin Afhandling om de per
siske Dialekter, næsten har udtømmet denne Materie, og da
baade den og hans Udgave af Zend-Avesta er i alle Lærdes
Hænder, /z)

rin potuerunt, og foröget af v. Seelen (Lub. 1720.)

A} Af Zend :
Miôpc^ârtjç- af Metre (Mithra) og date givet. Et Navn som

Adeodatus, Deodat.
Vol. 2.

m)

tom staaer i hans Dissertationibus miscellaneis.

71}

Recherches sur les anciennes Langues de la Perse. I Mémoires de
PAcad, des Inscript, et des belles Lettres. Tom. xxxi, p. 339
*
See ogs-aa KJeukers lydske Oversættelse 11. p. 49 secjv.
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den nordlige Deel af Medien.
Atro, Ild.
Pate og Petoesch, Herredomme. Ildens Land. Og just dette
Land var Zoroasters Fædreland.
Denne armeniske Flod hed ffleorohesche eller
PVaradhsche.
Kvpc;. var ligeledes een af de store Stromme. I Zend
Sproget Koro.
'Sttomx.' et medisk Ord som Herodot anförer, en Tæve.
paa Zendisk Sepa 'ZlQx
ZaépafcÔM er det Zendiske Zerethoschtre, Zoroaster. Om
ham siger Diodorus Siculus, at han har været den gode Genii Disci
pel, og Arianernes Lovgiver o)
Men mere finde vi Lejlighed til at oplyse Ord og Nayp
ne ai :
R) Parsi p)
trønis Dan. i, 3. Esth. i, 3. Magnater. Parsi og
Pelvi Pardom. TTfcéro^
•»bano Dan. ïn, 21. Braccæ, P. Schalvar. til Svidæ Tid
Sarab aren.
hos Herodot og saamange andre, P. Farsangve.
'ZotTpxTTvic, P. Satterpaë. Fixstjernernes Himmel, som Per
serne holdt for at være længere nede end den planetarske.
Et Navn som Vicekongerne i Orienten ofte have.
Atpötät/ä

o)
p)

Diodor. Bibi I, p. 84- edit. i6o4- Iran, Persien , skrives endnu
paa de sassanidiske Mindesmærker pørx.
Jeg folger heri Anqvetil, og anförer kun saadanne Ord, som fandtes
i Parsi i den tidligste Alder, da nemlig Kajanerne regjerede. Men det
samme gjelder om Sproget under Arsaciderne og Sassaniderne. Memoires de l’Academie des Inscript, et des belles Lettres. Tom. 3i.
P- 4
6.
*

Kupo;. Cyri Navn , som Ctesias siger i det persiske Sprog
betyder Solen. Den liedder i Parsi. Kolir, jyz
*
P. Tschakar, en med Söm beslagen Kölle,
kxptioç. P. Tara îpîcX, Tominus.
*
Espfø
som Herodot s iger Li b, vi at betyde en Kriger ; apfav :
J.J& Leo Rex. y)
Bagistame, ifölge Tiodorus Siculus, en behagelig Egn i
Medien r) P. Bagheslan, en Egn fuld af Hauger.
hos Arrian og Strabo svær bevæbnede. Deriveres
af y •Ttya?. Ja endog et heelt persisk Vers findes hos
Aristophanes med dets græske Oversættelse :
lapra. pxv d-apfyiv aTriaaovatrarpa,
Ylspipsiv ßariKw <Pw'iv qfiv xpütrov, s)

»

hvilket Anqvetil og Kleuker næsten ganske oplyse af Parsi z) :
hvoraf da unægtelig folger, at dette Sprog existerede, som et
levende Sprog i Aristophanis Tid. Det var da udentvivl det
samme Hofsprog, som Themistocles anvendte et Aar paa at
lære.
Jeg har allerede i det forste Kapitel anfört den Omstæn
dighed, at Ctesias siger at Fabeldyret, den .vingede MenneskeLqve, kaldtes paa indisk ^apru/fpa, hvilket han oversætter paa
græsk :
og at dette Navn
betegner
<7)

r)
s}
f)

Iceland de veter. Ling. Pers p. 25p. Denne Etymus forkastes ikke
heller af Sir PViIllam c7o«es i hans Afhandling on the Persians, ï Dis
sertations and miscellaneous pieces relating to the history and antiqyi
*
ties of Asia. London \/Q'i vi. p. 179,
Diodor. Sic. Riblioth. Libr. xyii.
Aristoph. Achqin. Act. 1. sc. 3.
Zendavesta it, p. 83. Jarad man azkheschethran afzunat-ra.

. Ikkun Værdighedens Navn undtagen , er efter Kleuker alting Parsi,
og dog forklarer Reland endog dette af det nuværende Persiske,
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indtil denne Dag det samme. Reland liar i sin Disertation
anfört flere Ord, som hos de Gamle gjaldt for indiske, og som
ere aldeles af persisk Oprindelse ; hvoraf han blev foranlediget
til at formode, at de Gamle, og iblant dem især Ctesias, ikke
havde kjendt Indien tilgavns, og derfor ofte kaldt indisk, hvad
der burde tilskrives det Persiske zz). Men baade Ctesias, som
holdt disse Ord for indiske; og Reland, som vilde oplyse dem
af Persiens Sprog, kunne have Ret, hver paa> sin Side. Thi
Sir William Jones, denne store Kjender af de persiske og
indoftaniske Sprog, forsikkrer udtrykkeligen, efter tvende Gange
med störste Opmærksomhed at have læst Schah Name, at
flere hundrede Ord i Parsi ere ligefrem reent Sanskrit, uden
anden, end blot dialektisk Forskjel, hvilken selv findes i de
mange indiske Dialekter. Fremdeles paastaaer han, at mange
persiske Imperativer ere Roden af sanskritanske verba, og at Modi
og Tempora af det persiske Verbum Substantivum kunne deriveres
ved en meget let og klar Analogie af Sanskrit. Og heraf dra
ger han den Slutning, at Bramanernes v) Sprog har været
uf

y)

Reland Dissertatio veteri Lingva indica. Dissertat, miscell.
T. i. p. 20g. in quibus (yerfayo/ç vet. Lingvæ indices) pleraqve ex lingva persica luculenter illustrari posse deprehendi,
qvod me in illa opinione firmat: minus cognitam veteribus Indiam
fuisse, et ut legentium audientiumqve animos magis percellerent,
multa Indis tribuisse, qvae nonnisi Persis tribui debebant; qvod
maxime clarum est in iis vocabulis indicis , qvce in Ctesia profere
mus, et adeo manifeste persica sunt, ut negari non possit.
Sir W. Jones on the Persians i de anförte Disssertations etc. : ■”Ha
lving twice read the works of Firdousi with great attention, since I
applied my self to the study of old Indian Littérature, I kan
assure you with confidence, that houndreds of Parsi nouns are
pure Sanscrit, with no other change, than such, as may be ob
served in the numerous Chashas, or vernaculas Dialects of India:
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Modersproget, ikke blot for de forskjellige indiske Dialekter,
men og for Parsi.
Uden at indlade mig i nogen Undersøgelse om denne
Paastand, som jeg ikke er i Stand til at anstille, men som
maaskee, især for den Ligheds Skyld, som finder Sted mellem
Parsi og de germaniske Dialekter, vilde lede til liöjst vigtige
Resultater; anförer jeg den kun lier, som et Bidrag til Ctesiæ
Retfærdiggjôrelse, og tillige, som et af en meget sagkyndig
Mand givet Vink om en nye Kilde , til hvilken fuldkommen
Adgang kan haves, og af hvilken maaskee meget kan oses
til desbedre Forklaring af de gamle persiske Sprogs Levninger.

4
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Neppe kunne andre Sprog end Zend, Peldvt og Parst,
- de tre persiske Hoved-Dialekter, formodes at have været brugte
i Steenskrifterne, som skulde pryde Nalional-Raladset og Kon
gernes Grave. Vel melder, som allerede er anfört i forste
Kapitel, Onesicritus, en af Alexanders Historiskrivere, at der
paa Cyri Grav har været en græsk Inscription med persiske
Bogstaver .r) : men Sagen er i og for sig selv utrolig, og One
sicriti Beretning om Cyri Grav viger i det hele saa meget af
fra Strabo’s, der grunder sig paa Aristobul, Alexanders Led
sager, at den ogs^a derfor ikke synes at fortjene Opmærksomhed. Vi ere altsaa uden Tvivl berettigede til at antage,
that very many imperatives are the roats of sanscrit verbs, and that
even the moods and tenses of the persian verbe substantive, which,
is the modeofall the rest, are deducible from the sanscrit by an
easy and clear analogy. We may hence conclude^ that the Parsi was
derived, like the various indian Dialects , from the langage of the
zr)

Brahmans.
Strabo Lib. xv. p. 1062.
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at disse Inscriptioners Sprog ikke kan være aldeles ubekjendt;
og herved maa Haabet om, at det engang vil lykkes for Kjendere af Persiens og Indiens Dialekter, hvilke vel især ere at
söge iblant de engelske Lærde i Bengalen, at dechifrere disse
Mindesmærker, betydeligen foröges : endskjönt der stedse end
nu ville blive Vanskeligheder nok tilovers : som baade ligge i
det forholdsmæssigen ringe Antal af Steenskrifter, hvorpaa
Skarpsindigheden kan öves , og i de persepolitanske Inscriptio
ners forskjellige Beskaffenhed : ej at tale om dem, hvilke Spro
gene selv, hvor megen Kundskab man end maatte besidde i
dem, stedse ville foranledige.
Dette forer mig da til den egentlige Undersøgelse om
disse Inscription er, til hvilken jeg ved alt det foregaaende
har maattet bane mig Vejen.

TREDIE

KAPITEL.

Nærmer? Beskrivelse over de Kileformede Inscriptioner cf Persepolis.

Jo mere Vanskelighederne at dechifrere de Persepolitanske Inscriptioner foröges ved det lidet Antal af Alderdommens Lev
ninger , hvorpaa denne Skriftçharakter haves ; jo vigtigere
bliver det, at samle dem, som ere komne til vore Dage. Jeg
begynder altsaa med at give en kort Udsigt over de store
og smaae Mindesmærker, paa hvilke Bogstaver og Tegn
Vid. Seh. Skr. I. Deel, II Hafte.
Qq
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af denne Art findes, saavidt disse ere bievne mig bekjendte,
og derved tillige at gjöre opmærksom paa den forskjellige Brug,
man i Alderdommen har gjort af denne Skrift; hvoraf adskil
lige interessante Resultater kunne drages om dens vidtudstrakte Herredomme, og maaskee selv om det Indhold man
med nogen större Rimelighed kan formode og söge i de persepolitanske Steenskrifter.
Endskjont den persiske Oldtids skriftlige Levninger ej
ere indskrænkede til Egnen af Persepolis, saa findes dog, saa
vidt vi vide med Vished, ikkun der paa Palladsets Mure, og
paa Klippen af Naschki Rustäm store, egentlig Monumentalske
Inscriptioner. Disse blive altsaa stedse Hoved-Gjenstanden for
Grandskningen, og det er derfor meget at önske at de maatte
samles fuldstændigen ; thi endnu ere de langtfra ikke alle
aftegnede : £) De som vi kjende, belobe sig efter Hr. von
Murrs Beregning til 35 egentlige Inscriptioner «), hvortil endnu
komme syv Linier, som Le Bruyn fandt paa en Eigurs Klæ
der, Z>) og de tvende paa den ene Konge begravelse ved Na
schki Rustäm : saa at den hele Sum bliver 44 Steen skrifter.
Men flere blant disse ere dobbelte c), og andre maa betragtes
som ucopierede; eftersom Kämpfers Tegninger ere slette, og
de fleste af dem som Le Bruyn allene har, synes at mangle den
Nöjagtighed, man maatte være overbeviist om, inden man kun
de vove at befatte sig med dem. Desuden Endes Persepolitanske Bogstaver og Charakterer paa smaae, for det meeste Cyz)

Endog mange virkeligt’ og blinde Vinduer have Inscriptioner, som löbe
omkring deres Karme. Niebuhr ri. p. 138.

d)

Murrs Journal zur Kunstgeschichte iv. p. i3o.

b)

Voyages, Tome iv. p. 336.

c) Niebuhr, 11. p. i38.

lhidrisk skaarne Stene af forskjellig Art, d) som gjemmes i
adskillige Cabinetter /?) og ere af störste Sjeldenhed. Nogle
af disse Stene indeholde Figurer ved Siden af Skriften ; andre
ha^e Figurer uden Skrift; andre, især de, som findes blant
Ruinerne af Babylon, blot Skrift uden Figurer. Men saavel
deres Form, som Figurerne synes at berettige til den næsten
sikkre Formodning , at de have været Amuleter, fölgelig
have havt en Magisk eller Talismanisk Bestemmelse.
Ogsaa paa en eller et par Vaser er denne Skriftcharakter funden, af hvilke den ene, fordum ejet og beskreven af
Grev CaylusjQ er især mærkværdig, fordi den indeholder
.ægyptiske Tegn ved Siden af den persiske Skrift, og nyelig
har givet Hr. Hofraad Tychsen Anledning til Paastand om at
den hår været bestemt til at gjemme Arsaces I. Aske g}. Den
d)

d)

D
g)

Det er A gater, Calcedoner, Carneoler, Hæmatiter. Ogsaa iblandt
Ruinerne af Babylon findes saadanne tre Tommer tykke, og med. meget
fiin Skrift beskrevne Cylindre af en hviidagtig Maäse.
Somf. Ex. i Storhertugens Samling i Florenz, i National Museum i Paris,
det Praunske Museum i Nürnberg, Museum Britannicum, Sir William.
Ouseley's , og Mr, Townley’s Samlinger i London , og i Cardinal Borgias
Kabinet i Velletri, Flere ere stukne i Kobber i Caylus Recéuil d"1 An
tiquités Egyptiennes etc. T. i. pl. 1. og 18.
Murrs Journal iv.
Tab. i. ad pag, iji.
Receuil T, v. Pl. xxx. og Murr Journal T. iv. Tab. ni. ad p. 147

paa begge Steder er den stukket i Kobber.
De ægyptiske Hieroglypher har Hr. Hofraad Tychsen holdt for phoenicisk Skrift, og læst
“frd) (p'ix) Lucubr. de cuneatis
Inscript, persepol. p. 3() ■> °g sluttet heraf, i Forbindelse med hvad,
han bragte ud af den persepolitanske Skrift : Urnam. Divi Arsacis re
liquias comprehendisse , et in Monumento Tsçhilminariae repertam
esse, eadem trilinguis his ruderibus peculiaris Inscriptio , nec non
argumenti convenientia extra dubitationis aleam ponunt. Hvad Teg-

aaene angaaer, hvilke Hr. Tychsen har læst som phoeniciske Bogstaver,

Qq a

3o8
anden, en Urne med Skrifttegn som have megen Lighed med
den persepolitanske, er opdaget i Egnen af Danzig og beskrev
vet af Bayer A).
En nye Kilde til Opdagelsen af denne Skriftcharakter
har endelig aabnet sig i Ruinerne af, og i Egnen omkring
Babylon. Der har ikke allene en fransk Lærd, Hr. Olivier,
funden en liden aflang Steen fuld af Persepolitansk Skrift ;
men sammesteds opgraves ogsaa foruden de allerede om
talte Cylindre, en stor Mængde med lignende Skrift beteg
nede Muursteene, hvoraf den berömte Astronom Beausaa kan jeg, ifölge Caylus Tegninger, der ere bekjendte for at være
nöjagtige , og fuldkommen stemme overeens med en nye Copie,
Hr. Silvestre de Sacy har taget efter Originalen , ikke andet, end i det
Hele bliver ved den ældre af Caylus og Barthélémy (Receuil T. v. p.
80 og 82) antagne Mening. Fiirkanten i Midten indeholder öjensynfig ægyptisk , men ikke saavel hieroglyphisk som hieratisk Skrift ; ja de
samme Tegn findes ogsaa paa unægtelig ægyptiske Levninger; hvorjegselv ejer Een: Forstykket af en Mumies Indklædning, bemalet
med Hieroglyphcr og hieratiske Tegn , hvoriblant nogle ere eens
med dem paa Vasen. Og neppe vil der være et eneste af de paa Vasen tydeligen angivne Tegn, hvis ægyptiske Oprindelse jo skulde kunne gotgjöres. Ej heller troer jeg at det vil være let at bevise, at Perserne no
gensinde have havt den Skik at brænde deres Döde, allermindst efter
at den Zoroasterske Religion var indfort iblandt dem, da det endog
streed imod dens Grundsætninger, at besmitte Ildens rene Element
med döde Legemer.
Rayeri opuscula ad Historiam antiquam, Clironologiam , Geographi
am et rein numariam. Hal. 1770. p.
Tab. vi. Omkring Urnen
löber en Skriftlinie, som unægtelig har Lighed med den Persepolitan
ske. Men Tegningen er liden, og dens Nøjagtighed endnu ikke nok
som undersögt. Derfor vover jeg ikke at yttre herom nogen bestemt
Mening: Bayer, som dog sikkert kjendte de persepolitanske Inscriptioner, faldt ikke paa at sammenligne disse med Urnens Bogstaver; men
holdt dem for runiske.

af
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champ og Hr. Usko, for nærværende Tid Senior i Danzig, have
medbragt Pro ver til Europa z).
Ligesom denne sidste Opdagelse af den persepolitanske
Skriftcharakters Brug i Babylon förer til adskillige vigtige Re
sultater, hvoraf jeg her ikkun vil anföre de tvende; at dette
Skriftsystem maae være ældgammelt, og efter al Rimelighed
stige op til den babylonske Stats blomstrende Tider, og at det
ikke blot har været brugt i det persiske, men ogsaa i det ba
bylonske, d. e. det ostaramæiske, med det Chaldæiske meget
nær beslægtede Sprog ; saa bliver ogsaa den med ægyptisk og
persepolitansk Skrift betegnede Vase et Beviis paa, at denne
Skrift endnu var i Gang til den Tid, da Ægypten hörte un
der det Persiske Rige, altsaa i det Kajanske Dynasties Dage.
Men ikke blot bemeldte Vase viser Forbindelsen imellem Ægyp
ten og Persien : det samme synes ogsaa at fremlyse af tvende persi
ske Cylindre, den ene i det Borgianske Kabinet i Velletri og den an
den i Hr. Townleys Samling i London, hvis Materie eiHamatit'. E)
en Steen-Art, som vel ikke er indskrænket til Ægypten allene,
da den ogsaa er hyppig i andre Lande ; men som dog, saavidt jeg veed, ingen uden Ægypterne brugte til Konstværker, og som findes i det eene Borgianske Kabinet meget ofte
bearbejdet af Ægyptiske Steenskjærere. Z)
See herom : Beauchamps Efterretning om Oldsagerne i Egnen af Bag
dad , i Journal des Scavants. December -1790. Fol. 1. p. 797-806,
og paa tydsk i Witte Vertheidigung des Versuchs über der Ursprung
der Pyramiden in Ægypten etc. p. 261.
Ä) Læseren ville finde den Borgianske Cylinder stukken i Kobber paa Titel
bladet af nærværende Afhandling.
1) Herr Cardinal Borgia ejer ikke mindre end tredive ægyptiske i Hæmatit
skaarne Gemmer. See Hr. Professor Wads Fossilia ægyptiaea Mu
sei Borgiani Velitris. Velitr. UA' P' 3?
*

i)
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Dersom nogen Skrift paa Steen eller Marmor kan kal
des skjon, saa er det udentvivl den persepolitanske. Den for
eener en ædel og behagelig Simplicitet med megen Zirlighed og
Mangfoldighed. Eet eneste Grundtræk, simpelt og skjönt i
«in Form, forandret ved Stilling og Sammensætning, danner
alle disse Bogstaver og Tegnzzz), hvis Antal har udentvivl væ
ret langt större end det som sees paa Murene af Persepolis,
da mange nye og endnu meere sammensatte Tegn findes paa
de cylindriske Gemmer og de babyloniske Mursteene. Trækket
som danner Bogstaverne og ligeledes ligger til Grund ved
Tegnene, og som udmærker sig ved sin skjönne, .oventil bre
dere og indskaarne, nedentil spidse Form, har givet Anled
ning til de Navne, hvormed man sædvanlig betegner disse
Inscriptioner for at adskille dem fra de andre persiske og ara
biske i samme Egn ; de kaldes nemlig Inscriptiones Cuneatae,
Inscriptions à cloux, Pfeilschrift, Keilschrift, Kegelschrift',
og alle disse Navne ere meget passende fil at give Idee om
deres særegne Beskaffenhed,
Disse Grundtræk ere de samme i alle Inscriptioner,
uagtet deres indbyrdes Forskjel.
Thi hvor lykkelig den aller
først af Niebuhr yttrede Formodning 0111 et tredobbelt Alpha
bet zz) har været ; det have næsten alle de indseet og tilstaaet,
som nöje have undersøgt disse Steenskriftcr o), og saa vidt jeg
m)

zz)

o)

Der ere ikke meere end 6 forskjellige Stillinger, i kvilke dette Træk
danner Alphabetet. Disse ere lagte for Dagen, af Hafl, Gesch. d.
Morg. Sprachen. Tab. iv.
Niebuhr ii. p. i3ß£. Ex. Tychsen i hans Lucubratio p. 4&ee og Silvestre de Sacy
Mémoires sur diverses Antiquités de la Perse, p. 7.
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veed, ere Hr. Wahl og Zoega de eneste der ikke antage denne
Mening ,. men overalt ikkun Ende en og samme Skrivemaade. n)
Efter Niebuhrs Tanker, som jeg ogsaa holder for rigtige,
ikkun med en noget forskjellig Bestemmelse, ere der altsaa
paa Murene af Persepolis tre forskjellige Classer af Inscrip
tioner.
A- Den forste er öjensynligen alpliabetisk : hvert Bogstav staaer
for sig, og hvert Ord er ved et besynderligt Tegn, om
hvilket jeg siden nærmere skal tale, adskilt fra det andet.
Saaledes ere hos Niebuhr Inscriptionerne A. B. G. II. I. Den
eene hos Chardin Tab. LXIX. Den forste hos Lebruyn
T. II. No. l3i. Og een i Kämpfers Amamitatibus exoticis
p. 345.
B. Den anden Skrift synes at være syllab al, hvorfor og Teg
nenes Antal paa en Tavle er forholdsmæssigen ringere. See
hos Niebuhr D. F. K. og flere hos Lebruyn, men som ej
kunne bruges med Sikkerhed, især fordi Tegnene staae for
nær paa hinanden.
Ç. Den tredie Classe er langt mere sammesat end den forsteog selv den anden, og synes allersnarest at være Tegnskrift
for hede Ord <f), af samme Art som den cliinesiske og japanske^ og ligner selv i visse Træk den Cliinesiske. Den
p)
9)

TVah l 1. c. p. 619. om Zoega, see folgende Note:
Hr Zoega siger i sit Værk: de origine et usu obeliscorum p. 65?.
oin disse Inscriptioner overhovedet: Quos persepolitanos characteres
appellare solent, non videntur esse littera alphabetical neque vulga
res, sed cifrce quasdam s. notœ idearum iis affines, quibus utuntur
Sinenses, a solis forsan Magis usurpatae. Dog siger lian dette som
gjeldende oin alle uden Indskrænkning ; hvori jeg umuelig kan være
enig med ham. Med cliinesisk Skrift sammenlignes de ogsaa af Jones
p. 116.
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staaer hos Niebuhr C. E. L. hos Eebrwyn paa det anførte
Sted i den eene store Inscription. Hos Kämpfer p. 332,
endskjönt meget slet; paa alle Persiske Gemmer, og paa de
fleste babylonske Muurstene.
Dog forekomme i den anden og selv i den tredie Classe
visse Tegn, som ved Sammenligning med den forste Classes
Alphabet sees at være iblandet Bogstavskrift f. Ex. hos Niebuhr
Z). lin. i. 2. 3. F. 1. i. 3. C. lin. i. 4« 5. 6. E. lin. i. 4- E.
lin. 2. 4* 8. 9. i5. 24. En Iagttagelse, der ved förste Öjekast
skulde synes at kuldkaste Formodningen om disse Alphabeters
Forskjellighed, og som maaskee især har bevæget Wahl
og Zoega til at nægte den; men som dog ikke kan være
af saa stor Vigtighed, naar man betænker, at Tegnskrift hos de
fleste osteri andske Folk formodentlig er gaaet forud for Syllabal eller Bogstavskrift, ja at denne maaskee undertiden selv har
dannet sig af hiin ; at altsaa det samme Tegn, som tilforn var
en blot Hieroglyphe eller vilkaarlig Chifre, omsider lettelig kunde
vorde brugt som et enkelt Bogstav. Men det er desuden bekjendt af de ægyptiske Oldsager, at ikke sjelden Skrift staaer
sammen med Hieroglypher paa Mumie-Bandagerne og selv paa
hieroglyphiske Stene : hvilket tilkjendegiver en Tid, da man
begyndte at fole Trang til en bedre, end den hieroglyphiske
eller Tegnskrift, og derfor betjente sig af Bogstaver der
hvor den förste ikke syntes at være tilstrækkelig. Selv paa
Vasen hos Caylus synes de tvende persepolitanske Skrivemaader, den forste, som ligefrem er Bogstavskrift, og den sidste,
den egentlige Tegnskrift, at folge paa hinanden. Men den er
ikke i saa god en Stand, at noget herom kunde bestemmes med
synderlig Nøjagtighed,
Bogstavskriften udgjor ogsaa allene
tvende Ord, da derimod Tegnskriften er större; med mindrø
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maaskee en Linie af den forste er ved Tidens Længde hieven,
aldeles udslettet.

3.
Det lader forvovent at vilde bestemme noget om det
indvortes Forhold, som disse tre forskjellige Skriftarter have
til hinanden ; og dog troer jeg at have funden gode Grunde
for at antage, at hvor de staae sammen paa eet Sted ved
Siden af hinanden, skjönt paa tre forskjellige Tavler, de der
ere af samme Indhold : saa at de tvende kunne ansees som
Oversættelser af den tredie
*
Det er bekjendt, at der haves
gamle Inscriptioner i forskjellige Sprog, hvis Indholds Lighed
er deels beviislig, deels har megen Rimelighed for sig. Myn
ter findes med spansk og latinsk, med phönicisk og græsk,,
med mauretansk og latinsk ; Steenskrifter med punisk og
græsk, og med græsk og latinsk Skrift,
Og den nyeligen
af de Franske i Rosette opdagede Steen har hieroglyphisk,
ægyptisk og græsk Skrift af samme Indhold : r) Ej at tale om
den senere Tids Haandskrifter, hvori syrisk og græsk, syrisk
og arabisk, coptisk og græsk, coptisk og arabisk, græsk og
latin stode ved Siden af hinanden.
Det var altsaa tem
melig almindeligt i den gamle Verden, at udtrykke i sine Mo
numenter de samme eller lignende Ting i forskjellige Sprog;
og denne Sædvane fandt ogsaa Sted i det persiske Rige.' Thi
Herodot melder, at Darius oprejste tvende Stotter ved Bospho
rus med Efterretning om sit Tog til Europa, den eene i græsk,
den anden i assyrisk Skrift 5): og den samme Skik findes igjen
r)

t)

Derom kan saa meget mindre tvivles, da det udtrykkelig hedder i den
græske Inscription , at det var befalet at indhugge den
Tf îspoïç
£7ri%upioi<; xdi &Jwhxq7<; ypotfipwn.
Herodot. iv. c. 87.

Vid. Sels. Skr. I Deel U, Hofte.
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under Sassanidernes Herredomme, da flere af de In scription er,
som Hr. Silvestre de Sacy saa hældigen haver forklaret, ere
forfattede i Græsk og Pehlvi Sprog z). Det kommer da allene
an paa, om detkan gjöres rimeligt, at adskillige af de persepolitan
ske Inscriptioner ere af samme Beskaffenhed, og altsaa kunne kaldes
trilingves. Da Ordene endnu ere ubekjendte, maa vi holde
os til Tegnene, og slutte fra disses Igjentagelse til deres Overeensstemmelse paa de bestemte Steder.
Niebuhr har tre korte Inscriptioner, som staae ved
Siden af hinanden, Tab. G. F. E. af hvilke G, indeholder
Bogstavskrift. Paa de fire Linier som udgjöre denne Inscrip
tion, forekommer fire Gange et Ord med syv Bogstaver, hvil
ket overalt er hyppigt i alle Inskrifter af denne Classe. Det
er Ordet :

Paa de med Stederne i Inscriptionem G. corresponderede Steder
forekommer i In scriptionen F. folgende Tegn :

Det samme er Tilfældet i Inscriptionen E, hvor det samme
Ord lige saa mange Gange, og paa de corresponderende Steder
udtrykkes ved en Gruppe af sex Pile :

Og hvad der især taler for denne Sags Rigtighed, det
er, at da Ordet med de syv Bogstaver paa den anden
Linie af Inscriptionen G. forekommer tvende Gange i Bad, det
samme ogsaa finder Sted med Tegnene i In scriptionerne F. og
t)

Mémoires sur diverses Antiquités de Perse, förste Afhandling.
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E; til sikkert Beviis paa, at F. og E. ikke indeholde Bogsta
ver, men Stavelse- eller Ord- og Tegnskrift, hvilket ogsaa bli
ver klart af det forholdsmæssigen langt mindre Antal af Tegn,
som findes paa de med Bogstavsk riften s Tavler corresponderende
Tavler af den anden og tredie Skriftart.
Ligesom InscriptionerneZk F. G. staae sammen paa Murene
afPersepolis, forholder det sig og med B. C. D. u). I Inscriptionen
B., som indeholder Bogstavskrift, forekommer det samme Ord
med de syv Bogstaver i de forste tre Linier fire Gange, og Z.
2 og 3 tvende Gange i Rad. Ligesaa ofte forekommer Gruppen
af Pilene i de to förste Linier af C, hvor den i Begyndelsen af
den anden Linie sees tvende Gange efter hinanden ; og det
samme iagttages i Inscriptionen D. v) paa det eene nær, at
det Tegn, som corresponderer med Tegnet i Inscript. F, har
en liden Forskjellighed ; som dog ikke hindrer fra at erkjmde
det for samme Tegn, da intet er hyppigere i de gamle øster
landske Skrifttræk, end saadan ubetydelig Varietet.
Endnu
paa et Sted sees Inscriptioner, som rimeligviis ere trilingues.
Det er nemlig de fire hos Niebuhr Tab. xxxi. EE I. K.
E. x), af hvilke El. og Z. höre sammen, da Inscriptionen var
for stor til, at kunne rummes paa een Tavle; E. og L. deriu)

v)

Niebuhr li. p. 138. i^t. hvor han taler om de tre Inscriptioner, som
Lebruyn har.) At der paa mange Steder er 3 Inskrifter samlede, sees
og af Murr über die Persepolitan. Inschriften, i Journal zur KunstGeschichte IV. p. 126
.
*
12,8. 12p.
Det bliver af det Heele meget rimeligt, at Niebuhr 1. 2. har taget Fejl
i sin Copie, ved at sætte et Punct urigtigt; hvilket ogsaa kunde skee
saa meget mere, da han har tilføjet Puncterne, som ikke staae i Inscriptionerne. Desuden troer jeg ikke at det Tegn , som. derved dan
nes hos Niebuhr , forekommer andensteds.
Niebuhr u. p. 160.

R r 2,

3i6
mod have de samme Skrift-Arter, som E. og C, og F. og Z).
Den Omstændighed, at ogsaa påa dette Sted de tre Skriftarter
findes samlede, synes efter Analogien at fore til den Formod
ning, at deres Indhold ligeledes er det samme. Men Inscriptionernes Vidtlöftighed gjör det meget vanskeligt at finde overalt
de corresponderende Tegn ; især da hvad der i IE og I. udfor
drer 48 Linier, staaer i K. og E. paa 24. og fölgelig de over
ensstemmende Tegn ikke saa let kunne opdages, som der hvor
Inscriptionerne ere korte.
Dog kan man orientere sig,
ved at antage at tvende Linier af H. og I, gaae paa een af K. ogEj
og efter denne Formodning findes det omtalte Ord paa syv
Bogstaver i Inscript.
H. lin. z. 5. 6. 10. II. og i I.
lin. 2, 3. 6. 19. udtrykt i Inscriptionem K paa den allerede bekjendte Maade 1. 1. 2. (to Gange) 7. 11. 13. 15. 18. 19. 20.
Derimod maa jeg tilstaae, at jeg ikke har fundet Gruppen af
Pilene paa de samme Steder i Inscriptionen L y) : hvilket dog
ikke synes at kunne kuldkaste den ved de andre Inscription er
gjorte Iagttagelse; da just den Omstændighed, at det er den
egentlige Tegnskrift, som paa det ene Sted skuffer vore For
ventninger, giver grundet Anledning til at formode, at Aarsa
gen hertil ikke ligger i Indholdets, men i Tegnenes Mang
foldighed , blant hvilke maaskee flere kunde have samme Be
mærkelse. Thi at Overeensstemmelsen imellem de andre Inscriptioner ikke er tilfældig, bliver ogsaa klart deraf, at
de, staae saaledes samlede paa Murene af Persepolis, ikke
een, men tvende Gange, og at Parallelen imellem dem
kan forfölges endnu videre. Men for mig bliver det neppe

y)

Den forekommer ikkun tvende Gange, Lin. 5. og 12, og synes der
selv at være noget anderledes dannet , end. i de andre Inscriplioner af
samme Klasse.

mueligt , at udfinde ïnscriptionens L. Overensstemmelse med
H. I. og K., da det eneste Tegn, der kunde vejlede mig med
nogen Sikkerhed, her ikke mere haves. Maaskee andre ere
heldigere end jeg har været, og opdage et andet Tegn som i
denne Inscription corresponderer med de omtalte Bogstaver og

Tegn i hine.

4Ikkun een Omstændighed fortjener endnu nogen Oplys
ning inden jeg vover mig til Inscriptionerne selv. Det er nem
lig Spörgsmaalet om det persepolitanske Alphabets Alder, be
tragtet som gankse forskjelligt fra Spörgsmaalet, hvor gamle
Inscriptionerne ere: en Gjenstand, som for Fuldstændighedens
Skyld bör beröres, ihvorvel intet sikkert derom kan siges.
Udtrykkelige Vidnesbyrd hos Klassikerne om gamle persiske
Alphabeter have vi kun tvende, og imod det Eenes Gyldighed
er der meget at indvende. Det forste findes hos Historiens Fader, Herodot, som fortæller, at Darius Hystaspis lod sætte
tvende Stotter ved Bosphorus til Monument efter sin europæiske
Expedition, hvoraf den ene var skreven med græsk, den an
den med assyrisk Skrift z}. Af dette Sted have flere Lærde,
og iblant dem ogsaa nyeligen Hr. Zoega, villet slutte, at Per
serne dengang endnu ikke kunde have havt egen Skrift, fordi
Darius ej vilde have undladt at bruge den d). Slutningen sy
nes ved förste Ojekast at have meget for sig: Men hvad, om
selv den persepolitanske Skrift var af Grækerne bleven kaldet
Assy risk, fordi de saae den ved Tigris og Euphrat Strömmen,
og kjendte disse Egne bedre end det mere ostlige Persien ?
z)

a)

Herodotus iv. c. 87.
De orig. et usu Obeliscorum,

p. 55a.
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At den persepolitanske Skrift eengang har været brugt i Baby
lon, vise de Oldsager som komme derfra.
Tiden, naar,
kan vel endnu ikke bestemmes. Men vi have dog al Aarsag
at antage, at dette maa være skeet meget tidlig, iden babylonske Stats Velmagts Dage : og Mueligheden vil ikke kunne næg
tes, at Herodot selv, som havde været i Assyrien, og skrevet
en egen Historie af dette Land, 5) har seet den der, eller i
Babylon, og derfor kaldet den Assyrisk c). I det ringeste er
det nu efter de persepolitanske Skrifttræks Opdagelse i Ruinerne af
Babylon, langt rimeligere at gjætte paa dem, end paa det
phöniciske Alphabet, endskjönt dette ved Phöniciernes store
Handel udentvivl har været bedre bekjendt blant Grækerne,
end Persernes, om hvilken Nation disse först kort för Darii Tid
ved Cyri Erobringer i Lille-Asien synes at have faaet noget
nojere Kundskab.
Det andet Sted læses i Themistoclis Breve, hvori denne
Feld therre forlanger af sin Ven, at han skal sende ham de hre
store Bægere og Ptögelsekar, som havde de gamle Assyriske,

c)

Den existerede endnu til Alexanders Tid, Pg udgjorde et Værk for sig,
Wesseling ad Herodotum, p..63,
Begge Rigerne havde i en lang Tid været forenede med hinanden y efter
at Ninus, ifölge Grækerne, havde underkastet sig Babylonien, Armenien,
Medien , og alle Asiatiske Nationer, indtil Don. Diodorus Sicul. L,
II. c. 1. 2. p. ii3. 1/4- Den assyriske Monark var paaskee tillige
Herre af Persien. I det ringeste skal, ifölge Of ietita[eriie, den förste jersiske Kongedynagtie efter Syndfloden, Pischdadiernes, have været Assy
risk. Maaskee en Folge heraf var, at endnu i en langt senere Tid Babylo
nien, Mesopotamien og alle Lande, indtil det Kaspiske Hav undertiden
Lleve betegnede med Navnet Assyrien. Strabo L. xvi. p. loya. og
Ammianus Marcell. L.xxiii. c. 6. p. ig / . cd. Ernesti. Grækerne
kunde da ogsaa betegne den Skrift de babylonske Lærde brugte, med det
generale Navn af Assyrisk.
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og ikke de nye Bogstaver, hvilke Darius, Xerxis Fader havde
indfort iblandt Perserne. A) Ogsaa disse Ord kunne ved forste
Öjekast lede til den Formodning, at Perserne for Darii Tid
ej havde havt Nation al skrift ; og man. kunde endog gjöre
dette endnu rimeligere ved andre Nationers Exempel. Saaledes
kunde man anfor'e, at Armenierne i en lang Tid, og indtil
Miesrobs Dage have behjulpet sig med deres Naboers Alphæbeter; og at selv Etruskernes Alph abet oprindeligen er græsk,
ei at tale om Romernes, som ligeledes gandske er laant af
det græske. Desuden kunde det ansees for meget naturligt,
at de ukultiverede Perser optoge de af dem overvundne Na
tioners Indretninger, og sögte at benytte sig af deres Forfinelse.
De kunde derfor, ligesaa vel som de indforte Medernes Klæde
dragt, have antaget Assyriennes Alphabet. Men Brevene ere
sikkerligen ikke fra Themistoclis FIaand. Deres heele Sprog
rober en langt senere Alder, og de ere fra en Tid, da Sophisterne sysselsatte sig med deslige Arbejder ef Derved bli
ver deres hele historiske Troeværdighed. aldeles kuldkastet, og
Efterretningen om at Darius har givet Perserne et Alphabet,
vorder et Sagn som saa mange andre, der vel kan være sandt,
men paa hvilket der dog intet kan bygges med tilforladelig
Vished. Men har end Sagnet sin Rigtighed ; saa skulde jeg

d)

Themistoclis Epist.

xxi.

GsputTTonAfa Tspzsvfèv) %alpsiy.

pioiTuv apyupuvTOV? (AEyfortovs TÊoêapoiç

Tav'KpoiTypav

Koà tccv ôvpiaTvjp'iay ràv xpvriG,

e^oïa tirfyP/puTcvai- toi Aaaupuz rot ttooAoo •ypoopipiaToa ov% à Sctpsicç ô

ttootÏjp Espfyv HépaoiiQ ivotyxos'lypct^sv.

ed. Scliöi gen. Lips. 1710. p.

1 17.
e)

At de allerede længe have været fordægtige , sees selv af Schöttgens For
tale, som soger at redde dem imod Dodwell, Küster, Fabricius og
Bentley. See og Harles Introd, in hist. Lingv. Grœcœ, T. 1. p. 279.
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dog, selv uden at tage ringeste Hensyn til Overensstemmelsen
imellem den. persepolitanske Skrift, og Skriften paa de babylo
niske Stene, og til Rimeligheden af, at denne kan have været
Grækerne bekjendt under Navn af Assyriske Bogstaver, ikke
troe, at de Persepolitanske Characterer vare de, som Darius
havde indfort blant Perserne: og det af flere Grunde: i. Hen
sigten, hvorfor han havde givet sit Folk et eget Alphabet,
maatte unægtelig være den, derved at bidrage til dets Natio
nalkultur ; at lette Boglæsning iblant det, maaskee med Hen
syn baade paa Rigets Annaler, som omhyggeligen bleve forte,
og paa den Zoroasterske Religion, hvilken ved sine hellige
Böger blev et gavnligt Middel til Oplysnings Fremme hos
Nationen.
Men at den persepolitanske Piilskrift ikke var saare
passende til dette Brug, er meget indlysende. 2. Dertil kom
mer og, at ornendskjönt der ere tre Skriftarter, disse dog ere
meget nær beslægtede med hinanden, og ere dannede af de
samme Grundtræk., Man maatte altsaa enten antage, at Da
rius havde opfundet dem alle tre; eller at han havde forefun
det een eller tvende, og kun indfort den tredie. Den forste
Formodning vilde neppe have nogen Rimelighed for sig; og
ved at antage den anden, tilstod man tillige, hvad man til
forn havde nægtet, at nemlig Perserne för Pßrii Tid allerede
havde liavt deres egen Skrift. Har altsaa Darius indfort nogen
Skrift iblant sit Folk, saa skulde jeg for fprmode, at det kunde
være den , som Endes i Inscriptionerne ved Naschki Rustäm ;
en Skrift, som er langt bekvemmere til at bruges i Böger, og
hvis Slægtskab med det nuværende Zend og Pehlvi-Alphabet
er unægteligt. Derimod har han efter al Rimelighed forefun
det Piilskriften, hvis höje Alderdom alting viser, og som lettelig kan stige op til Pischdadiernes Dynastie. Men jeg har

maaskee allerede talt for længe om en Gjenstand, som ikke til-'
lader andet end uvisse Gisninger. Dog er det den sædvanlig
ste Skjebne Oldgranskeren maa friste, naar lian söger at op
lyse mørke Puncter i Forverdenens Historie, at deslige usikre
Formodninger blive den eeneste Frugt af lians Arbejde.

FIE R DE

KAPITEL.

Forsög at dechifrere enkelte Bogstaver , og Gisninger
om disse In scrip tioners Indhold i det Ilede.
i.

Det har især været den förste, unægtelig alphabetiske Classe
af de persepolitanske Inscriptioner, med hvilken jeg hidindtil
har sysselsat min Opmærksomhed ; fordi denne gav det meeste
Haab om, at i det ringeste nogle Resultater kunde vindes af
dens vedholdende og nøjagtige Undersøgelse. Og omendskjönt
det jeg har kunnet opdage, indskrænker sig til faa Bemærk
ninger, saa holder jeg dog disse for ikke aldeles uvigtige eller
uværdige til at see Lyset. Ej heller skulle de tvende övrige
Cl asser af Inscriptioner ganske forbigaaes med Taushed : og
det saa meget mindre, som adskillige Sammenligninger og
Coinbinationer, grundede paa disse, have fort mig paa enkelte
Slutninger , eller rigtigere sagt, Gisninger om Ploved-Indholdet
af alle persepolitanske S teen skrifter.
Dersom man havde et tilstrækkeligt Antal af de babylonske Murstene, især af det Slags som indeholder en AlphaVid. Sele. Skr. I Deel, II Hæfte.
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betisk med den persepolitanske liær beslægtet Skrift /*
); saa var.
maaskee den sikkerste Vej til at opdage Alpha betet den,
at studere disse, som efter al Rimelighed ere skrevne i den
ostaramæiske Dialekt, og følgelig vilde være langt lettere at
forklare, end gammelpersiske Inscriptioner.
Men saalænge
dette endnu ikke er skeet, og ikke har kunnet skee, maae vi
i Forsögene at læse Pilskriften, ey allene holde os til den
sædvanlige Deschifrermethode, for hvilken det, saasnart Chif
ren er alphabetisk, og Sproget ikke aldeles ubekjendt, sjeldcn
vil være umueligt, at opdage de herskende Vokaler og enkelte
Consonanter, og saaledes efterhaanden at fores videre : men der
hos maae tillige bruges et andet vigtigt Hjelpemiddel, Sam
menligningen med de beslægtede Sprogs Characterer. Ved
dette sidte kommer det kun an paa rigtigen at bestemme de
til saadan Undersøgelse tjenlige Alphabeter : og efter min Overbeviisning er det hverken Phöniciske, Græske, eller Runiske, g)
f)

g)

Jeg har kun seet en eeneste Steen af dette Slags, som Hr. Usko har
bragt med fra Asien , og hvoraf Hr, Oberconsistorialraad Zöllner i Ber
lin har meddeelt mig en Copie. Den er beskrevet paa alle Sider, og
har paa den eene Indtrykket af et Signet, hvori et Hoved var skaaret. Bogstaverne höre til det persepolitanske Skriftsystem ; men Afvexlingen er ikke stor. Jeg formoder at mange iblant dem ere Tal, og at
disse Stene , hvoraf der skal gives mange, maaskee kunne indeholde
Levninger af Babyloniernes ældste astronomiske Observationer for Alexan
der, der vare skrevne paa coctiles laterculi, som Plinius diger Histor.
Natur. L. vu. c, 56. og paa hver af hvilke rimeligviis stode Een
Dags Iagttagelser. See Bailly histoire de l3Astronomie ancienne p. 067.
folg. Opdagelsen er vigtig. Den foröger Rimeligheden af dette Skrift
systems höje Alder og store Udbredelse i Asien fleere Aarhundrede för
Alexander. Thi Babylonierne havde , da denne Erobrer kom til deres
Stad, allerede 722 Aars uafbrudte astronomiske Observationer.
A. Celsius har formodet at der kunde være nogen Lighed imellem
Runerne og de persepolitanske Inscriptioner. Men Court dc Gebelin^

3a3
som her kunne komme i Betragtning; men man maae allerförst tage Hensyn til Zend og Pelilvi Skriften , hvis Alderdom
er afgjort ved Ligheden med Bogstaverne paa Sassanidernes Mynter og Inscriplioner; dernæst til det Armeniske og
Géorgianske , eller Iberiske Alphabet. At man med Boje kan
söge Oplysning i de forste af disse sidstnævnte Alphabeter, er
let at indsee, naar man betænker at Zend og Pehlvi vare Ho
vedsprog i det Persiske Rige; maaskee de samme, hvori Inscriptionerne selv ere forfattede. Og hvad de tvende andre
Sprog angaaer, saa er deels deres Slægtskab med Zendsproget
bekjendt/z); deels viser Overeensstemmelsen af deres hinanden
meget lignende Alphabeter med Zend-Skriften, at denne er
Kilden , hvoraf Miesrob, det Armeniske, og formodentlig og
saa det Georgianske Alphabets z) Opfindere haver ost. For hans
Tid havde Armenierne allerede betjent sig af græske, syriske

h}

i)

som anfører ham , troer for, at man maaskee kunde tænke paa et gam
melt Irlandsk Skriftsystem, som kaldes Ogham, og som bestaaer af lut
ter Streger, der gj en ta ges indtil fem Gange; over, under, og midt igjen
nem Linierne, i perpendiculær og skraa Stilling. Efter denne Skrivenwade vilde Tegnene II IIHI
*
*
III
*
IIIII
H. betyde Druid.
Monde primitif nr, p. 6o6\ Men hvor langt er ikke Irland fra Per
sepolis? Og vare end de Celtiske Nationer af Asiatisk Oprindelse,
have end deres Sprog fleere Ord, i hvilke Ligheden med Indiske og Per
siske er umiskjendelig, som maaskee Tilfældet er selv med Ordet Og
ham, der synes atvære det samme med Sanscritsproget Agam , Hem
melighed t saa giver alt delte dog neppe en tilstrækkelig Grund til at sam
menligne begge Alphabetet med hinanden. Ej beller kan Ligheden gotgjöres, saasnart det kommer an paa en nøjagtigere Undersøgelse.
Jeg henviser kun i Korthed til Anquetils ofte omtalte Afhandling i
Mémoires de PAcad. des Iriser. et Belles Lettres T. xxxi. I
Henseende til Overeensstemmelsen af Zend med det georgianiske Sprog,
see p. 368 og 089. og Wahl p. ai3.
Wühl Gesch. der Morgeni. Sprachen, p. (xy.
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og persiske Bogstaver. Z) Intet var altsaa naturligere , end at
lian især beholdt det Sprogs Skrifttegn, med hvilket hans Modersmaal havde meest Analogie ; og virkelig danne de med
Zendcliaraktererne beslægtede Bogstaver i det Armeniske, lige
som og de af samme Beskaffenhed i det Georgianske, næsten
et lieelt Alphabet. Z)
Dog kommer det ved deslige Sammenligninger meget
an paa at Freingangsmaaden vorder rigtig bestemt ; og derfor
maae i Henseende til alle disse Alphabeter stedse tages i Be
tragtning, at de skulde tjene til Bogskrift, altsaa ikke allene
have Grundtræk, men ogsaa Forbindelsestrækkene: hvorimod
den Persepolitanske Skrift aldeles mangler disse , og de ifölge
heraf först maa tænkes til, inden nogen Lighed kan angives, m)
Desuden maa erindres, at Zend og Pehlvi Alpliabeterne skriÄ)

Schroederi Thesaurus Lingvo; Arm. Diss, de antiquitate, fatis, in
dole atque usu Ungute Armen, p. 3i og 33.

Z)

Anquetil p. 2.Gt. pour mettre le Georgien et PArmenien dans le sens
du Zend , qui s’écrit de droite a gauche, y’az retourné les caractères
des deux premieres langues, et j’ai vu avec etonnement i. que les
lettres de rapport formoient presqu’un Alphabet complet. 2. que les
caractères, qu'un contour singulier, et une forme peu propre aux
liaisons avoit exclus du Pehlvi, étaient conservés par le Georgien et
par, P Armenien. Det Georgianske har endnu noget mere Lighed med
Zend-Bogstaverne end det Armeniske. See hos Wahl Tab. ni. hvor
det Georgianske og Armeniske , ogTab. v. hvor begge disse , og Zend- og
Pehlvi-Alphabeterne sammenlignes.
Ligeledes Anquetils titnævnte
Dissertation Tab. ri. som ogsaa findes i Kleukers Zendavesta ir.
Tab. li.

ni)

Den lærde Pundit Behman gjorde i Samtale med Jones den Bemærkning,
at denne Skrift havde blot været Skrift paa Monumenter, af hvilke
juarn aldrig havde betjent sig i Böger, og vilde paa denneMaade forsvare
Zend-Bogstavernes Alder. Jones p. it3.
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ves fra liöjre til venstre zz) ; men vi skulle see, at Skriften paa
de persepolitanske Mure gaaer fra venstre til höjre o) hvil
ket ligeledes finder Sted i den armeniske og georgianiske Skrivemaade. Ved Hjelp af disse tvende Bemærkninger ville fleere
Ligheder kunne opdages imellem alle disse og det persepolitanske Alphabet, hvilke i det ringeste skulle vise, at Forsöget
af en Sammenligning ikke bör ansees for aldeles unyttigt.

Efter Beglerne for Dechifrerkunsten maatte det forste
Arbejde gaae ud paa, at opdage, enten alle, eller dog de
herskende Vocaler: og(denne Sag var saa meget vigtigere for
mig, som jeg derved tillige kunde haabe, nærmere at bestem
me , i hvilket af de tre persiske Sprog de alphabetiske In
scriptioner ere forfattede, fordi disse Sprogs Forskjellighed i
Henseende til Vocalernes Beskaffenhed, Mængde og Brug er
meget- øjensynlig. Jeg bemærkede snart at især tvende Tegn
gjentages i de alphabetiske Inscriptioner hyp
pigere end alle andre. Thi det förste forekommer i de folgende
Ord paa den anden Linie paa Inscriptionen A som har 25 Linier
54 Gange :
ri)

o)

Deu heraf flydende Forskjel har allerede Anquetil været opmærksom paa
i Sammenligningen af Zend- og Pehlvi-Skriften med den armeniske og
georgianske. p. 36
Chardin har vel ogsaa meent at de gik undertiden, som Chinesernes,
perpendiculair, og sluttet dette af den eene Inscription paa Graven, og
Inscriptionen T omkring eet af Vinduerne. Men man behöver kun at
betragte Skriften hos ham Tab. zxix og Inscriptionen omkring Vinduet
hos Kämpfer, for at overbevise gig om at han tager Fejl.

1.
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paa 2? af 6 Linier 12 Gange
— G af 4 — i l —
— II af 24 — 78 —•
— I af 24 — 82 —
Det andet Bogstav findes
paa A af z5 Linier 35 Gange
— B
af 6 —
i3 —
— G af 4 '—•
10 —
— H af24 —
38 —
—■ I af 24 —
5o —
Heraf folger da: at det förste Bogstav forekommer næ
sten i hvert Ord, (og at Ordene selv ere afdeelte, skal vises
nedenfor,) undertiden meere end een Gang, altsaa udentvivl
maa være en Vocal: og at det andet sees noget sieldnere,
men dog hyppig nok til at crkjendes for at være af samme
Beskaffenhed, p)
'
Tvende Vocaler i saadan Mængde maatte strax gjöre
mig opmærksom paa, at Sproget neppe kunde være Pehlvi,
hvilket deels ikke har saa talrige Vocaler, deels folger den
sædvanlige orientalske Skrivemaade, at udelade dem. Dette
sees især af Inscriptionerne ved Naschki Rustäm, af hvilke den
eeiie Klasse næsten Ord for andet kan forklares af Pelilvi, alt
saa udentvivl er skrevet i dette Sprog: q) og endskjönt disse In-

<7)

Dette udgjör i83 Gange i Alt for den förste; og 146 Gange for den
anden Vocal i alle Niebuhrske Inscriplioner. Men da det eene Ord
med de 7 Bogstaver forekommer 28 Gange, og dette har det förste
Bogshav een Gang, og det andet tvende Gange; saa maatte der nok fra
regnes. 27 fra det.förste. og 54 fra det andet, for ikke at tilsnige sig en
alt for stor Overvægt.
Stivest, de Sacy. I. c. p. 128. Dans ces deux genres d’écritu

res les voyelles ne sont point exprimées 9 ce qui les rapproche

Z2J
scriptioner ere nogle A århundrede yngere eiid de pcrsepolitanske, saa kan man dog med temmelig Sikkerhed slutte fra dem
til Pehl vi-Skriftens Beskaffenhed i en langt ældre Tid, da det
er bekjendt, hvor længe Orientalerne Leholde hvad der engang
haver været indfort hos dem, og hvor langsomt især deres
Sprog forandre sig. I Zerld derimod er Vocalernes Mængde
meget stor. Endel zendiske Ord, som ere samlede af Anqvetils Afhandling om Persiens gamle Sprog, hans Zeudavesta,
og KIcukers Oversættelse af samme, de eeneste Répertorier,
vi hidindtil have, ville godtgjöre dette:?’) og Resultatet af
Undersögelserne, saavidt de have kunnet anstilles af begge disse
Lærde og af Wahl, gaaer ud paa, at Zend i sine Ordformer
og Endelser elsker meere Vocalerne end Consonanterne ; At E
(hvori det klare A er indbegreben) og O forekommer oftere
end A, I og Ü, og at selv Ordenes Endelser sædvanligst gaae
ud paa Vocalerne E og O 5). Af alt dette synes at folge,
at de tvende i Steenskrifterne unægteligen herskende localer

7)

de la plupart des écritures de VOrient, même du Pehlvi, et les éloigne
au contraire de Zend, dont le caractère est d'etre surchargé de
Voyelles.
f. Ex. Keôuéopeste. oueeteschKeoûénesieoueetesch.peschememtchedsdrem,
boianté (Anquetilp. 276
)
*
Ereteiao orouereido id veotchêheperesche namè.
Eétérn eésmen id veotche nemedeke namé Asaném soguerem tchethrem
(p. 277k peooro eschtem. Aspâo. Berehanthe fredethem, vespdo
bereschneoiio gueerenanm. Escheouezengho. (p. 280)
Ozued.t Weresian. Berestsche Eânteré Nemanché. Edenanm.
Astrieté. Aschei. Eorued. Beghé Tetsché. Chschnota. Daschnè.
Deschenè. Dentdnd. Deôschè. Daté. Rdné. Zâveré. Guedsch.
Meso Mesao. Mreté Meschté. Neeman. Ndfo. Wefré Werà. Wetà
Wâtem Heeté. Osch, eschta. {VV'ahl. p. 234)
*
Wahl p. 219. Exempler herpaa findes i foregaaende Note,

w '

'

'

■
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ere disse samme, Og at altsaa deres Mængde og Sammenstod,
livorpaa der haves mange Exempler, give en höy Rimelighed
for at de ikke indeholde noget andet end Zendsproget. Jeg tilstaaer vel, at selv her Vocalernes Mængde er ikke saa stor
som i de Parsiske Religionsbögers Zend. Men dette kan maa
skee ved Forøgelse af Vocalerne være gjort endnu meere be
quemt til Musik og Sang, end det var i, den ældre Tid. Der
som jeg altsaa ikke fejler i at antage Zend for de alphabeti
ske Inscriptioners Sprog; troer jeg mig saa meget mere beret
tiget til at holde det förstomtalte Bogstav for et E og det deri
tillige indbegrebne klare A, som jeg finder temmelig megen Overeensstemmelse imellem det og det samme Bogstav i de nuværende
Zend og Pehlvi Alphabeter, ligesom og i det Armeniske z).
Med det andet Bogstav finder jeg derimod intet lignende i
disse Alphabeter, og maa derfor tilstaae, at dets Bestemmelse
er en blot Gisning, men dog en Gisning, som ved det fore
gaaende synes at vinde megen Rimelighed.

3.
Efter saaledes at have angivet Sproget, udi hvilket
denne Classe af Inscriptioner synes at være skrevet, kan jeg
nu med meere Orden fremsætte mine Bemærkninger om Skriften
overhovedet og de enkelte Bogstaver.
i. Omendskjönt den ældre og nyere Zend og Pehlviskrift gaaer
fra höjre til venstre Haand ; saa have dog de persepolitanske
Inscriptioner, i det mindste de alphabetiske, øjensynlig de
Occidentalske Sprogs Skrivemaade, fra venstre til hoyre, og
stemme heri overeens med det Armeniske og Georgianske,
/)

See Sammenlignings-Tabellen.

029
og med de Indiske AlphaheterS Beskaffenhed, u) Allerede
den spanske Gesandt Figueroa, efter ham Peter della Valle,
Chardin i/), Kæmpferzr) og Niebuhrj/) have bemærket dette;
og saavidt jeg veed, har ingen uden Wahlz) yttret Tvivl
derom. Men han antager overalt ikkun een Skrivemaade ;
og slutter desuden kun af et eneste Exempel i Tegnskriften.
At den alphabetiske Skrift gaaer som de Europæiske, kan
gotgjöres, saavel med Bogstavernes Form, hvis Aabninger og
Spidser stedse staae fra venstre tilhøjre; som og med de Ste
der hvor Ord, der forekomme oftere, staae snart uafbrudte
paa een og samme Linie, snart saaledes , at hvor det sidste Bog
stav staaer yderst paa Liniernes höjre Side, der begynder det
folgende med næste Linie paa den venstre. Exempler herpaa
findes hos Niebuhr H. 1. 5. I. 1. 3 og 6. A. 1. 8. B. L
i. 2. 3. sammenl. med A. 1. 2. II. 1. 2. 3. 12. i3.
Iagttagelsen paa Monumenterne selv er altsaa for Sagen ;
og jeg troer ikke, at Zend’s og Pehlvis nuværende Skrive
maade, endskjönt den sidste ogsaa er gammel, da den fin
des saaledes paa de Sassanidiske Steenskrifter og Mynter,
kan gjöre nogen Vanskelighed herimod, da vi viide, hvoru)
v)
U
y)
z)

Sir W} Joncs bemærker at saaledes, fra venstre til liöjre, gaae alle
af Hindu Nationerne brugte Alphabeter. 1. c, p, 116.
Amoenit, exotic, p. 33a.
Chardin m. p. 119,
Reise 11 p. 143.
Allg. Gesch. der morgenllind. Sprachen und Litteratur p. 119.
Det samme har Hr. Silvestre deSac.y bemærket paa den af Hr. Michaux i
Bagdad fundne Steen med persepoiitansk alphabetisk Skrift. En Streeg
paa höjre Haand bestemmer Grændser for Linierne: Men ikke sjel
den gaae et par Bogstaver, hvor Ordet ikke var til Ende, ud over Stre
gen; til sikkert Beviis paa at den heele Skrift löb fra venstre til höjre,.
men ikke ft a höjre til venstre.

Vid. Sels. Skr. I Deel, II Hæfte,
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ledes Grækerne efter Haanden have forandret deres ældgamle
Skik at skrive fra höjre til venstre. Overalt kommer det her
ikke saa meget an paa at forklare Maaden , hvorpaa saadan
Forandring kan være skeet; som paa at tilstaae Sagens Rig
tighed. Og dette vil vel mode saa meget mindre Van
skelighed, som vi overalt saa ofte ere tvungne til at vedgaae
historiske Facters Sandhed, uagtet vi ikke ere i Stand til
at angive deres Aarsager.
2. Det Persepolitanske Alphabet er talrigt. Det stemmer heri
overeens med de fleste beslægtede Sprogs Natur ; og selv den
Omstændighed, at det har Bogstavtegn for hver Vocal, viser
Nødvendigheden af at det maa have mange forskjellige Charakterer. Zend har 48 Z), Pehlvi 19c), Sanscrit 49
Armeniske 38, og det Georgianske 36 Bogstaver; det perse
politanske Alphabet har paa de hidindtil bekjendte Inscriptioner 4^'44 forskjellige Tegn e). Men om ethvert Bogstav
ikkun skrives paa een Maade, eller om det samme Bogstav
undertiden haver flere Tegn tilfælles, er en Sag, som
jeg ikke tor afgjöre; skjönt jeg troer at have bemær
ket, at visse Tegn, som ligne hinanden meget, og som

d)

Anquetil i lians Mémoire p. 358.
ibid. p. 3qq. L’alphabet Pehlvi procede comme le Zend, de droite
à gauche. Il est composé dç iq Caractères, qui donnent vingt-six
valeurs : Vingt une consonnes et cinq voyelles.
Jones l. c. p. 116 siger dette çm Nagari-Alphabetet i dette Sprog,
hvilket Alphabet efter ham har flere Bogstaver end hvert andet bekjendt
Alphabet Men han tilføjer, at tvende af disse Bogstaver ere Substitu
ter , og at fire andre ikkun sjelden kunne bruges i Sanskrit- og hvert
andet Sprog. Antallet af de egentlige Bogstaver blev da i Sanscrit /[3.

e)

De fleste har allerede Niebuhr samlet. Tab. xxm.

Z>)
c)
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forekomme forskjellige i Ord, der ellers ere fuldkommen de
samme, neppe kunne være andet end Variationer af eet og
samme Bogstav. Dog have vi endnu for faa Inscriptioner til
at heri noget med Sikkerhed kan vorde afgjort, da vi maa
skee ikke engang kjende alle Bogstaver; hvilket bliver saa
rneset mere at formode,. som nogle iblant dem ikkun træf
fes een eller et par Gange.

3. Ligesom i Processionen, paa det store Basrelief, ethvert
Gesandtskab skilles fra de andre ved et Cypresse Træe, denne
ved Zoroasterske Religionsbegreber helligede Vext: saa finde
vi og, at i Inscriptionerne Ordene adskilles ved en enkelt
pileformed Streeg, som staaer skjævt fra venstre til höjre
, Haand : og dejnne Streg kan ikke have nogen anden Bestem
melse, da den forekommer saa hyppigen og regelrnæssigen.
Især kan man overbevise sig derom ved de Ord, som gjen-,
tages oftere, og som stedse i deres Begyndelse og Ende have
saadan Obelus i Folge med sig uden anden Forandring, end
at de undertiden ved en Flection foroses med nosle faa Bosstaver, som ikke findes paa de andre Steder. At anföre
Exempler lierpaa er næsten overflødigt.
Folgende kunne
ellers gotgjöre Sagen. A. lin. 7. 8. 17. og lin. 9. i5. 5.
Men Iagttagelsen er vigtig, fordi den maa lette Arbeydet med at dechiferere de enkelte Ord. Og omendskjont vi ikke
her finde de lange og inangestavede Ord, som Zendavesta
haver; saa hindrer dette dog ikke, at jo Inscriptionernes
Sp rog kan være det samme, da disse mange Stavelser især
ere dannede ved Vocalernes ovenfor omtalte Forøgelse.
4. Min forste Bestræbelse maatte naturligviis gaae ud pa,a at
opsöge og om mueligt at bestemme Vocalerne. Da Zend
Tt 2
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Alphabetet haver sextenf) og det armeniske ni, har jeg
troet mig berettiget til at lede i det ringeste efter flere end
der findes i Pehlvi, som ikkun haver fem g). Om de tvende
förste, ved hvis Hjelp jeg har sögt at bestemme Sproget
selv, har jeg allerede talt : det er E og O.
Den tredie Vocal er efter min Mening HÏÎ.

Den forekommer hyppig nok til at være en Vokal. I
Inscriptionem A sees den 24 Gange: B. 4 Gange, G. 2
Gange, H. 24 Gange, og I 21 Gange. Undertiden findes den
een eller to Gange i Folge med andre Vocaler, og hjelper til
at danne Ord som bestaae af lutter Vocaler, f. Ex. I lin. 21.
H. 1. 18. 1. 19. A. 1. 22; hvoraf der ogsaa gives Exempler
nok i Zendsproget. Den staaer hyppigst ved Enden af Ordene,
sjeldnere i Begyndelsen, ihvorvel jeg ogsaa har seet Pröver
derpaa ; og især tjener den i Selskab med eet eller flere andre
Bogstaver til at flectere Ordene, f. Ex. A. 1. 5. 1. 9. B. 1. 3.
G. 3. EL 1. 1. 2. 3. 6. io. I. 1. 34 etc. Dog maa det ikke

forvexles med YD- , som forekommer alt for sjcldent, til at
være en Vocal. Skulde vi domme efter Analogie med de be
slægtede Alphabeter; saa finde- vi i Zend Bogstavet jjj som
betegner det lange A, hvilket ogsaa i Folge Anquetils Vidnes
byrd ikke sjelden ender Ordene. Mine övrige Bemærkninger
om Vokalerne ere endnu mere usikre. Da Tegnet &
udgjör

Tab. Æ 1. 19 et Ord for sig selv, maae jeg ligeledes
holde det for en Vocal. Det forekommer ellers og saa tem
melig ofte. Tab. A. 12 Gange. B. 3. G. 2. II. 17. I,
20 Gange. Dets Betydning kan jeg endnu ikke gjette paa.
f) Anquetil p. 35$, dog udtales kun otte.
g) Ibidem p. 399,
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Bogstavet Zf ligner temmelig det zendiske

som er et dobbelt I eller Y ; men kan og være overensstemmende
med samme Sprogs OU.
Det sees især i Ordenes Endelser, og
ellers ofte nok for at være en Vocal.
Tegnet

vilde jeg formedelst dets store Overeens-

stemmelse med det zendiske
. I. ligefrem ansee for en
Vocal, dersom jeg knn fandt det oftere i de alphabetiske In
scriptioner ; men det er dog sikkert et Bogstav, da det staaer
77. 1. ii. Forresten findes det ikke sjeldent blant Tegnene af
anden og tredie Classe.

YY

»Ligesaa uvisse ere Tegnene

sammenlignes med. det Armeniske

°g

nn

II

som kunne

n • O vocale.

5. Om Consonanterne kan jeg endnu mindre yttre nogen bestemt
Formodning : dog har jeg anfört enkelte paa Sammenlig
nings-Tabellen , fordi de have temmelig Lighed med Zendi
ske, Armeniske og Georgianske Bogstaver, og derfor mueligen
kunne være af samme Betydning. Men ogsaa her maa man
gaae meget varsomt til Værks; fordi deels Ligheden kan
være ganske tilfældig, deels og finde Sted imellem eet og
samme Persepolitansk Tegn og flere aldeles forskjellige Bog
staver. Ja de forskjellige Bogstaver selv i ethvert Sprogs Al
phabet have meget ofte saa megen udvortes Overeenstemmelse,
at de lettelig kunne forvexles af dem, som ej ere Kiendere
af Sproget.
Jeg vil altsaa ikke gaae videre ; men over
lade det til andre at prove deres Lykke , og for mig

selv yære tilfreds med, om den Maade hyorpaa jeg har sögt,

. ■at’flndo de faae enkelte Bogstavers Bemærkelse, kan ansees for
den rietiee Vej til ined Tiden at naae Maalet.
Det vilde udentvivl have været inueligt ved Iljelp af cn
Grammark af Zendsproget, som desværre endnu ikke er til, at
gjöre större Fremskridt. Men’de faa Fragmenter vi have af Zendavestas Original - Text, ere ikke tilstrækkelige .til, at vi deraf
kunne abstrahere os de almindeligste Regler; og det er langt
fra ikke nok, at vide, at dett(e Sprog har et a og e privati
vum, /z) at det tilføjer et m eller tche furmativum i Enden af
mange Ord; z) at dets pluralis mange Gange gaaer ud paa m
og naniJi', 7c) at dets tertia prassentis endes ofte paa d og sc/t Ij ;
tertia perfecti paa te ; rrj at participia ikke sjelden have den
samme Form,, eller gaae ud paa de og esch ; at en stor Mængde
Ord endes .paa< ø. zz) o. s. v. ; naar saa. meget andet , der er
ligesaa vigtigt til nöjere Kundskab om Sproget, endnu ikke er
bekjendt. Desuagtet ville det stedse være Ordenes Endelser,
man især maa lægge Mærke til ved Forsøgene at opdage de
7z)
i)

f. Ex. Amersçban og Emesche Udödelig. epeian , uden Bom. erene,
som ikke taler.
Bonem. Grund, Basis. Te, Tu, Turn, Du. Yetem , forstandig.

peorvaritche. punis.
Frevescli. Frevescln piur. Freveschim. Thranfd. Föde. pi. Thranfdaum.
Kschetro Konge pi. Kschetramn. Aperenaoko. Yngling, pi. Aperenaeokenaum. Ogsaa bio er en Endelse i Plurali, tsclia i Singulaii . Bietscha
og Biestscha iPlurali bruges for at betegne Genitiv og Dativns; m for
Accusativus. Ablativus characteriserer sig ofle med D. SeeWahl p. 121.
Z) f. Ex. enetoed. enetoeseb. lian kjender. Infinitiv, enete.
m) f. Ex. Koete. sprit. datehé. dedit tboeresté ccdificavit. frathveresté.
ædifieavit cum magnitudine et extensione
n) f. Ex. debmo.
Folk. dcnlano. Tænder, dbescliao arrig. Reso
han.anordriet. ‘ .Zemeno, levende. Scheto, lykkelig. Sevo, sund.
k)

Ksçbeio, Konge.. _

•
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enkelte Bogstaver; og det vil da,' naar först’ alle persepolitaivske Inscriptioner ere aftegnede, blive temmelig let; med Hjelp
af de Ord som forekomme tre eller flere Gange, at bestem
me de Tegn, der ikke egentlig höre til Ordene selv.
Men
endnu, er dette for tidligt; i det ringeste kan jeg ikke gjöre an
det end udtegne dem, jeg ved Sammenligning troer at have
funden :

*W.
W.K-.

<ÏÏMïï.
Vf.

Aff.

<K.Ï<EÏÏL
- VïMiï.
At Endeel af disse Bogstaver ere Vocal er, har jeg allerede
sögt at vise. Dersom dette har sin Rigtighed; saa maa nogle
af de andre vel være Consonanter; og da kunde maaskee det
.forste Bogstav i No. 3 og 4 være et 2V, hvorved Terminatio
nen Nou og Na kunde betegnes.

4Hvad endelig de tvende andre Klasser af Steenskrifter
angaaer; da maa jeg tilstaae, at jeg ikke har studeret dem
nok til at kunne give noget Resultat om dem. Ej heller tor
jeg, da de ikke ere alphabetiske, og især den tredie Klas
se aabenbare indeholder Tegnskrift, sammenligne dem med
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andre af-samme Beskaffenhed. Ellers vilde det ikke være van
skeligt, ved Hjelp a£ Court de Gehelins Alphabet hiéroglyphique
et primitif de xvi lettres o) , at opdage flere Ligheder imellem
de ældste cliinesiske, og nogle af de simplere persepolitanske
Tegn. Men hvo indestaaer for at saadan Lighed er mere end
tilfældig? og hvor uvisse ere ikke alle deslige Gisninger om de
fleste Alphabeters og Skriftsysteiners Oprindelse af en fælleds
hieroglyphisk Stamme, da hver Nation kunde have sine sær
egne hieroglypliiske Forestillings-Maader ?
De Bemærkninger, jeg hidindtil har kunnet gjöre, ere
folgende :
1) Det er endnu ikke fuldkommen afgjort, om der overalt i
disse Steenskrifter iagttages den samme Skrivemaade, som i
de Alphabetiske, fra venstre til höjre ; eller oin begge Maader finde Sted, og de undertiden gaae Bustrophedon. Skul
de vi domme efter Bogstavernes eller Tegnenes Gang og
Bøjninger, saa maatte, det forholde sig med dem, som med
den alphabetiske Skrift. Men Hr. Wahl mener at have op
daget bustrophediske Linier, Gg beraaber sig paa E. 1. 2. 3.
sammenlignet med C. 1. 1. Dog maa jeg tilstaae, at jeg
her ikke finder Spor af forandret Orden.
2) Derimod er jeg enig med ham, at den samme Række af
Tegn forekommer i forskjellige Inscriptioner. Saaledes f. Ex. ere
6 Tegn i C. 1. 1. og 2., og i E. 1. 1. og 2. de samme,
ligesom og for störste Deelen i Z). 1. 1. og 2. og F. 1. 1,
og 2.
3) At Bogstav-Skrift hist og her synes at være blandet med
Tegnskrift, har jeg allerede bemærket og sögt at forklare.
o)

i hans Monde primitif Tom. in. planthe 4« et J.

Det samme finder ogsaa Sted paa de babyloniske Muurstene
og de persiske Cylindre.
4) I hvilket, eller hvilke Sprog disse tvende Klasser ere skrev
ne, tör jeg ikke indlade mig i at undersöge. Lighedensom
Indholdet af fleere iblandt dem efter al Sandsynlighed have med
den alphabetiske Skrift paa de med dem corresponderende
Tavler, kan ikke andet end fore paa den temmelig sikkre Formod
ning , at de ere Oversættelser af denne ; enten i Sprog, eller iTegn.
Skulde det forste finde Sted, kunde man vel ikke gjætte paa
andre Sprog, end paa Peldvi og Parsi.. Men de Hjelpemidler som have tjent til at udfinde Zend i de alphabetiske
Inscriptioner, forlade os aldeles i disse, hvis Charakter er
saa meget meere sammensat : og Sagen kan derfor ikke brin
ges til saa megen Rimelighed som den alphabetiske Skrift
Beskaffenhed.
Man kunde maaskee ogsaa antage at
disse Tavler indeholde Oversættelser i Tegnskrift; og da
kunde Sproget være det samme for dem alle tre. Saaledes
er det tilfælleds for den hieroglyphiske og den ægyptiske
Bogstavskrift paa den nyeiigen i Rosette fundne Steen; og i
Analogie hermed var det mueligt, at vi havde i disse In
scriptioner Magernes hellige og hemmelige Characterer for
Zendsproget, ved Siden af den alphabetiske for alle læse
lige Skrift. Endelig lod det sig og tænke, at ikkun den eene,
mindre sammensatte Skrift har været saaledes brugt af Ma
gerne ; og at enhver Perser, hvad enten Zend, Pehlvi eller
Parsi var hans Modersmaal, liar kunnet læse den egentlige
Tegnskrift ; ligesom Chinesere og Japanesere læse de samme
Charakterer uden at forstaae hinandens Sprog. Hvilken af
disse tre Formodninger der er den rimeligste > maae jeg o ver
na. Sds. Skr. ID cd, II Hofte.
UU
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lade mine Læsere at bedöniine. Maaskee at een af de tvende
sidste kunde endda
_ liave noele
o Grunde ineere for sis
o end den
förste. Men alting er og bliver lier dog uvist.

5.
Det er overhovedet bleven bemærket af dem, som have
anvendt nogen nojere Eftertanke paa alle de persepolitanske
Stcenskrifter , at deres Indhold ikke kan være meget varieret.
De samme Ord og Tegn forekomme oftere igjen, undertiden
ogsaa fLeere Ord i Rad som udentvivl have udgjort en Mening.
Da jeg samlede alle de Ord, som indeholdes i Niebuhrs Co
pier, fandt jeg disse Ord uden stor Umage, og bemærkede at
adskillige iblant dem findes tre, fire indtil fem Gange, men at
især eet Ord det bör ansees for det lierskende Ord, da
det ikke allene staaer oftere i enhver Inscription, men
tit forekommer to, endog tre Gange i Rad, og undertiden
med Bøjninger i Enden. Det haves i alt 2.8 Gange og
haver syv Bogstaver, hvoriblandt de tre sikkert ere Vocaler,
og maaskee det fjerde med. Flerr Tychsen har troet at finde
Arsacis Navn Aksak med pronomen p ersonale Osch foran.
Da jeg ikke kan være eenig med ham om Reglerne, hvorefter
han har bestemt Bogstaverne; saa kan jeg ikke heller erkjende
denne, desuden og med alle mine historiske Præmisser stri
dende, Forklaring for gyldig, og vil derfor gjerne tilstaae, at
mine Forsög at læse eller rigtigere sagt, at gjette Ordet, hidtil
have været frugteslöse. Saameget er velunægteligt, at dette Ord
*.
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kan ansees for Nögelen til heele Alphabetet. Min forste Idee
var, at det var et nornen proprium. Men jeg fandt intet af

de Persiske Kongers Navne passende dertil, og kunde ved
denne Formodning ikke heller forklare dets to- til trefolde
Igjentagelse. Derefter faldt jeg paa den Tanke at det kunde
være en Kongetitel, især den sædvanligste i det persiske Rige,
ri emlis Kon nernes Konge. Men de Ord, hvormed denne Titel kan udtrykkes i de Persiske Dialecter, Schah Schahan,
Eserse Esersanm , Padischa Padischahan , Kscheed Kschetranni og lignende, p) eller det i de Sassanidiske Inscriplioner
saa hyppige pcS»
ville ikke heller påsse til de syv Bog
staver os de tilföjede Flectioner. Thi ellers skulde selv den
hyppige Igjentagelse af samme Ord i Rad lettelig kunne for
klares i Overeensstemmelse med Sassanidernes Titler ; og den
store Konge kunde gjerne kalde sig: Kongernes Konge, Kon
ge af Iran og Aniran, som f. Ex. Niebuhr T. xxvii, hvor efter
Fir. Silvestre de Sacy^s Forklaring Inscription«! har folgende Ord;
Wirrø nn p*»*n» pin
pxiN
seb» pnb»
Men alle disse Forsög have været forgjæves, ligesom og
de, jeg har gjort med de Ord, der gik foran for Ordet med
de syv Bogstaver: og som jeg, saalænge jeg troede at det var
en væsentlig Deel af Kongetitelen, liar maattet holde lor et af
Monarkernes Navne. Dog indsaae jeg snart, at dette ikke
vel kunde være Tilfældet, da et af disse foregaaende Ord bestaaer
som
ab.
1. 4» af de tvende Bogstaver
neppe allene kunne udgjöre et Nomen proprium, i det mindste
ikke saavidt vi kjende til de persiske Kongers Navne. Allige
vel har jeg i det Heele fundet, at de foregaaende Ord ikke
variere synderlig ofte. Blandt tyve Gange jeg har bemærket
dem, fandt jeg dem ni Gange temmelig overensstemmende,
p) Wahl p. 22it
U 11 2
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paa Endelsesbogstaverne nær, og overalt bar jeg kun seet 6
til 7 Forskjellighcder. Men selv Flectionerne, som jeg fandt
næsten overalt, maatte gjöre mig endnu meere uvis i Formod
ningen om at disse Ord maaskee kunde være Nomina pr'opria :
og derved maatte jeg naturligviis ogsaa afskrækkes fra at gjöre
videre Forsög at finde en Konge-Titel i Ordet med de syv Bog
staver. Jeg kunde da ikke andet end blive meget opmærksom
paa den af Hr. Silvestre de Sacy mig meddeelte Formodning,
at det maaskee var en Religionsformel; en af de, som meest
bruges i de zoroastriske hellige Böger. Deslige Religionsudtryk
vilde være : at bringe Izeschne q) , prise Ferver r) , prise Taschters'), og andre lignende. Denne Formodning har uden Tvivl
meget for sig; thi er det, som jeg ikke kan andet end troe,
tilladt, at slutte af Analogie med Basrelieferne, saa kunne
religieuse Sententser og Doxologier gjerne have staaet paa Mu
rene af Persepolis, ligesom de efter al Rimelighed ere
Indholdet af endeel Hieroglyphër paa Obeliskerne : og det bli
ver tillige fuldkommen begribeligt, at de ikke allene sees som
egentlige Inscriptioner, der hvor de falde alle og enhver i
Øjnene, men endog findes paa Figurers Klæder i) og löbe om
kring Vindueskarmene : u) thi saaledes prydede Orientalerne forq)

f)

«)
f)

zz)

Izeschne er en Bön-Formular i den persiske Religion. Dette Udtryk:
Jeg bringer den og den Izeschne , findes hyppig i Zendavesta. f. Ex.
i förste Bind efter Kleukers Oversættelse p. 87. 90. 127. 129. 15f.
De hellige, reene, stærke, fortræffelige Fervers prises i Zendavesta
-mange Gange, f. Ex. 11. p. 249- sch.)
Taschter. Sirius Stjernen, som lovsynges ofte i Zendavesta. En heel
Række af deslige Bonner staae 11. p. 106. 210.
Le Bruyn har givet 7 Linier. See Tavlen'ad. p. 336.
i Kämpfers Amoenit. exoticis p. ^46, er en Pröve derpaa. Det er

kun Skade at der en i Træsnit.

dum deres prægtigste Klæder, saaledes zire de endnu til denne
Dag deres Bygninger overalt med Sententser, og selv med Vers
af Coranen. Derimod er det ikke sandsynligt, at historiske Efter
retninger skulde være anbragte paa noget Sted, hvor de ikke
strax kunde blive bemærkede.

6.
Men maaskee tör jeg gaae et Skridt videre, og ‘anføre
en paa noget meere end blot Analogie bygget Grund for For
modningen om de persepolitanske Inscriptioners religiöse Ind
hold. Jeg maae her gaae ud fra de Resultater, jeg har givet
om den tredie Classe af Skrift, som er aabenbare Tegnskrift,
og fra den ovenfor anförte Bemærkning, at hvor tre Tavler
staae sammen i de tre forskjellige Skriftarter, Indholdet synes
at være det samme.
Den samme Tegnskrift som sees paa Murene af Perse
polis , staaer ogsaa paa de blandt Ruinernerne af Babylon
fundne Muurstene og paa endeel ægte-persiske Cylindere. Ved
Tegninger af de babyloniske Stene i Nationalmuseet i Paris
og den lærde Abbe Tersans Cabinet sammesteds, som jeg skyl
der Ur. A. L. Millins og Hr. Magister Tliorlacii Beredvillig
hed og Venskab, er jeg bleven sat istand til at sammenligne
alle disse Tegn med de persepolitanske. Jeg har derved bemær
ket, at endeel ere ganske, andre temmelig overeensstemmende
med dem. Deter øjensynligt, at de höre til et og det samme
Skriftsystem, v) og Hovedforskjellen er den, at de ere endnu
ri

Tegnskriften paa disse har det characleristiske , at Grundtrækket istæden
for de persepolitanske Pile har aflange Triangler med en i Forhold til
Størrelsen noget bredere og ikke indskaaren Basis. Den er ogsaa overalt
megef bredere , og langt fra ikke gjort med saa megen Skarphed og

342

ineere sammensatte end disse. Nu findes disse Muurstene i
stor Mængde : de brydes ud endog af de tykkeste Mure. Inscriptionerne paa dem som ere i Bygninger, der have samme
Beliggenhed, og som Beauchamp siger, have ligget i de samme
Qvarterer af Babylon, ere ogsaa fuldkommen overeensstemmende
med hinanden, zr) Man kunde maaskee antage, at disse Tegn
ikkun vare Fabrikstempler, eller indeholdt chronologiske Be
stemmelser : men baade Hensyn paa Orientens fra ældgammel
Tid overtroiske Aand, og paa Ligheden imellem dem og Teg
nene paa Cylinderne, gjör dog den Formodning ikke allene
langt rimeligere, men bringer den næsten til Vished, at de ere
religieuse, magiske Formeler, med hvilke selv Stenene hvoraf
Bygningerne bestode, bleve forsynede, og hvilke man tilskrev
en talismanisk Kraft, at beskytte Husene og deres Indvaanere
for Dæmonernes Indflydelse, der spillede saa stor en Rulle i
Osterlandenes gamle Philosophie og Theologie.
Endnu vissere er det at Cylinderne, hvis ægt - persiske
Oprindelse ikke blot er sikker af Pilskriften der er gravet i
dem, men ogsaa af Figurerne og deres Costume, have tjent
til Amuleter og Talismaner, som kunde bæres paa Legemet^)

x)
y)

Ziirlighed, som den paa Marmorvæggene. Menden er dog umiskjendelig samme Skrift, og kan meget let reduceres til fuldkomne persepolitanske Tegn. Man kan let forestille sig at Stempelskjæreren og Tegl
brænderen , som foimodentlig med et Stempel indtrykkede disse Tegn i
den blöde Masse, inden lian brændte, eller törrede den ved Solen, selv
ikke tænkte paa Elegants : og maaskee var denne triangulaire Form af
Piilskriften den raeest brugelige i det babylonske Ptige. Hvor mange
Variationer i een og samme Skrift liave ikke Araberne og Syrerne?
Beauchamp über die inder Gegend vonBabylongefundneAlterthümer.
S. WitteVertheidigung s. Versuchs vom Ursprung derPyramiden264.
Cylinderne synes at have været det samme , som de Tavids, der omtales
i Zendavesta. Disse vare Sedler, hvorpaa hellige Formeler stodc skrevne,
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til livilken Bestemmelse da baade Figurer og Inscriptioner
maatte svare.
Jeg har ved omhyggelig at sammenligne endeel af disse
Cylindere, af hvilke jeg har kunnet faae Tegninger eller Afstøb
ninger, fundet det samme Skriftsystem, som paa de babyloni
ske Stene og fleere af de paa dem forekommende Tegn : og troer
og som blere bundne paa syge Menneskers Lemmer, paa Armen, Foden,
for Panden, o. s. v. See f. Ex. Zendav. 11. p. 176 folg, hvor
Tavids staae, imod et Barns Sygdom af Skræk, eller slemme Öjne ;
imod Divernes og fordomte Aanders Indvirkning ; imod Feber og andre
Sygdomme; til at erhverve sig Gunst hos Kongen; til at vedligeholde
Kjerlighed mellem Ægtefæller ; til at give et Barn Lydighed imod dets For
ældre. DisseFormeler vare altsaa nær beslægtede med de MSEW som Joderne
havde allerede för Mosis Tid, og som den vise Lovgiver ikkun lod dem
beholde med den Forandring, at de istæden for Magiske Formeler skulde
skrive paa dem moralske Sententser af Loven {Michaelis supplent, ad
lex. Hebr. Vol. iv. p. 10C9.) Vel naae ikke alle Tavider af Zendavesta til den Zoroasterske Religions gyldne Alder. Den eene imod
Divernes og de fordömte Aanders Indvirkning, nævner end
og udtrykkelig en Musulmans Aand. Men Ideen i sig selv har intet,
som forbyder at holde den for ældgammel ; og ligesaa godt som disse Tavids
kunde skrives paa Sedler og bindes paa Legemer, kunde de og skjæres i
Steen og bæres om Halsen. Den eene Tavid, bestemt til at forskaffe
Yndest hos Kongen, (Zendav. 11. p. 178.) har bragt mig paa den For
modning , om maaskee en saadan endnu er til, paa en Cylinder i National-Museet i Paris? der findes hos Caylus Receuil Tom, 1. p. 64. pi.
18. No. 2. og forestiller en siddends Eigur, til hvilken tvende andre
nærme sig , som for at tale med den. Den siddende Figur lader til at
være en Fyrste ; og den ene staaende Figur holder Haanden for Mun
den, hvilket var et Tegn paa Ærbødighed i det persiske Rige,
naar den Ringere talte til den Fornemmere. Bag den siddende Figur ere
der tre Rader persepolitansk Tegnskrift. Dog er det langt fra at jeg vildeudgive denne Idee for andet end for en lös Formodning. Maaskee at den, naar
den bliver nöjere undersøgt, kan bestyrkes med fleere Grunde, og selv
vorde til Nytte ved Inscriptionernes Undersøgelse.
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ifölge heraf, at deres og Muursteneiies Indhold ej kan være
væsentlig forskjelligt.
Hvad endelig de persepolitanske Inscriptioners Forhold
til disse övrige angaaer, saa har jeg bemærket:
1. at de have med Muurstenene tilfælleds i
a) Endeel til Alphabetet henhörende, men i den babylonsÉe

Tegnskrift indströede Bogstaver.
b) Nogle sammensatte Tegn,
c) og at endnu fleere persepolitanske Tegn ere nær beslægtede,
skjönt ej gandske overeensstemmende med de babylonske.
2. Det samme har jeg iagttaget i Henseende til Cylinderne.
Men Ligheden imellem deres, og den persepolitanske Skrift er
noget störte, baade i Henseende til Bogstaverne og til de
sammensatte Tegn, hvoraf fleere med de persepolitanske fuld
kommen overeensstemmende og nær beslægtede lindes i Cy
lindernes end i Muurstenenes Inscriptioner. z)
Tage vi nu i Betragtning, at det ved disse Sammenlig
ninger ikke gjelder Bogstaver, men Ord', og at, naar i et lidet
Antal af for det meeste korte Inscriptioner fleere, og det endda
ikke saa faa Ord , som ogsaa findes meere end een Gang,
stemme overeens med hinanden, man er berettiget til heraf at
slutte at deres Indhold ogsaa maae være temmelig det samme :
saa faae vi heraf et Resultat, hvis Rimelighed jeg ikke troer, saa
let vil kunne næstes:
O
z)

Jeg vilde Være nödsaget til at lade adskillige Plader stikke i Kobber, der
som jeg skulde fremlægge for Læserens Öjne Præmisserne for disse Slut
ninger. Alen ved at sammenligne den persepolitanske Skrift med de i
Murrs Kunstgeschichte og Cay lus Recetul udgivne Cylindre, vil man
finde at der virkelig er en ikke ringe Overeensstemmelse. Ogsaa den
Borgianske Steen som er forestillet paa Vignet-Kobberet, har fleere Tegn
som findes igjen i de persepolitanske Inscriptioner,
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At Hovedindholdet af de persepolitanske Inscriptioner med
den egentlige Tegn-Skrift er religieust ; og at, da de tvende andre
Classeraf Steenskrfter have udtrykt de samme eller lignende Tan
ker , det samme Resultat maa gjælde om alle eller dog de fleeste
inscriptioner paa Murene af Persepolis.
Var altsaa denne stolte Bygning det persiske Biges Ka
pitol og Nationalhelligdom ; sigtede Billedhuggerarbejdet paa
dens Mure til ined Hensyn til religiöse Ideer at vise det Per
siske Riges Magt og Omfang, og dets Monarks Majestæt: saa
have dens Inscriptioner ogsaa udentvivl indeholdet de højtide
lige Formeler, hvormed Guddommen og alle Amschaspands
og Izeds bleve paakaldte a) at værne om Monarken og Kejser
dømmet b) ; de Besværgelser, hvormed Ahriman og hans Divs
skulde afholdes fra at foretage sig noget til det af Ormuzd
yndede og beskyttede Riges Skade og Fordærvelse, c) Og man *
kunde maaskee ikke uden al Grund betragte disse Inscriptio
ner selv som den helligede Talisman, paa hvilken, efter Persernes

c)

Deslige Paakaldelser af Ormuzd og Amschaspands findes meget ofte i
Zendavesta. En heel Classe af Bonner er fuld deraf : de saa kaldte
Jeschts, Bonner med kraftige Velsignelses-Ünsker, under Form af
Lovsang paa Ørmuzds og de himmelske Væseners Fuldkommenheder.
Anschaspands paakaldes f. Ex. Zendav. i Kleukcrs Oversættelse I.
p. gi. 124- IL 189. 167.

b)

Bonner for Kongen og Folket findes ligeledes ofte i Zendavesta. Exem
pler herpaa yver Zendav. I. p. 91. 1 13. 114« 119. 120. ia4> l35.
137. II. p. 136, 114« 156. 160.

c)

Forbandelser imod Ahriman og lians onde Engle ere ogsaa hyppige, f. e.
Zendavesta I. p. 122. i 37. 149
*
IL p. io4
*
Et Amulet imod Diverncs Indvirkning har jeg allerede anfört. Zændav. IL p. 177.

Vid. Stis. Skr. I. Deel, Il Hæfte.
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Forestillinger Kejserdømmets Lykke og Velstand skulde være
grundet for evige Tider, cl)
Dette af Sammenligningen med de babylonske Muurstene og Cylinderne uddragne Resultats Rigtighed forudsat ;
bliver det nu ogsaa let at vise Aarsagerne, hvorfor Cylindernes
Tegn ligne de Persepolitanske noget meere end de babylonske.
Babyloniernes Religion, Zabæismus, var nemlig forskjellig fra
den Zoroasterske Læres renere Begreber ; og om man end alde
les vil forbigaae Sprogenes Uovereensstemmelse, da den samme
Tegnskrift rimeligviis kunde læses i begge Nationers Sprog; saa
maatte dog Formelerne selv formedelst de religiöse Begrebers Forskjellighed være af\ igende fra hinanden ; endskjönt ikke saa meget,
at jo de samme Ideer kunde ligge til Grund i begge : hvilken Ovcreensstemmelse ogsaa synes at have tiltaget med Tidernes Fremd)

Det er Court de Gobelins Mening i hans Monde primitif in. p. 4°^
*
il est meme a présumer que dans une contrée aussi adonnée a l’Astro
logie que la Perse, les Inscriptions à doux de Persepolis étaient de
stinées a fixer le salut de l'empire par les charmes qui dévoient re
sulter de ces Inscriptions. Han anseer dem altsaa for astrologiske Ta
lismaner. Denne Modification i Ideen kan jeg ikke saa meget bifalde
for den alphabetiske Skrifts Skyld, i hvilken astrologiske Formeler
neppe lode sig udtrykke. Forresten have Perserne formodentlig ligesaavel som andre orientalske Nationer befattet sig med Astrologie ; og
deres Religionssystem kunde selv give dem Anledning dertil : thi iblant
de Izeds, de ærede, vare adskillige som tillige bleve holdte for Stjerner,
f. Ex. Khorschid, Solen, Mah, Maanen, Taschter, efter Anquetil
Sirius, Behram, Mars, Venant, Stiemen i Orions Fod.
Virkelig
var den oprindelige Idee at disse Aander besjelede og beherskede de
efter dem opkaldte Stjerner, ligesom Seroch blev anseetfor Jordens Konge.
Venant blev holdet i >r en af de fire Stjerner, hvilke Himlens BeskytteLe var anbetroet. Der findes i Zendbögerne fleere Jeschts og andre
Bonner og Lovsange til deres Ære. £.Ex..Zendavesta , II. p. 106.210.
seq. 277. 279. 281. 379. og andreSteder.
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gang, alt som den magiske Lære udbredte sig over Persiens
Grændser. Dertil kommer og at AEmnet for de Babylonske Inscriptioner neppe kunde være saa vigtigt, som det de persepolitanske havde.
De findes nemlig i Privatbygningers Mure, og angik altsaaformodentlig kun disse og deres Indvaanere. Hine derimod maatte
have Monarkens og Rigets Vel til Gjenstand. Denne Bemærk
ning forklarer ogsaa, at vel de samme Tegn forekomme paa
Cylinderne i större Antal end paa Muurstenene, men dog ikke
i den samme Forbindelse med andre, i hvilken de findes
paa Murene af Persepolis. Thi omendskjöndt disse Amu
leter ble ve baarne af den Zoroasterske Religions Tilhæn
gere, saa angik dog Formelerne paa dem riraeligviis ikkun
Individuer e) ; kunde altsaa ikke være eenslydende med saadanne,
der skulde tilvinde Monarken og Riget Guddommens og alle
gode Aanders Gunst og Beskyttelse. Hvor langt kraftigere og
højtideligere maatte ikke disse være! Udentvivl var den allerhöjtideligste Formel den , hvori det ovenfor anførte Ord
med de syv Bogstaver forekommer, f) som findes saa ofte

e)

Herodot L. i. c. 182. liar den Efterretning, at ingen Perser bad for sig
selv allene, men for Kongen og Folket, hvorunder han selv var indbrgreben.
(Av
TU Ôvovtl io'lVi [/.C'JVU O'J Cl S’/'/lvsTXi
àpâaôai àyaôà, b Sé
tckf/ llspayiri ksctsv^stoii so yîvsôcii xai tu
'Batritå. ’Ey yàp
forøen Uspav^i xA Ajtoq •yivsTøo

D

Jeg kan her ikke undertrykke en lös Formodning, hvilken jeg selv
ikke vover at udgive for andet. Dette Ord paa 7 Bogstaver udtrykkes
i Tegnskriften ved en Gruppe af sex Piile. Var maaskee denne Gruppe
hieroelyphisk ? betegnede den maaskee de sex Anischaspands , Erke-Englene, som staae for Ormuzds Throne og af alle Væsener ere ham de nær
meste? Ogere de Forbindelser, hvori Ordet og Tegnet forekommer, for
skiellige Paakaldelser af disse hellige Væsener? Men jeg bör tillige tilXx
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paa alle Inscriptioner, endog Heere Gange i Rad. Deslige
Gjentagelser af hellige Formeler ere hyppige i Zendavesta. Og
et nöjagtigt Studium af dens Originaltext, naar den först er
udgivet i Trykken , vil maaskee före Grandskeren videre end
det har været inueligt at komme med alle disse Gisninger. I
det ringeste seer jeg mig tvungen til her at ende mine Undersögelser. Det vilde være til liden Nytte endnu at tilföje en
kelte Formodninger, for hvilke jeg selv ikke har nogen tilstræk
kelig Grund. Maaskee et fortsat Studium og lykkelige Til
fælde kunde lede mig til nye Resultater, som jeg da, dersom
dette Arbejde finder Overbærelse eller Bifald, til sin Tid skal
forelægge Publikum. Imidlertid önsker jeg, at Beere sagkyndige
Lærde ville skjenke denne Gjenstand deres Opmærksomhed,
og meddeele mig, hvad de finde at tilföje eller forbedre i nær
værende Blade.
föje , at det Zendiske Ord, som betegner dem, Emescha Sepeanta,
ikke pasßer til de 7 Bogstavers Ord.
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AzLbda ved Saffy inclinerer , saavel
hvad dets Indbyggere som Naturproducter angaae, formedelst Jordmondets Beskaffenhed til den rüde Farve.

t Soo.

Algiers Physiographic er beskreven af
Naturkyndige, f. 4.
Alkanne , virkelig (Lawsonia inermis),
har ikke hjemme i Ala rokko , men
saaes der af Frö , som jævnli gen brin
ges dertil fra Ægypten og Arabien.
S. 187. Fruentimmerne i Alarokko
bruge Bladene deraf til at farve deres
Hænder og Födder rödgule. f. 187
*
Andrada , Alineralog, caracteristiske
Beskrivelse over en nyopdaget grøn
landsk Steenart , af ham kaldet
Kryolith eller Iissteen. f 3i2.
Anmærkninger, nogle, over et gammelt
Monument i Museo Pto-Clementina
i Rom, ved Georg Zoega, kongelig
Dansk Agent og Consul i Rom.

/• 7*
Abildgaard (P. C.) om norske Titan
ertser og om en ny Steenart fra
Grönland, som bestaaer af Flusspat
syre og Alunjord, f 3o5-3i6.
Africa (den nordlige Deel af samme,
eller Barbariet) vil formodentlig engang
igjen vise sig med fordobblet Glands
paa Verdens Skueplads, f 3. Ethvert
Bidrag til Kundskab derom maa der
for være gs vigtigt. 3.
Om dets
/. 293-3o4.
Politik og Historie have vi Efterretnin
ger , men om dets physißke Beskaffen Atlas, Bjergstrækningen. Dens phyhed mangle vi dem. f 3.
siske Beskaffenhed i Alarokko. f. 6.
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Dens velgjörende Indflydelse paa dette
Lands Frugtbarhed, f q.

stivt (Hordeum strictum), voxer
mellem lavstammet Daddel og synes

at ligne knollet Byg(H. bulbos. Lin.).
/. 5o.
Bacille, Strand (Crithmum maritimum). Bartlings Iagttagelser i Hann. Magazin
over Bøgeskoves aarlige Tilvext.
Bladene deraf sylte Europæerne i
f. 228.
Viinædike. f 132.
Brunsteensmetallet, erkjendt ved Scheele Bogeskovs-Arealer for en Bondegaard
efter Skovens forskjellige Bonitet og
og Bergmann for et eget Metal, men
Brændselstaxt, beregnede i en Tabel.
Bjergmester Gahn var den forste,
f
235.
der skilte det fra Ertsen.yi 3oy.

B.

Brændsel, mathematisk- statistisk Be
regning derover, af Niels Morville,
Kammerraad og Landmaalingsconducteur. f 205-249.
Brændsel, Forbrugelsen deraf i Kjöben
havn i Aaret 1756 , sammenlignet
med Forbrugelsen *
784?

$5 og 86.

/• 242.
Brændselshuusholdningen forudsætter
mathematisk Kundskab om Brændselet.

C.
Chardin har i sin

Voyage en Perse

Tegninger af Kongebegravelserne i Per
sepolis. f 261.
Cikorie , udsperret (Cichorium divari
catum) , blomstrer og bærer modent
Frö i den botaniske Have i Kj oben
havn. f. 198,

D.

f 208.
Desfojitaines Flora atlantica , paabeBrændselsoverdaadighed er en Foruret
raabt af Assessor Schousboe ved hans
telse mod den Fattige, f. 208.
Beskrivelse over marokkanske Vexter.
Brystbær , spiseligt (Zizyphus Lotus),
/• 13bærer södagtige Bær (de Gamles Lo
E.
tos) , som spises i Marokko, f io3.
Burgsdorfs Bestemmelse af Forholdet Eiselen , Bergraad , Iagttagelser i Hand
mellem adskillige Slags Trækulbrænd
buch zur Kentnisse des Torfwesens
sels Virkning, f. 213.
Byg, almindeligt (Hordeum vulgare),

over trende Törvearters Dröjelse. f
218.

giver i Marokko, hvor det dyrkes til
Kreaturfoder, og kun sjelden spises,
end ikke af fettige Folk , tyve til tre
dive Fold. f 48.

P.
Faggot, Overlandmaaler,

over Birkens,

Beregning

Grannens og Mose-
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ske Dröjelse i Versuch über den VerTorvens spécifique Tyngde, f. 209.
hältniz der Brenbarkeit der meisten
Forsög i kongel. f. vett. Handl,
deutschen Waldbaumliölzer. 0 210.
over adskillige Brændesorters og Tor
Heeren , Professor , beviser i sine Ideen
vearters Dröjelse. /. îi2.
über die Politik , den Verkehr und
Fez avler roegen Tobak, f. 11. Har
den Handel der vornehmsten Völker
skjonne Olieplantager. f. i5.
der alten AVelt, at man, for at for
Fyrrebrændets Værdie i Forhold til
klare de persepolitanske Inscriptioner,
Bøgebrændets. f 224,
maa have Kundskab oui den ZoroasterG.
ske Lære. f. 254.
Gerner , Fabrikmester , Beregning over
Heire, langbladet romus longifolius),
en Favn tort Bøgebrændes Tyngde.
ligner meget den grenede Heire (Br.
/. 208.
ramoso), f. 45.
Gregor, William , Præst i Engeland,
Hennert, Geheime Forstraad, Résul
havde allerede 1790 fundet, at Menatat af haus Undersögelse over Forhol
koniten indeholdt en særegen Metal
det mellem Torvenes og Fyrrebræn
kalk (nemlig Titan), yi 3c8.
dets oeconomiske Dröjelse i Anwei
Grönlandsk Steenart Çom en ny) , som
sung zu Taxation der Forsten. S. 222.
bestaaer af Flusspat'syre og Alun
Iagttagelse over Bøgeskovenes aarlige
jord, og om norske Titanertser, en
Tilvext. 228. Beregning over det forAfhandling af P. C. Abildgaard. f.
nödne Bygningstræ for Böndergaarde3q5-3i6.
ne. f. 236.
Gyldenlak, immerblomstrende (CheiHvede fra Barbariet (Triticum sativum)
ranthus semper florens), blomstrer i
giver i Marokko tyve , tredive , ja
den botaniske Have i Kjöbenhavn.
dobbelt saa mange Fold, og avles der
den hele Sommer og bærer og der mo
saa rigeligen, at den baade bröddent Frö.
195.
föder Indbyggerne og udfores i Mæng
Gyldenlak, smaablomstret (Cheiranthus
de til Spanien og Portugal, f 52.
parvi florus), blomstrer og bærer mo
Hör, riisdannet (Linum virgatum), synes
dent Frö i den botaniske Have i Kjö
at nærme sig smækker Hör (L. tenuuin,
benhavn, hvor den voxer af Frö fra
Desf.), f. 152.
Marokko, f. 196.
Höst, Etatsraad, siger i sine Efterret^
H.
ninger om Marokko, at der udfores
Hartig, Forstmester, Undersøgelse over
Argan Olie til Europa, men efter
adskillige Brændselssorters oeconomiAssessor Schousboes Beretning forbru«
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ges denne Olie nu allene i Landet selv.

/• 112.

K.
Karstens, Professor, Beregning over

den haarde og blöde Grans , Bo
gens, Fyrrens, Almens øg Egens
iagttagelser over Vextriget i Marokko
spécifique Tyngde i Forhold til Van
ved P. K. A. Schousboe, Assessor
dets spécifique Tyngde, f zog. Iagt
i Gen. Land-Oeconomie- og Comtagelser over Thermometer - Qviksölvmerce-Collegiet. f. i-2o4*
Colonnens Udvidelse ved Varmens
listeen (Kryolith) en nvopdaget grøn
Virkning, f. 223.
landsk Steenart. J\ 312. Dens caKiest, brugt til Brændsel- f. 23ç.
racteristiske Beskrivelse af Mineralog
Klever, Mauritansk (Trifolium MeliloAndrada. 312. Dens physiske Egen
tus mauritanien), voxer i den botani
skaber. 312. Dens Forhold til Lyset.
ske Have i Kjöbenhavn , hvor den
312. Densudvortes Form. 3i 2. Dens
bærer Blomster og Frugt, f. j 06.
udvortes Dannelse. 313. Dens Sammen
Knopbæger, forlænget (Centaurea elonhæng (Cohæsion). 313. Dens chemiske
gata), voxer, blomstrer og bærer mo
Natur. 313. Ildens Virkninger paa den.
dent Frö i den botaniske Have i Kjö
313. Syrernes Indflydelse paa den. 314«
benhavn. f. 200.
Dens Tilblivelsesmaade og Leje. 314«
Kryolitli , en nyopdaget grønlandsk
Omhandlet af Professor Schumacher
Steenart, som ogsaa kaldes Iissteen
under Navn af Tungspatli fra Grön
(see Iissteen). J. 312.
land i Natur-Historie-Selskabets Skriv-

I.

ter. 314« Professor Abildgaards che
miske Undersøgelser af dens Bestand
dele. 315. Resultat, hvorefter den
bestaaer af Flusspatsyre og Alunjord,
hvis Forhold det dog er vanskeligt at

L.
Lindenberg , Baronie, dets store Rig

dom paa Tôrveskjær. f. 24g.

• M.
bestemme. 316. Fortjente, efter Pro
.Marokkanske
Keiser
(den) faaer aarlig
fessor Abildgaards Mening, en nöjere
i Udførselstold af Olie omtrent 3y5oo
Undersøgelse, fordi densBcstanddcles
Rdlr. /16.
Forbindelse er den eneste i sit Slags i
Marokkos Physiographic har ingen uden
Mineralriget. J\ 316.
Spotswood endnu samlet Materialier
De L’Isles Iagttagelse over Thermome
til. /. 5. Dets geographiske Belig
ter - Qviksölv- Colonnens
Udvidelse
genhed. 6. Dels Kliinat. 7. Dets
ved Varmens Viikning. f. 223.
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n,

Dets

A årstider-

hvoraf Vinteren selv er behagelig. 8.
Dets Agerdyrkning, formedelst Despo

tismens haarde Plager, i en ussel Forfat

ning. 9. Ikkun Hvede, Byg, Al
dora, Majs og Garavanser avler det. 9.
Dets

ber. 9.

slette
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ere indhegnede med Figen Tornknip

pe og amerikansk Agave. 11.

Frug
ter og Rödder, som dyrkes ogavles i
Haverne. Iî. I de sydlige Provind
ser dyrkes Alhennaen formedelst Bla

dene, som bruges til Praglf irvning. 1 1.

Agerdyrkningsredska-

I Mequinez og Fez avles der megen

Dog giver Jorden tyve til

Tobak. 11. Hamp avles i Haverne,
og Toppen deraf bruges til Tobak og

tredive Fold. 9.

Gjödning kjendes

hvorved
den erstatter Maurerne Manglen af
Viin. 12. AÉBler, Pærer og Kirsebær

ikke her, uden for saavidt som Kreatu
rene efterlade den paa Marken. 9.
Dog afbrænde Beboerne, i Nærheden

har berusende Egenskaber,

af Skovene, Krat og Buske , for siden

trives her kun slet. 12. Spiselig Bryst

at dyrke den herved gjödede Jord. 10.
Neppe en Trediedeel af Landet kan

bær , Kappers , Arbutus Unedo ,
Cactus Opuntia og Oliven voxe vild,

ansees for dyrket paa eengang.

Skovene bestaae deels af Krat, deels

dog dyrkes og den sidste i de sydlige
Provindser for Oliens Skyld. 12. De

af maadelige Træer. 10. Træer og
Buske, som voxe i Skovene. 10. Ved

övrige her vildvoxende Vexter i syste
matisk Orden. 13-192. De sydlige

Flodbredderne voxe den skjönne Ole
ander, den hvasbladede Sarsaparille

Egne have skjönne

ogBrombær Klyngeren. 10.

10.

Paa gru

ger. i5.

Oliven - Planta

Viinstokken dyrkes baade i

Haver og paa Marken, men Druern®

sede Steder voxer der tornet Kappers

spises altid friske eller som Piosiner,

I <le s tor

02 beredes ikkun af Joderne til Viin.

og lavstammet Daddel. 10.

ste Skove i de nordlige Egne findes
/. Ù4.
der Kork Ege, Frugt Ege og en Art Mathematisk statistisk Beregning over
Gran, der lugter som Ceder og forbru
Brændsel, af Niels Morville, Kammerraad og Landmaalings-Couducleur.
Odes til sin aat Tommerværk. 11. Ide
sydlige Egne er derSkove af Argan Olief. 2o5-249«
veed, ægyptisk Mimose, Sandarak KonMcnakanit, eet af de Mineralier, der
geveed ogphoenisiskEnø. 1 l.VedTaffiindeholde Titan, f. 3o8. Dens Gehalt
let, Suz ogide sydlige Provindser er der
af Titan og andre Metaller, f. 309.
hele Skovstrækninger af fruglbærende
Daddeler, men i de nordlige »Egne Meqvinez avler megenTobak. f. 11. Har
plantes de kun enkelte, il.
FiJ. Sels. Skr. I Deel, II Hæfte.

Haverne

skjönne Olivenplantager, f 15.
Yy
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Metallernes Antal, sielen 1775, da
Wallerius udgav sin forbedrede Mine

Böge- Fyrre- og Asketræ og en saa
dan Kubikfod Yand, udregnet efter

ralogie , foröget med fein Arter, f.

Vegas over dette Forhold forfattede
307.
Tabeller, f. 210.
Aarsagen tilForMinderman bestemmer i sin Tabel grönt,
skjellen mellem Resultaterne af for
tort, ungtog gammelt Ege-, Böge-.->< skjellige Forsög paa at bestemme
og Grantræes forholdsmæssige Tyngde
Træsorternes særegne Tyngde. 210.
til hinanden, f. 209.
Resultater af Forstmester Hartigs Un
Mogadore udskiber aarlig omtrent 25ooo
dersøgelser over de fleste tydske Træ
Centner Olie fornemmelig til Mar
sorters forholdsmæssige Tyngde og
seille. f. 15.
Molybdenet have Hjelm , Scheele, Isle-

Dröjelse, hvorved Qvantiteterne og
Tyngderne ere reducerede til dansk

mann og flere gjort bekjendt som et

Maal og Vægt. 210-212.

Metal, f. 307.

af Faggots Undersøgelser over adskil

Monument, et gammelt i Museo-PioClementino i Rom, nogle Anmærk

ninger derover, ved Georg Zoega ,
kongelig dansk Agent og Consul i

Rom. f. 293-304«
Morville, Niels, Kammerraad og Land-

maalings-Conducteur, Beregning over
Brændsel, f 2o5-249> Frugterne af
en viis Huusholdning. 207. Hvad
Kundskaber der udkræves tj.1 at være
en god Huusholder. 207. Undeisögelse af Forholdet mellem forskjellige
Brændselarters Dröjelse, tört Bögebrænde taget til Basis. 208. Hvad der

er fornødent til at finde Resultaterne
af denne Undersøgelse. 209. Forsög
af Faggot, Professor Karstens og Min
derman til at udfinde Forholdet mellem

Brændselsorternes forskjellige spécifi

Forholdet mellem
Tyngden af en dansk Kubikfod Egeque Tyngde. 209.

Resultater

lige Træsorters og Törvearters Dröjelse.
212. Resultater af Sages Undersø
gelser over Egetræets og Torve-, Steenog Trækullenes Dröjelse. 213. Burgs
dorfs Bestemmelse af Forholdet mellem

Ege-, Böge- , Lerketræ-, Birke-, Fyrreog Elle-Kuls Brændselsvirkning. 213.
Forholdet mellem Brændselsorternes
oeconomiske Dröjelse, sikkrest at ud

lede af Forsög over visse Vandqvantiteters Bortdunstning ved Heden af
samme. 213. Bestemmelse af For
holdet mellem Fyrre- og Bøgebræn

dets Dröjelse. 214» Beregning over
Forholdet mellem adskillige andre
Brændselmaterialiers Dröjelse , grun
det paa Sages Forsög. 2 14« Steenkullenes Dröjelse, sammenlignet med Fyr
rekullenes Dröjelse. 214- Holder For
sög over Vandbortdunstningen med
forskjellige danske Brændselsmatena-
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lier, for derefter at bestemme deres

Riem , til en Favn Fyrre- ogen Favn.

oeconomiske Dröjelse, Videnskabernes
SelskabsFôranstaltningværdige, f. 215.
Hvad Plan der maatte lægges ved disse
Forsög. 215-216. Adskillige Maader,
livorpaa Forholdet mellem Torvenes

Bøgebrænde udregnes.yi 220. Resultat
af Geheime - Forstraad Hennerts Un
dersøgelse over Forholdet mellem
Dröjelsen i Fyrrebrændet og Torve

og Fyrrebrændets oeconomiske Dröjelse
lader sig udfinde. 216. Riems Ind
deling af Törvesorterne i fem Klasser
og det af ham udfundne Forhold mellemTörvens ogFyrrebrændets Dröjelse.
si 7. Beregning over de Tørveqvantiteter, der i Henseende ti‘l Dröjelsen
efler Riem kan opveje en dansk Favn

Bøgebrænde. 218. Bergraad Eiselens
Maal i hans Handbuch zur Kennt
nisse der Torfwesen , reducerede til
danske Maal, for derefter at udfinde
Forholdet mellem Torvearternes og
Fyrrebrændets Dröjelse 21g. Finder
ved at uddiage Resultater af Faggots
Forsög over Torvearternes. forholds
mæssige Dröjelse en Modsigelse i
samme. 219. Udleder af R-iems og
Eiselens udfundne Forhold mellem
Tör vearternes og Fyrre- ogBøgebræn• dets Dröjelse, hvor mange Törv der
af enhver Sort i Dröjelse opvejer en

massen. 222. B-.ev.iis for, at Forhol
det mellem Brændselarternes Varmevirkninger ikke lader sig udregne efter
Virkningen paa Thermometret, uden
en særegen Inddeling af det sidste. 223.
Rosenthais Inddeling af Qviksølvthermometereti dette Oj emed. 223. Rays
Iagttagelse over Qviksølv - Colonnens
ved Varme virkede Udvidelse. 223.
Strømers Iagttagelse over det samme.
223. Ligesaa de L'Isles og Karstens
Iagttagelser derover. 223. Forholdet
efter Faggot mellem Fyrre- og Bøge
brændes Dröjelse til at koge ved. 224.
Beregning over , hvad en Favn Fyrrebræhde i Forhold til dens Dröjelse
mod en Favn Bøgebrænde bør koste.
224. Ligesaa over , hvad en Snees
Torv af hver Sort bør koste. 225.
Ligesaa over Torvejordens kubiske
Værdié imod Bøgebrændet. 226» Li
gesaa over Steenkullenes og flere an
dre Brændselarters Vairdié imod Bø

Favn Bøgebrænde. 220. Wedels For
gebrændet. 226. Beregning efterProsøg paa at bestemme Tørvearternes
fessor Späth over, hvor meget Bøge
forholdsmæssige Dröjelse efter den
brænde der i 90 Aar kan voxe paa en
Askeqvantitet de efterlade sig. 220.
geometrisk Tønde Land. 228.
Lige
Antager i Danmark tre , i Henseende
saa efter . Hen nert over, hvor megen
til Dröjelsen, forekjelligé Slags Tør
Tilvext en Bøgeskov paa en geome
vejord , hvis kubiske Forhold, efter
trisk Tønde Land aarlig kan veirte.
Yy 2
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f. 228. Bögeskovgriind, som ikke livert
Aar paa en geometrisk Tonde Land
giver en Favn Brændeformerelse, er
det bedre at bruge til Græsning. 229.
Resultater af del foregaaende til at
bestemme, hvor stort- Areal Torve
mose der behøvedes til! aarlig at levere
saa megen Törv , soim iDröjelse kunde
opveje en Favn Bøgebrænde. 229.
Beregning over, hvor stort Areal Tor
vemose det behoves til aarlig: at levere
en Qvantitet Törv, som i Henseende
til Dröjel-sen staaer i lige Forhold med
den Qvantitet Bøgebrænde , én Bø
geskov paa en geometrisk Tønde
Land aarlicO kan levere. 23g. Hvor
stort Stykke Torvemose der behoves
til at. forsyne en Familie paa Landet
med det fornødne aarlige Brændsel.
231. Udsætter til en anden Afhand
ling at beregne , hvor dyrt Bøgebrændet
bör være i Forhold til Rugen. 23a.
Hvor stor Bôgeskovstrækning en Bon
degaard i Forhold til sin Størrelse behø
ver til at forsynes med det fornødne aar
lige Brændsel. 282. Finder sit Resul

tat, at en Tyvendedeel af de under
liggende Jorder, indbefattet det Flademaal, Hegnene, naar de bestaae af
levende Gjerder, indtage, er nok til
Bøgeskov for en Bondegaard , bestyr
ket ved General-Inspecteur Schmidts
Resultater i hans Priisskrivt : Kort
Anviisning til vilde Skovtræers Opelsk
ning og Skoves rette Anlæg. 233.

Hvorledes der udfindes, hvor stor
Strækning Skov en Bonde kan afsee
fra sin Brændselsfornodenhed til Opy
rydning og Agerdyrkning, f. 234- Be
regning over en Bondegaards fornødne
Bøgeskovs-Arealer efter Skovens for
skjellige Bonitet ogBrændselstaxt. 235.
- Hvor meget Land der behoves til at
forsyne hundrede Böndergaarde med
det fornødne Egebygningstommer,
grundet paa Geheime- Forstraad Ren
nerts Beregning over denne aarlige
. Fornødenhed. 236.
Hvor nær en
Proprietær- eller Selvejergaard i det
mindste maa liege enSöstad , for ikke
at behove selv at være forsynet med
Bygningstömmer-Skove. 238. Hvor
Stor Mosestrækning en Bondegaard
behover- til aarlig at forsynes med
fornødent Torvebrændsel, beregnet
efter tre Slags Torvs forskjellige
Dröjelse og fremsat i en Tabel mel
lem f. 238 og 289. Hvor megen
Lyngbedejords Overflade der behøves
til at forsyne en Bondegaard med det
fornødne Skud- eller Fladtorvs-Brændsel, beregnet i en Tabel. 241. Sam
menligning mellem Brændsel-Forbru- gelsen i Kjöbenhavn 1756 og 1784,
85, 86. S. 24». Hvorledes etLands
Brændsels-iFornodenhed rigtigst udfin
des og afhjelpes. 242-242. NaarKjôbstæderne og de Bönderbyei', der ikke

selv have Brændsel, ikke skulle be
tale denne Fornodenhed for dyrt, maa

Sagregister over förste D. förste Hæfte.

357

Brændselstransporten til Lands til dem
man kunde gjöre sig Regning paa
ikke være over tre Mile. f. 244« Ogsaa
Brændselhjelp./i 248- Beregning over
maatte der, for at udfinde Midler til
Værdien af Tôrveskjæret under Baro
at afltjeTpie Brændemangel, nndersöniet Lindenborg, Transportomkost
ges , hvorvidt det ene Naboland kunde
ningerne ufradragne. f. 249.
forsyne det andet med Brændsel, paa det Munter, Frederik, Professor i Theo
at Skove, hvor det gjordes fomödtnt,
logien ved Kjøbenhavns Universitet,
kunde tillægges, og hvor de vare over
Undersøgelser om de persepolitanske
flod ige , ildryddes. 246. Beviis for,
Ihscriptioner. Förste Afhandling, f.
at de danske Dér have Skov-ogMose261-292. Stemte i Begyndelsen af
land nok til at forsyne deres Indbyggere
sine Forsög paa at dechifrere disse Inmed Brændsel, naar det kun var rigtigt
scriptioner overeens i sine Resultater
fordeelt. 246-246. Hvor langt Skov
med Hofraad Tychsen, men kom si
øg Möseland i det höjeste maatteden til at afvige meget fra ham. 257.
ligge fra Sö- og Kjôbstæderne, for at
Beskrivelse over de persepolitanske
udfore og forsyne Indbyggerne med
Ruiner. 260. Gisning om, hvad der
1 Brændsel .for taalelige- Priser. 246.
fordum forstodes ved Persepolis , og
Hvilke Sostæder i Sjellarid der have
hvrtd Pasargads bemærkede. 262.
Skove saa noer, at de kunne afhjelpe
Vover ikke at bestemme, hvor Cyri
Brændemanglen i andre Egne. 246.
Grav findes , skjönt dog en liden
Hvad for Skove i Sjelland der ikke i
fiirkantet Bygning ved Naschki Ru
denne Betragtning ligge belejligt. 246.
slam synes at ligne Beskrivelsen der
Hvor stort Skovareal paa de danske
over hos Strabo. 271. Darius Hy
Der der kan antages at ligge saa bestaspis Gravs Beliggenhed paa dette
qvemt, at andre Egne derfra kunde
Sted. 272-273. Beskrivelse over Fa
forsynes med Brændsel. 246. Hvor
caden af Darii Grav. 274. Inscripstor Brændeqvantitet der aarlig fra
tionen paa denne Grav, som maaskee
Öerne kunde overlades de Steder, der
kunde have tjent tilNögle forlnscriptibhave Mangel derpaa. 247
*
Hyad der
nen paa Paladses Mure, da den hos
tildøels er Aarsag til, at denne QvanStrabo. Endes paa Græsk, er ikke
titet ikke leveres. 247. Torvemoserne
mere tilsyne. 276. Formoder de her
kunne ikke være gavnlige for Steder,
liggende Grave under Jorden i For
som de ligge over to til tre Mile borte
bindelse med Paladset. 277. Grunde
fra. 248. Nörre og Sondre Vildmoser
for, at Paladset og Gravene erei Jylland ere de fornemste,

hvorfra

fra een Tidsalder. 277,

Beskrivelse

358

Sagregister over förste D. förste Hafte.

over Basreliferne paa Murene af Pa
lige Navne, snart under Slægten
ladset. jC 278. Grunde for, at Palad
Rhamnus, snart under Sideroxylon.
set maa være bygt mellem Cambysis
f. in. Yder i Marokko aarlig 1000
og Darii Codomanni Regjering. 285.
Centner Olie, som forbruges i HuusLigesaa for, at Persepolis ikke efter
holdningen. 112. Kjödet om Nödden
Tychsens Hypothese kan være bygt
ædes af drövtyggende Dyr. 113. Ve
af Partherne. 286. Men at det maa
det bruges til Huustömmer etc. f. 114.
have faaet sin Tilværelse enten ved Oxeöje , kjöldannet (Chrysanthemum
ægyptiske eller ved bactrianske Konstcarinatum), voxer i Kjöbenhavn i den
nere. 287. Dog er der flere Grunde
botaniske Have , hvor den bærer
for, at det er de sidstes Værk. 289.
modent Frö. f 198.
Gisninger om, hvad for Kongers
Grave det kunde være , der findes ved
Persepolis. 291. Slutter af Monu Fancratie, Strand (Pancratium mariti
menternes Alderdom, at Inscriptio
mum) udviklede,efterat Lögen deraf var
nerne maae være satte i de kaianilagti den botaniske Have i Kjöbenhavn,
ske Kongers Periode og være skrevne
i det förste Aar Blomster, men siden
i eet af de Sprog, som i de Tider
ikke. f. 169.
bleve talde i det persiske Rige. f. 291. Persepolis, Staden, eller den Stad, der
laae ved Paladset Persepolis, er der
N.
kun saa mange Levninger af, at dens
Natskygge , ægdannet (Solanum Mefordums Tilværelse i Egnen af de per
longena), Kjödet af Frugten, blandet
sepolitanske Ruiner ikke kan dra
med revet Bröd, Smör og Salt og
ges i Tvivl, f. 262. Dens Skjebne Ira
stegt i Skallen, er en behagelig Ret.
dens floierende Tilstand til det tret
tende Aarhundrede. 264-267. Dens
Z 94Norske Titanertser (om) og om en ny
Anlæg og Ælde ere Meningerne
Steenart fra Grönland, som bestaaer
deelte om. f 267-270.
af Husspatsyre og Alunjord, for Persepolitanske Inscriptioner, Underfattet af P. C, Abildgaard. f. 3o5sögelser om dem,-ved. Frederik M'iinter,
316.
Professor i Theologien ved Kjöbenhavns Universitet. Förste Afhandling.
O.
f. 251-292.
Er der i temmelig
Olieved, Argan (Eloædendron Argan)
• Mængde paa Ruinerne. 255. Hid
indtil veed man ikke med Vished,
er optagen af Linne under forskiel

F.
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at der noget andet Sted gives Lige
de Bjerge, der indtage en stor Deel
afdet egentlige Persien, f. zbc). Den
til dem, undtagen blot i nogle skaarne
Stene og i nogle Muurstene blandt
underjordiske Deel deraf er endnu
kun ufuldkommen undersögt. 261.
Ruinerne af Babylon. f. 2.55. Imidler
tid vil dog Meiners paastaae , at
Perserne troe, at een af Gangene
Chardin skal sige i sine Rejser, at
skjuler Skjebnens Talisman , og at
man ved at komme til Stedet, hvor
der og andensteds i Persien gives
saadanne Characterer. 255. Ogsaa
den ligger, vilde faae Oplysning om
paastaaer en Missionær at have seet
sin tilkommende Skjebne. 261. Rui
saadanne paa to Stotter i Riget Betnerne ere beskrevne og tegnede af
tia. a55. De have tilforn afskrækPietro della Valle, Kämpfer, Char
din, Le Bruyn og Niebuhr. 261.
ket enhvei- fra at prove paa at de
Forskjel i Meningerne om den Byg
chifrere dem. 256. Zend- ogPehlvinings Alder og Oprindelse, hvoraf
Sproget kunde, som Nogle til at for
disse Ruiner ere Levninger, f. 267-270.
klare de sassanidiske Monumenter,
formodes, i Forening med Kundskab Poiret Voyage en Barbarie, citeret af
Assessor Schousboe i hans Undersöom det nærværende persiske Sprog,
gelse over Vextriget i Marokko, f. i3.
at ville tjene til Middel til at forklare
de persepolitanske Inscriptioner. - 257.
R.
Ere anbragte paa Tavler ved Trap
perne, Indgangene, ved Siden af og Rays Iagttagelse over Thermometerover Basrelieferne, og tjene maaskee
Qviksölv -Colonnens Udvidelse ved
til at forklare disses Betydning, f. 260.
Varmens Virkning, f. 223.
Persepolitanske Ruiner (de) vidne Riems neue theoretische und practische
ved den derpaa læselige Skrivt og
Abhandlung vom gesamten Torfwesen,
de store Basreliefs paa Væggene og
paaberaabt af Kammerraad Morville
Kongegravene om Egnens Hellighed
i hans Beregning over Brændselet.
for deh persiske Pilegrim. f. 254. Ere
f. 213.217. Inddeling af Torvesor
uforkastelige Vidner om den zoroterne og Sammenligning mellem de
asterske Religions Alderdom. 255.
res og Fyrrebrændets Dröjelse. f
Ere de eneste Mindesmærker om det
218.
persiske Riges fordums Glands. 254» Ringöie, lugtende (Buphthalmum odo
Maae af denne Aarsag være en vig
rum) blomstrer og bærer Frö i den
tig Gjenstand i Menneskeslægtens
botaniske Have i Kjöbenhavn. f.
Historie. a55. Ligge ved Foden af
199-

36o
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Rör, Væver (Arundo Donax) bruges
af Marokkanerne til Hegn om Viinhaverne , Væverspoler, Medestæn-ger,

musikalske Mundstykker, Skriver
penne m. V. J.
Bladene deraf
ædes af Huusdyrene. f. 47.

tStf^esBaregninger i Examen comparé de
l’intensité du feu produit par la combus
tion de mesures egales de bois de ebene,
de charbon de ce meme , bois, de Char
bon de tourbe et ; de .charbon de terre
i Hist, de l’acad. des sciences, redu
cerede til dansk Maal og Vægt. f.
21 2.

Schiras , Ruinerne i Egnen deraf, anseete af .de. europæiske Lærde for Lev
ningerne af Persepolis, ere udentvivl
de vigtigste blandt Forverdenens Min
desmærker i Asia. f 253.
Schift Tærtlejn, brugt til Brændsel.
f. z3ø.

. Schmidt, General - Inspecteur, Iagtta
gelser over Skovfornödenhed for Böndergaardc i Forhold til deres Stör
reise., ^anførte i kort Anviisning til
vilde Træers .Opelskning .og rSkoves
reite Anlæg, f 202.
Schoitsboe, P. K. A. (Assessor i Gen.

Land-Oeconomie- og Kommerceæollegjet) Iagttagelser over Wextriget .i
Marokko. J. 1-204. Saacde Eröetaf
mellembrudt Salvie (Salvia, interrupta)
i den botaniske Have i Kj öbenhavn,

hvor Planten blomstrer og nu har
holdt sig i fem Aar. f. 18, Har fun
det den Plante, han kalder mellem
brudt Salvie (S. interrupta) forskjel
lig fra Linnci finnede Salvie (S.
pinnata). 22. Ligesaa liar han fun
det oddst Aunknippe (Schoenus
mucronatus) forskjellig fra Barreliers
af Lamarck og andre citerede Syno
nym. 29. Samlede Fröet af blaalig
Milie (Milium coerulescens) , hvilket
saaet i den botaniske Have i Kjöbenhavn , voxede frodigen , bar Blom
ster, men fik ikke modent Frö. 35.
Har fundet Rævehale Svingel (Fe
stuca Alopecuros) i den botaniske
Have i Kjöbenhavn allerede i den
forste Sommer at blomstre og bære
modent Frö. 4°
*
Yttrer Formodning
om , at Desfontaines eenaxede Svin
gel (Festuca monostachya) kunde
være en Afart af tveaxet Heire (Bro
mus disfachyos). 45«
Holder vor
sivbladede Hvede (.Triticum junceum)
for en Afart af krybende Hvede
(T. repens), og har overhovedet fun
det denne Hvedeart meget forskjellig
hos nogle af de Urtekyndige. 54.
Synes, at enkelt Skabiose (Scabiosa
.simplex) ligner meget stjernedannet
Skabiose (S. stellata).
Holder
Strand,Korslov (Crucianèlla maritima)
/meget skikket til at dæmpe Fly ve
sand, i hvor den ikan taale Klimatet.
/3.8.
Ønsker Kraparterne nöjere
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undersögte for at skilles rigtigere fra

violetSlangehoved(E. violaceum) f. 77.

Holder for, at derer

Yttrer Formodning om , at den skræp

ingen væsentlig Forskjel mellom por

pebladede Blyrod (Plumbago lapathi-

tugisisk Vejbred (Plantago lucitanica)

folia) er en anden Art end den euro

og Harefod Vejbred (P. Lagopoid.). 62.

pæiske Blyred (PI. europæa, Desf.).

hinanden. f-6o.

Medbragte Frö af stengelfattende Vej

82.

bred (Plantago amplexicaulis) , som ,

(Lonicera orientalis ,

saaet i den. botaniske Have i Kjöben
havn, trives vel og bærer modent Frö.

komme graalig Lonicer (L. canescens)

Troer den harefodartede Vejbred

menligne Urtekjendernes forskjellige
Exemplarer af lyngbladet Koris (Coris

64.

(PI. Lagopoid.) maaskee kunde være

Anseer den østerlandske Lonicer

meget nær. 89
*

Lam.)

for at

Finder ved at sam

en Afart af den stengelfattende. 67.
Godtgjör, at de fleste Synonymer, Ur-

monspeliensis), at de uden Tvivl inaae

tekjenderne anföre af Loppe Vejbred

de med Assessor Rafn i Damn. Flor,

have gjort to Arter til een. 90.

Hav

(PI. Psyllium), ere urigtige og bör hen

gjort en særskilt Slægt af buttbladet

føres til stiv Vejbred (Pi. stricta) og at

Kironie (Chironia Erythræa)

derimod de Synonymer, Finne henfører

Navn

til afrikansk Vejbred (Pi. Afric.) bör

(Centaurium Erythræa), men lienförte

af buttbladet

under

Tusindgylden

staae under Loppe Vejbred. 68- Med

den siden efter Wildenows Udgave af

bragte fra Marokko Frö af stiv Vejbred
(Pi. stricta), som, saaet i den botaniske

Sp. pi. til Slægten Kironie. 98
*
Yt
trer Formodning om , at hans Strand

- Have i Kjöbenhavn, have frembragt
Planter, som blomstre og bære mo

Kironie er en forskiellig Art fra
Strand Enzian (Gentiana maritima,

Holder for , at den

Afart af Loppe Vejbred (PI. Psyllium),

Cavan. Lin. og Lam.). 100. Samlede
Frø af. Argan Olived (Elæodendron.

som Krocker har beskrevet og ladet

Argan, Retz.), som, saaet i Kap

Med

huset i den botaniske Have i Kjöben

dent Frö. 69.

tegne, er en særskilt Art. 71.

bragte Frø af smaablomstret Slangeho

havn, trives og voxer vel. 104.

ved (Ecliium micranthum), som, saaet

ver Oliepræsningen af Argan Olieved-

i den botaniske Have i Kjöbenhavn,
frembragte Planter, der blomstrede,

kjernerne i Marokko, hvorved der

men sjelden gav Frö. ^6-

forbruges i Landet. 112.

Har fun

det sit smaablomstrede Slangehoved

Beskri

aarlig vindes 1000 Centner Olie, som

Finder vel

meget forskjelligt fra Moenchs (E. parvi

den Plante , han har kaldet Evigkrands
Bruskbæger (Illicebrum gnaphalodes)

florum) , derimod ligner dette meget

noget afvigende fra Slægten, men hen
*

Vid. Sels. Skr. I Deel, II Hæfte.

Zz
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forer den dog til samme , da den ikke
passer bedre til nogen anden. J\ 119.

Holder guineisk Gaasefod (Chenopo

ver Tilberedelsen af den rodgule Farve,

som i Marokko faaes af Bladene af

dium gvineense> Jacq.) for at være

virkelig /ïlkanne (Lawsonia) og hvor
med Fruentimmerne deri Landet far

den samme som Muur Gaasefod (Ch.

ve deres Hænder og Födder. f. 187.

Angiver Forskjel-

Mener, at hvashaaret Svineöje (Hyoseris hispida) , formedelst sit Udseende

murale Lin.) 122.

len mellem graaligt Hareöre (Bupleunim canescens, Lin.), buskartet Hare

og sit fjerdannede

öre (B. frutescens) og vejbredbladet
Hareöre (B. plantegineum,Desf.). 129.
Holder med Lamarck og Desfontaines

snarere burde forenes med Slægten
Thrincia, Rol'h. 197.
Har sat sin

for, at glat Fuglerede (Daucus Visnaga,

dannede (Chrysanthemi carinati) for

Lin.) snarere burde være en Art af

medelst dens kjöldannede Bægerskjæl,

Ammi end af Daucus. 131» Fandt
stilklös Klasseskjerm (Oenanthe no-

uagtet den formedelst sin hvideStraale

diflora), saaet i Potter og udplanteti

den botaniske Have i Kjöbenhavn ,

allerede det forste Aai' at blomstre og
bære modent Frö. 135. Holder med

Fnok,

maaskee

Plante afOxeôjeslægten under dekjöi-

kunde tilkomme Plads blandt de hvid
blomstrede (Ch. Leucanthemi). 199.

Forklaring over de Kobbertavler, der
forestille de mærkværdigste marok
kanske Vexter. f. 201-204.

Lamark og Gerard for, at sydligKjör- Schumacher, Professor, har i Naturhi-

vel (Scandix australis) er en Afart af

langnebet Kjörvel (Sc. Pectcn). 138.
Angiver Forskjellen mellem logbladet

Hindbæger (SLatice alliacea), Nellike

Hindbæger (St. armeria) og storhoved
Ilindbæger

(St.

Cephalotis).

146.

Holder den fiinbladede Hör (Linum

tenuifolium) , efter Proden at domme,

for en aarîg Vext. 150.

Har henfört.

historie - Selskabets Skrivter handlet
om den nyopdagede grönlandske lis—
steen under Navn af Tungspath fra
Grönland, f. 314.

Senep, hvashaaret (Sinapis hispida)z
voxer af Frö fra Marokko i den bota
niske Have i Kjöbenhavn , hvor den
blomstrer og bærer modent Frö. f.

196.
den Siv , der har fladtrykte Blade og
Straa, og som nogle Urlekyudige an- Silvestre de Sacy, Professor i Paris,
see for en Afart af Ledde Siv (Juncus
har forklaret nogle af Sassanidernes
articulatus) under Skov Siven med
Inscriptioner i Nærheden al Persepolis
Navn af fladtrykt Skov Siv (June,

sylvalicus compressus). 179.

Beskri

saavelsom adskillige af disse KongersMynter. /. 257.

Sagregister over förste D. förste Hafte.

363

Siv, Strand (Juncus maritimus) , -som af Sumak , hvid (Rhus albidum), tabte ved
at dyrkes i Kaphuset i den botaniske
de Urtekyndige er anfört som en Af
Have i Kjöbenhavn sit graa Filt, og
art af spids Siv (J. acutus) holder As

fik næsten glatte Blade, f. 144.
sessor Schousboe for, at Lamark med
Grund, har gjort til en Art for sig selv- Svineöje , hvashaaret (Hyoseris hispida),
blomstrer og bærer modent Frö i den.
/• 178■
Skille, mauritansk (Scilla mauritanica),

botaniske Have i Kjöbenhavn.

f.

udmærker sig kun ved Kronen og Bla

197dene fra klokkedannet Skille (Scilla Svineöje, Sand (Hyoseris arenaria), blom
strer og bærer Frö i den botaniske
campanulata). f. 169.
Skille, tingitansk (Scilla tingitana), ud
Have i Kjöbenhavn. f. 197.
mærker sig kun ved Bladene og Diom Sylbcrger, sölvfarvet (Achyranthes arsteret fra mauritansk Skille (Sc. mau
genthea), om den er aarig eller perenneritanica) , ved sine vedvarende Blom
rende, ere Urlekjenderne uenige .f. 115.
Voxer i det kolde Huus i den botani
sterblade fra smaablomstret Skille
ske Have i Kjöbenhavn , hvor den er
(Sc. parviflora , Desf.) og ved Kroner
opkommen af Frö, som er sendt uden
ne fra Höst Skille (Sc.autumnalis, Lin).
lands
fra. f. 116.
/• 169.
Skjörl, röd, det Mineral, hvori Klap
*
roth opdagede Titanen, f. 308Splitli, Professor, Iagttagelser over,
hvor meget Træ Bøgeskovene paa en
bestemt Landstrækning i et vist Antal
Aar levere, f. 227.
Spotswood, Udgiver ef a Catalogue of
plants growing within the fortificati
ons of Tangier wrote in the Year 1673,
er den eneste, der har leveret noget

Bidrag til Marokko’s Physiographic.

/• 5Steenkuls Værdie i Forhold til Bøge
brænde- yi 226.
Stromers Iagttagelse over Thermometer-

T.

Fhtrmometer-Qviksolv- Colonnen, Iagt
tagelser af Ray, Karstens, de L’Isleog
Strömer over dens Udvidelse ved Var
mens Virkning, f. 223.
Titanen , opdaget allene af Klaproth, f.
307Findes kun i liden Mængde,
men er meget udbredt i Europa. 307
Er ogsaa funden i Norge under forskjellige Blandinger , men især under een ,
hvilken den intet andet Sted hidindtil
er funden tinder, f. 308Titanertser (om Norske") og om en ny
Steenartfra Grönland, som bestaaer
af Flusspatsyre og Alunjord, forfat

Qviksölv-Colonnens Udvidelse vedVarmens Virkning, f. 223.
tet jif P. C. A bildguard,f. 305-316Zz 2
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Titanertserne , hvad de bestaae af.

f.

gog. Hvilken der er den reneste. 308De spanske og franske ligne hinan
den. 309. De schweizerske og salzburgske ere ikke chemisk under
søgte. 309. Den passauiskes Gehalt.
309. Af dénorske kjender man hid
til tre Arter. 309. Disse Arters Be
skaffenhed og hvor de findes, f. 3o9.
310. Den forste Art bestaaer af tre
Afarter, hvilke kunde kaldes rod
brun og hyacintrod Titanit. 310.
Den anden Art kunde kaldes den gule
ogden hvide Titanit. 310. Den tre
die Art er titanholdigt Jern. 310.
Resultater af Professor Abildgaards
Undersøgelser over de norske Titanertscrs Metalgehaller. J. 3ii.
Titanholdigt polarisk Jernertz fra
Aschaffenburg, dens Gehalt afJern
og Titan, f 309.
Titansand , jernholdig grovkornet, fra
Siebenbürgen , dets Gehalt af Titan,
Jern og Bruunsteen. f. 309.
Torskefab , forskjelligbladet (Antirrhi
num heterophyllum), blomstrede det
försteAar, efter at den var saaet i den
botaniske Have i Kj öbenhavn, blev
siden buskartet og har endnu ikke
givet Frugt, f 195.
Trebælg , krybende (Panicum repens),
holdes af Cavanilles for at være syno
nym med Linnei farvede Trebælg (Pani
cum colorata), men af Desfontaines for
at yære forskjellig fra den. f. 34.

Trebælg, udspærret (Panicum dactylon),

holder sig i Marokko om Sommeren
grön, naar alle andre Vexter ere fortörrede af Heden, f. 33»
Tunis'1s Physiographie er beskreven af
Naturkyndige, f. 4.
Tychsen, Hofraad, har i De cuneatis
Inscriptionibus Persepolitanis Lucu
bratio bekjendtgjort sine Opdagelser
til at dechifrere og forklare de perse
politanske Inscriptioner. f. 258«
Tærtlejn , brugt til Brændsel. f. 239.
Torvejords Værdie i Forhold til Bøge

brænde. f 225.
Torvekuls Værdie i Forhold til Bøge

brænde. f. 225.
Torvemose - Areal til at forsyne en stor
Bondegaard med det fornødne aarlige
Torvebrændsel, beregnet efter tre
Slags Torvs forskjellige Dröjelse , og
fremsat i en Tabel mellem f 238 °g
239.
Torvs Værdie i Forhold til Bøgebrænde.
Z 225.

u.
Undersøgelser om de persepolitanske
Inscriptioner, ved Frederik Munter,

Professor i Theologien ved Kjoben-,
havns Universitet, f. 251-292.
Uranen , opdaget allene af Klaproth.
Z

3ø7‘

. U.
jSahls Symbolæ botanicæ, paaberaabt

af

Assessor

Schousboe

ved hans
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Z 13Vegas Tabeller over Forholdet mellem
Flodvandets og Böge-, Ege-, Aske- ,
og Fyrrebrændets spécifique Tyngde.
Z 209.
Vextcr, vildvoxende i Marokko, be
skrevne af Assessor Schousboe, og
ordnede efter kVildenows Udgave af
Species plantarum, f. 13-200.

Achyranthes argentea - f. II5
Affodii, grenet
.
170
—
pibet A
.
171
Agave americana
.
.
176
Agave > amerikansk
176
Agrostis bromoides
.
36
—
miliacea
36
——
panicea
35
—
verticillata
37
Alisma Plantago
185
Alkanne, virkelig
.
,
186
Allium Cepa
.
163
—
Chamœ-Moly
164
•—
nigrum
.
•
162
►—
pallens
.
.
162
•—
sativum
*
.
161
—
sphœrocephalon
.
162
—
subhirsutum .
.
161
—
triquetrum
.
163
Amaryllis exigua
160
Amaryllis, liden
»
160
Amini majus
•
.
131
Amnii, stor
g
•
131
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Aiiagallis collina
Z 78
—
latifolia
80
—
Monclli
.
78
Anchusa italien (Retz.)
74
Anethum Foeniculum
139
Anthericum planifoliuni
.
171
Antirrhinum lieteroplyllum
194
Apium graveolens
.
142
—
Petroselinum
»
142
Arve , Bakke
•
78
—
bredbladet A.
o>
80
—
opret A
•
78
Arundo Donax
•
47
Asparagus acutifolius
*
174
—•
albus
•
174
■—
aplyllits
175
—
declinatus
173
♦
—
retrofractus
.
174
Asparges, bladlös
175
—hvid A.
•
174
—
nedb'àjet A.
173
—
spidsbladet A, . 174
—
tilbagebojet A. . *74
Asphodelus fistulosus
171
—
ramosus
170
Atropa frutescens
•
93
—
Mandragora
•
93
Aunknippe, oddet
28
Avena fragilis
•
46
— sterilis
«
.4
46
•

♦

9

9

B.
Bacille, Strand
,
Baldrian, kronet
—
portugisisk B.

•

132
24

-3
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Baldrian, siciliansk

fl.

Bede, Mangold

Beenbræk, fladbladet
Beta Cicla

I7I
122
61

Bitterblad , traaddannet
Blyrod, skræppebladet
Briza maxima

—

80
39

virens

39
45

Bromus distachyos

—
, longifolius
.
«—•
madritensis
—
* ramosus
Bruskbæger, Evigkrands
—— t

44
43

44
117

giindsende B.
Krands B.

—
qvastet B.
Brystbær, almindeligt
—
spiseligt B.
Bukketorn, europæisk
Bulme, hvid
. .
Buphlhalmtim odorum.

. .
,
.. .

»

Bupleurum } canescens
—
coriaceum

. .
.

—•
procumbens
— _
rotundiflolium
Byg, almindeligt

— stivt B.
Bæ verax , grönligt
<

<17
117
117
103
102
94
93
199
127
127
127
126
48

49

.
.

* stort B.

—

23
122

»

39
39

.
■

--

.

Campanula Erinus

—-

sicula

Callitriche verna.

.

133
I.32
13

85
94
130
129

—
pumila
Cenchrus ciliaris
Centaurea elongata
Cerinthe major

32
199
74
195

■- Cheiranthus parviflorus
—
semperflorens
Chenopodium ambrosioides
—
Chironia

—

—
—
Chlora

85
84

Caucalis nodosa

195
I 22

murale
Centaurium

122

Erythrœa
-

maritima
spicata
perfoliata

.

95
95
99
ICO

i85

Chrysanthemum carinatum

198

Cichorium divaricatum
Cikorie, udsperret
Colchicum montanum

J97
197
iB5

Convolvulus althceoides

83
83
83
89

sepium

siculus
Coris monspeliensis
Corrigiola littoralis
Crithmum maritimum
Crocus vernus
Crucianella maritima
—

.

Cynosuras aureus

— .

echinatus

CyperuSo esculemtus

, ,

HS
132

24

58
22

Crypsis aculeata
Cuscu.ta auropaea

Cachrys hujnilis

f.

—
Rapuneulus
—
Speculum
Capsicum annuum

72
.

39
39
30
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D.
Daphne Gnidium

.

f. 189

D aucus hispidus
•
•
—
mauritanicus
•
—
Uisnaga
.
Dili, Fennikel
•
Dipsacus sylvestris
Dvalebær, buskartet
.
—
NLandragor D.

131
ï 30
130

139
5Ö
93
. 92

E.
75
.
75
Eenbælg, vedvarende
.
48
—
Afart
.
.
4-8
Elæodendron Argan (Retz.) . 103
Epilobium pubescens
.
185
—
tetragonum
.
Echium micranthum
-7violaceum

Erica arborea
.
.
—
australis
.
.
—
vulgaris
•
»
Eryngium amethystinum
.
—
campestre
.
—
__ maritimum
.
—
tricuspidatum
.
Exacum filiforme
.
»

188
189
189
126
125
124
124
61

F.
Festuca Alopecuros
•
—
bromoides
.
Fladax , spiseligt
.
.
Flitterax, pyramidalsk
.
l7odangel, lav
.
.
—
sideblomstret F. .

40
40
30
yf
129
130

/•
.

Foldkrave/ bälget
.
— • europæisk F.

Frankenia hirsuta
.
— »
laivis
.
.
—•
thymifolia (Desf.)

73

182
181
182

Franken», glat
.
I gl
—
stivhaaret F. .
182
—
thimianbladet F. . 182
Fuglehoved , yaaligt
.
190
—
stivhaaret .
190
Fuglekrone, tretandet
.
55
Fuglerede, glat
.
. ' 130
—
hvashaaret F. .
131
—
mauritansk F. .
130
Fænoje, fadsbengiet
.
3g

G.
Gaasefod, Muur

.

122

—
vellugtende G. .
Galium Aparine
.
.
Gederams, dunhaaret
.
—
firkantet G.
.
Gladiolus communis
.
Glandsfrö, knollet
.
Globularia Alypuni
.
Goldnaal, stivhaaret
.
Gyldenlak, immer blomstrende
—
smaaeblomstret G.

122
yj
185
186
26
32
55
121

195
195

H.
Harehale, ægdannet

.

Hareöre, graaliy
.
,
—
lœderagtigt H.
«
—
rundbladet II. .

47

127
127

126

368
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Hareöre, udstrakt .
Havre, brækkelig
—
Gold H.
Hejre, grenet
.

.

f.

.

46
46
•

— langbladet II.
— spansk H.
;
— tveaxet H.
.
Heliotropium europæuni
»
—
undulatum {Kahl)
Herniaria hirsuta
Hindbæger, aurikelbladet
—
kruset H.
.
—
lirebladet H.
.
——
lögbladet H. .
—,
riisdannet H. .
—
storhoved H.
—
tykbladet H. .
Honningiver, Bjerg
.
Hordeum strictum
.
*
—
vulgare
.
Hundehale , gylden . .
—
pindet II.
Hvede fra Barbariet
— sivbladet H.
—- Sommer II.
Hvene, lejreartet
—
krandsblomstret U. *
—
milieartet II.
—
Trebælg II.
Afart
.
.
Hyacint, Klase
—
romersk II.
.
Hyacinthus raçemosus
♦
—
romanus
Hydroçotyle vulgaris

44
44
43
45
73
73
121
147
149

148
146
148
146
148
84
49
48
39
39
50
52
50
36
37
36

35
36

175
175
HS
175
126

Hyld, Sommer
.
f' I45
Hyoseris arenaria
.
197
—
hispida
.
•
297
Hyoscyamus albus
92
Hör, almindelig
149
— finbladet II.
149
— fransk H.
.
150
— liden H.
»
•
153
— riisdannet II.
•
I5I
— stiv II.
152
Tvende Afarter
• 152
Hörsilke, europæisk
72
— liden europæisk H. {Afart} 12

I.
Illecebrum cymosum
IH
—
gn.aphalodes
•
IU
—
Paronychia
•
T17
—
verticillatum
.
117
Iris , fiorentinsk
.
26
— kalmusartet I.
«J
27
— spansk I.
•
•
27
— toknollet I.
.
28
— tydsk I.
27
Iris fiorentina
•
26
— germanica
27
— Pseud- Acorns
27
— Sisyrinchium
28
— Xiphium
.
27
Ixia Bulbocodium
25
—
—- major
25
—
— media
25
—
— minor
.
26
Ixie , europa:isk
25
— liden europæisk I. (Afart) 26

36ÿ
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Ixia , jniddelmaadig europæisk f. 25
-—• stor europæisk I.
25

J.
J asione montana
Jasmin ,1 buskartet
Jasminum fruticans

Juncus acutus
bufonius

—
—
—
—

capitatus
maritimus
pilosus
sylvaticus

84

.

,

,

H
14
177
180

.
.

179
178
Igl

.
compressus .

179
179

.

94
56

Kartebolle, almindelig
«
Kironie, axbærende
—
butbladet K.
—
Strand K,
.
—
Tusindgylden K.
Kjelderhals , topblomstret
Klaseskjerin} kugelrund
.
—
stilklös K,
Klever, maurilansk
.
Klokke, Rapurizel
—
skjönblomstret K.
—
smaablomstret K.
Klore, gjennemboret
Knopbæger , forlænget
.
Kogleax, Börste
.
—
Knippe K.
—
randhaaret K.
Kongelys , rundbugtet

—

smaablomstret K.

Vid. Sels. Skr. I Deel, II Hæfte.

Krap , Farve
•
.— fremmed K.
•
—
skinne7ide K.
Krophals , blaa
—
smalbladet K.
Krumhals, randhaaret
Korvel, langnebet
—
sydlig K.
•

58

59
59
85
85
75
138
138

L.

K.
Kapsikum, aarig

♦
Koris, lyngbladet
/• 89
Korslov , Strand
58
102
Korsved, immergrün
— bredbladet immergrün K. 102
— olivenartet K.
IOI

I CO

95
99
95
189

134
135
196
■
•

84
85
85
186

199
31
30

•

31
91
91

Lachenalia serotina
Lakenale, sildig
Lagurus ovatus
Laurbær , almindeligt

176
176

•
•
*

Laurus nobilis
Lawsonia inermis
Leiicoium autumnale

—
trichophyllu.ni
Levkoy , finbladet
—
Höst L.
Lilie, hvid
,
Lilium candidum
Linum gallicum •
—
Radiola
—
strictum
—
tenuifolium
•
—
usitatissimum
—
virgatum
Lithospermuin apulum ( Fahl)
Lobelia Laurentia
Aaa

47
193

’93
186
153
154
154
153
164
164

150
153
152
149
i49

151
74
87

/

070
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Lobelie, italiensk
.
f. 87
Loeflingia hispanica,
.
24
Lolium perenne
48
Lonicer, almindelig
.
87
—
graalig L.
.
88
—
sammenvoxen L.
87
Lonicera canescens
88
-—
Caprifolium
87
—
Periclymenum
87
cium europceuni
94
Lycopsis ciliata
.
75
Lycopus exaltatus
l6
Lyng, almindelig
189
Afart
189
—
sydlig L.
189
—
træagtig L.
188.
Löflingie , spansk
24
Lög, blceg
162
■— liyid L.
.
161
— kugleblomstret L.
162
•— randhaaret L.
164
—— röd Li.
..
163
— sort L.
162
— stivhaaret L.
161
— trefadet L,.
163

N.
Narcisse , grön
—
—
Narcissus
—

Z 157

Höst N.
Tazet N.
serotinus
Tazetta

.

—
viridißorus
Natskygge , Guldæble
—
. ægdannet N.
Nerium Oleander
.
Nicoliana rustica
.
Nodeskjerm, lav
.

—

•

155
155
155
155
157
93
94
120
92
133

siciliansk N.

.>.

132

O.
.

Oenanthe, globulosa

"
nodifiora
Olea europæer communis
Oleander, almindelig
.
Olieved, Argan
Oliven, almindelig europæisk
Onopordon macrocanthum
Ornithogalum umbellatum
Oxetunge, italiensk
.
Oxeöje , kjöldannet

134
135
15
120
103
15
198
164
74
198

Pi
Mangefrö , firbladet

.

55
37
57
— lidenSnerre M. {Afart) 58.
Milie , blaalig
34
Milium coerulescens {Desf)
34
Mærke, stilklös
134
Melica pyramidalis
Melklöbe , Snerre

Pancratie, Strand
Pancratium maritimum
Panicum dactylon
—
repens
—
sangvinale
Passerina canescens
•— hirsuta

.

159

..
,

,
;

159
33
33
33
190
190
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Peri j\.oc&angustifolia (Bill.) f. 120
Persille , almindelig
.
142
—
Sellerie P.
.
142
Phalaris bulbosa
32
Phillyrea latifolia
i5
—
media ligustrifolia
U
Pimpinella villosa
«
’39
Pimpiaelle, laaden
139
Plantago albicans
.
62
—
amplexicaulis
64
—
lusitanica
61
—
masrorhiza
»
63
—
Psyllium
.
67
•—
Scrraria
63
—
stricta
■.
69
Plumbago lapathifolia
.
80
Poa compressa
.
38
Polycarpon. te.traphy Ilum
55
Polygonum aviculare
.
192
—maritimum
.
192
Potamogetdn marinum
»
73
—
nataus
72

<2Qvalkved , laurbærbladet
144
—
riisdannet laurbær
bladet Q.
144

R.
Rl/amnus Alaternus
.
——
—
latifolius
—
oleoides
Rhus albidum
Ringô je, lugtende
Roakrone, Rjerg

102
102
IOI

142
199

A aa

Rubia lucida
,
— peregrina
— tinctorum
.
Pkumex bucephalopliorus
— bipinnatus
.
— spinosus
•
—- tingitanus
.
Rör, Næver

37 i

Z

59
59
58

183
184

183
183

47

S.
Saffran , Paar
«
Salicornia fruticosa
Salsola fruticosa
.
— verticillata
.
Salting, buskartet
Saltyder, buskartet
—
krandsblomstrct 5.
Salvia bicolor
»
—— clandestina
.
— interrupta
.
Salvie, forborgen
•.
— mellembrudt S.
•
— tofarvet S.
Sambucus Ebulus
.
Samel, Strand
.
Samolus Valerandi
.
Scabiosa simplex
—
stellata
.
Scandix australis
—
Pecten
Schoenus mucronatus
•
Scilla autumnalis
•— campanulata
— italica
»
— maritima
.

24
U
122

123

U
122

123
17
16

18
16
18
U

145
86

86
56
56

138
138

28
170
167

167
165

3y2
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Scilla mauritanica
.
f.
—• peruviana
•
—. serotina
.
— tingitana
.
Scirpus ciliaris
— Holoschoenus
— setaceus
Senep , hvashaaret
Sesel, ammiartet
Seseli , Arnmoides
Seyhalm , avnet
*
Sherard, almindelig
Sherardia arvensis
.
Sinapis hispida
Sindgrøn , stor
•
Sium nadiforum
*
Siv , haarrig
— hoveddannet S.
— Skov S.
— fadtrykt Skov S.
.— spids S.
»
.— Strand S.
•
—»■ Tudse S.
.— 3die Afart af Tudse S.
Sp. pl.
Skabiose, enkelt
—
stjernedannet Sk. .
Skedeax, stikkende
Skedeknæ, Strand
.
—
udstrakt Sk.
Afart af udstrakt Sk. .
Skeeblad, vejbredartet
Skille , Höst
.—•
italiensk. Sk.
—
klokkedannet Sk.

168
167

165

169
3i

3o
31
196

139
139

46

57
57
196
119
134
181
179
179

179
177
178
180

181
5Ö
56
22
192
192

192
185
170

167

167

Skille, mauritansk Sk. . f. 168
•—• peruviansk Sk.
167
—
sildig Sk.
.
165
—
Strand Sk.
165
—
tingitansk Sk.
169
Skoerem , Sand
.
HS
Skreppe , marokkansk
.
i83
—
tilbagebojet Sk
183
•—
tornet Sk.
183
-—
tvefinnet Sk'
184
Slangehoved, smaablomstret . 75
—•
violet SI.
75
Snerle , altheebladet
83
Gjerde S.
.
83
—
Siciliansk S.
83
Solanum Lycopersicum
93
— Melongena
94
Stapelia qvadrangula (jF°rskdl) 121
Stapelie , firkantet
.
121
Statice alliacea (CavanJ)
146
—— auriculæfolia (fahl)
147
—- Chephalotes
146
— ferulacea
148
—■ monopetala
.
148
•— mucronata
149
— sinuata
.
148
Steenfrö , apulisk
.
74
Steenveed, glat breedbladet . 15
— ligusterbladet middelmaa
digt St.
14
Stipa , paleacea
.
46
Stumptand , tilbagebojet
16
Sumak, hvidagtig
.
142
Svinehale, randhaaret
32
S vineøj,e, hvashaaret
197
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f. 197
4°
»
4o
26
16

Svineöje, Sand
.
Syingel , hejreartet
—
Rævehale S.
Sværdblad, almindeligt

Sværtevæld , höj
Sylbæger, sölvfarvet

115

T.
Tamarisk, fransk

Tamarix gallica
•
Thapsia garganica
Thapsie, garganisk
Tobak, bonde
Tornknop, Amethyst
~
Mark T.
—
Strand T.
.
—>
trespidset T.
TorsVeMfforskjeiligb ladet Sch.
Trachelium coeruleum
•
——
augustifolium
.
Trebælg, krybende
.
—
ööd T.
.
—•
udspærret T.
-

145
145
139

139
92
126
125
124
124
194

85
85
33
33
33

Trehage, Kær
'
.
184
Trifolium Melilotus mauritanica 196
Triglochin palipstre
.
184
Triticum junceum
.
52
•—.
sativum
.
50
i—.
æstivum
»
50

F
Valeriana Calciti apa
Cornucopiae
—
coronata
—
Vandax, svömmende

Säe y.

•

,

-

»

23
23
24
72
73

3y3

Vandnavle, almindelig . f. 126
Vandstjerne , Vaar
.
U
Vejbred, hvida^tig
62
—
langrodet y.
63
—•
Loppe U.
.
67
—>
portugisisk y.
.
61
•—- savtakket y.
63
——
stiv y.
69
— stengelfat tende y.
64
Verbascum Lychnitis
91
—
sinuatum
91
Verbena supina
16
Veronica AnagalUs
16
Viburnum Tinus
144

— virgatum
Viinstok , almindelig
Vinca major
Vinde, smalbladet
Vitis vinifera
Voxkrone, stor

.

»
-

144
114
119
120
114
74

Z.
.Zizyphus Lotus
——

102
103

vulgaris

AE.
Ærenpriis , Arve

a

16

AEselsfoder, langtornet

198
*
*
*
Fex ter i Marokko, som vel ikke *
hen
höre til de forestaaende beskrevne ni
Klasser , men som Assessor Schousboe
imidlertid dog, for de Botanikere paa
adskillige Steder i Europa , som have
faaet Frö fra den botaniske Have i Kjö-
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benhavn , forinden den anden Deel af
Z.
lians Iagttagelser udkomme foregaa
Zoega, Georg, kongelig dansk Agent
ende her leverer Beskrivelse over og
. og Consul i Rom, nogleAnmœrkninTegninger af. See: 194-200.
ninger over et gammelt Monument i
Vextriget i Marokko, Iagttagelser der
Museo Pio-Clementino i Rom. f.
over af P. K. A- Schousboe, As
293-304. Holder dette Monument,
sessor i General-Land-Oeconomie- og
efter de Forestillinger, det indehol
Commercecollegiet. f. 1-204.
der, for et Begravelsesmonument af
Visconti , Forklaring over et gammelt
det Slags, som de Gamle kaldte Mensæ.
Monument i Museo Pio-Clementino i
*
295
Beviser, at Visconti’s Forklaring
Rom. f 295.
over dette Monument er urigtig. 296.
Vildmose (nörre og sondre) i Jylland,
Forklarer- Monumentets Alegorie efter
deres store Fladeindhold, f 248»
sin Forestilling derom. 297. Beskri
velse over Alegorien paa en Askekasse
*.
TF
i samme Museum, som har megen
Lighed med den, han beskriver. 300.
JHedels Afhandling om Torvemoser,
Ligesaa paa Vas Chigianum, som sandlivori de Askeqvantiteter, forskjellige
synligviis ogsaa er en Askekrukke.
Torvearter efterlade sig, angives, f
300. Fortsat Oplosning af Alegorien
220.
paa det Vaticanske Monument, f.
Witte, Hofraad, paastaaerisinAfhand
301-304ling: Ueber die Bildung der Schrift
sprache und den Ursprung der keil
OE.
förmigen Inschriften zu Persepolis, at
disse saakaldte Inscri'ptioner kun ere Æselsfoder , langtornet (Onopordon
inacrocantlium), blomstrer og bærer
Zirater. f 258Wolf ammetallet, opdaget af Scheele
modent - Frö i den botaniske Have i
og d<Elhuyar. f. VW
Kjobenbavn. f. 198-

3y5
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for

Aar

^.åndedrættet standser bos Troen, naar

man holder dens Mund aaben. f. 68Dets Mechanisme forandres hos Men
nesket, naar Lungen er saaret tillige
med Bryslhinden. f gi.

Abildgaard, Professor, har bevist, at
visse af de menneskelige Dele i deres
förste blöde Tilstand kunne voxe sam
men. f 33. Var med flere andre af
den Mening, at Atinosphæren træder
ind i Brystet giennem penetrerede
Brystsaar under Udaandingen. f. 76.
Ahrcnz , Rector i Bergen , Iagttagelser
over Tordenvejr om Vinteren, saavel
der i Staden som i Bergens Stift, f
151-162.
Alexandrien havde, uagtet den var an
lagt a£ Alexander, ægyptisk Øvrighed.

i Soo.

f 5. Ejede en Hyppodromus, et Sta
dium, et Amphitheater og et Thea
ter. 23.
Men dens Theater synes
ikke at have udmærket sig. 24. Dens
Indbyggere inclinerede fornemmelig
for Dands og Musik, f. 24.
Anmærkninger {nogle') over Ægyptens
Forfatning og Tilstand under Ptolemæerne af Hegewisch, Professor.
Z 1-2(5.
Anmærkninger over den chirurgiske'
Behandling af dybe Saar i Brystet
foranledigede ved nyeFors'ogoverAandedrættets Mechanisme. Af I. D.
Herholdt, Divisions-Chirurg, f. 41104.
Atmosphæren ægger hos det fodte Men
neske Indaandingsredskaberne til Virk
somhed. f. 58. Hvor stort Rum den
efter Udaandingen indtager i Brysthin

076
r

Sagregister over fôrste D. andet Hæfte.

dette Misfoster, f 37.
Bestyrker
dens Pose , naar den der er indpasse
denne Formodning ved to Exempler.
ret gjennem et penetreret Saar. 75.
f 38Undersøgelser af Goodwyn for at be
stemme, livor hastig den fordærves i Bell, Benjamin, har urigtigen beskre
Menneskets Lunger, f. ioi.
vet Luftudpompningen af Brysthin
Authoriteter for, at Luften ved Udaandens Pose ved Hjelp af Aandedrættet.
dingen drives ud igjennern Brystsaaraf
/• 95Brysthindens Pose. f. 76'78.
Betragtninger over Theorien af Bevæ
gelsen paa Hjul, hvori fornemmeliB.
gen
vises den Fordeel, höje Hjul have
Bang, Jens, Doctor Medicinæ, Læge
over de lave til at lette Bevægelsen.
ved Soröe Academie og Gods , DistrietsAf C. Hoyer, KapitainiSöe-Etaten.
chirurg i Soröe og den sondre Deel af
f. 105-140.
Holbeks Amt. Afhandling om et
Misfoster med Hjernen i en Pose, Bibliothek , det ægyptiske , i Ptolemæernes Tider, f 23. Bestod formohængende fra Nakken ned paa Ryg
dentligen ogsaa af ægyptiske og andre
gen , og Formodninger om Aarsaøsterlandske Skrivter, skjönt nogle
gerne til Misfostre, Modermærker
Forfattere
paastaae, det kun inde
og deslige, f. 27-39. Beviser ved
holdt græske Autores. f. 23.
et Exempel, at Naturen , selv ved Gevexters, Gigtknuders og desliges Til
blivelse, altid folgeren vis Orden, f. 31.
Hypothese, hvorefter Ovërflodighed
eller Mangel af Næringssaft kunde
være Aarsag til en overnaturlig stor
eller liden Vext. f. 34..
Beviser
ved et Exempel , at Vexternes na
turlige Farve kunde
formedelst
Dunstkredsens Indflydelse lide For
andring. f. 32.
Modsiger Lemery’s Mening, at Misfostre foraarsages
af Moderens Trykning. 32. Beskri
velse over det Misfoster, hans Afhand
ling handler om. 35. Formodning om,
at Indbildningskraften maa have virket

Bonnet af Mening med Haller, at det i
Grundspiren til et Foster allerede er
bestemt, om det skal blive veldannet
eller ildedannet. f. 30.
Forkaster
den Hypothese, at Misfostre maae
tilskrives Indbildningskraftens Virk
ning- /• 38-

Brystets indvendige Structur, f. 74.
Brysthuulhedens relative Störreise til de
Organer der indsluttes i den. f. 43.

Brystsaar, penetreerte, Betragtninger
derover fra palhologisk Synspunct.
f. 74’ Tillade Atmosphæren at trykke
Lungerne uden fra med samme Kraft

Reaireg'ster over förste D. andet Hafte»
som den ellers gjennem Luftroret tryk
ker dem inden fra. f. 74.

Maae in

gensinde efter en fuldkommen Indaanding tilstoppes, saafremt de ikke ere
större , end at jo Lungen under Brystets

Udvidelse kan opfange Luft. f. ßi.
Brystsnit paa begge Sider i Brysvandsot

draibte efter tre Timers Forlob et Men
neske.

f 83.

Bryststik, konstige, vilde maaskee tjene

til at redde mangen en Brystvandsotpatients Liv , naar man var sikker paa
vedKonstens Hjelp atkunne hæve alle
farlige Folger deraf, f 100.
Bygningsmaade, ualmindelig , af Ski

I.

D. Herholdt,

377
Divisions-Chi-

™rg. f 41-104.
De Comnck, Etalsraad, Participant i
Bekostningerne for Skibet Versuchs

Bygning, f 263.

Overdrog Marquis

du Crest Bygningen af Skibet Svar
til alt. 266.

Hvad Pen gesummer han

bestemte til Marquiens Etablering og

Underholdning, medens Skibet stod i
Bygning. J. 266.

Coudraye, Pudder.

Den ualmindelige

Bygningsmaade af Skibet Svar til

alt, doo franske Læster drægtigt,
bygget i Kjöbenhavn Aar /798 °g

bet Svar til alt, 600 franske Læster

S9- f 261-289. Hans Tanker om
Skibets Construction, Fordele og mue«

drægtigt, bygget i Kjöbenhavn 1798

lige Mangler, f. 285.

og 99.

Af de la Coudraye, Ridder.

Du Crest, Marquis,

Skibet Svar til

alt, bygget efter hans Plan og under

f. 261-289«

hans Opsyn, f. 263.

C.

Havde tilforn i

Altona forestaaet Bygningen af Skibet

Callisen har med flere antaget, at At-

Versuch, f. 263.

mosphæren, hvor der er penetrerede

Brystsaar, under Udaandingen træder

D.

ind iBrystet. f 76. Hans Mening om,

■ naar Plaster bor lægges paa et pene- Diodor af Sicilien , i hans Overslag over
Ægy ptens Indkomster under Ptolemætreret Saar, er stridende mod Rich

ters. 94.

Har i den latinske Ud

gave af sin Chirurgie forandret sin for

erne maa der være indløbet en Fejl.

Z 7-

rige Mening om Luftens Udgang af
Brvstsaar underIndaandingen. f io3.

E.

Chirurgisk Behandling af dybe Saar i Engellænderne have i Hindostan fulgt

Anmærkninger derover,

de ældre Erobreres Politik, og ladet

foranledigede ved nye Forsög over

Politiet og Justitien forblive paa den
gamle Fod. f. 4.
Bbb

Brystet,

Aandedraettets Mechanisme.
Vid. Seh. Skr. I Deel, II Hafte.

Af
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raster over forste D. andet Hæfte,
F.

Formodninger om Aarsagerne til Mis
fostre , Modermærker og deslige, af
Jens Bang, Doctor Mediciner, f. V(.
Forsög iA en ny Forklaring af den phoenisiske Inskrift paa de gamle malthe-

f 198. Ligesaa med Reverber over
af poleret Metal, f. 199.

G.
Galen har fundet ved anstilte Forsög
med Dyr, at Aandedrættet standser,
naar Brysthindens Poser ere aabnedc.

siske Mynter. Af Ole Gerhard Tych
/• 7’1sen , Professor, f. 167-178.'
Broen drager Aande ved at tilspærre sin G Teskerne synes ikke at have boet i syn
derlig Mængde i de ægyptiske Stæder.
. Mund.
68- Udvider sine Lunger,
naar dens Bryst er aabent. f 67.
J. 5. Men anlagde hellere, skjönt
dog kun faa, Colonnier uden for sam
Doer, naar dens Mund holdes aaben,
me. 6. Staden Ptolemais var anlaet
fordi dens Lunger ikke selv have no
O
gen Udvidelseskralt, J. 68af dem. 6.
Bare efter Alexanders
lyhrene paa Kysterne, noget om sam
Tid megen Ærbødighed for kronede
me, saavelsoni om de forsk]eilige
Hoveder. 25. Holdes uden Grund for
Vindes Virkning paa een i Luften
at være forledede til denne alt for over
fritstaaende Lue. Af Paul von Lo
drevne Ærbødighed af de østerlandske
Nationers Exempel, f 25.
t'enörn , Ridder af St. Wladimir,
■ Kommandeur-Kapitain , General-Ad
h
jutant, Overlods og Directeur for det
kongelige Söekaartarchiv. f. 179- Hallers Hypothese, at ethvert Fosters
200Disse Fyhrers Nødvendighed,
eller Misfosters Dannelse allerede er
især paa de danske Kyster. i8l« De
bestemt i Grundspiren, f. 30. Paares Farlighed , naar de ikke passes
staaer, at et Foster med to Hoveder ,
eller ikke kunne have den Virkning,
som han har beskrevet, allerede i
de skulle. 182. Aarsager til, at de
Grundspiren har været dannet saale
des. f. 30.
ikke altid sees eens eller lige godt. 183.
Hindringer af Vindene for deres Lys Hauch A. VF. , Overhofmarschall.
ning- 184
*
Deres forskjellige DirecOrn de Tordenvejr, som om Vinte
. tioner .efter de forskjellige Kanter, Vin
ren paa forskjellige Steder i Norge
den kommer fra. i85.
Formodede
°g i flere nordlige Egne bemærkes
næsten ligesaa hyppigen, som om
Aarsager til, at de brænde mere levende
med een end med en anden Vind. 195.
Sommeren. 141-166.. Finder af de
Oplysninger, han har indhentet, at
Fyhr med Overbygning af Vinduer,

:

Sagregister over forste D. andet Hofte.
Grunden til dette Naturphænomen

maa ligge i locale Omstændigheder,
især i Havets Nærliggenlied ved disse
Lande, f. 163. Forklaring over Lynil
dens Udvikling efter de Lues System.
162.
Ligesaa over Regnens. 164.
Over Hagelens Dannelse. 164. Over
Orkaners Tilblivelse. 164. Ligesaa
Forklaring over disse Naturphænomener efter Oplosnings-Systemet. 165.
Troer, at Aarsagen til Vintertordenvejr
paa de vestlige Kyster af Norge bedst
lader sig udlede efter det sidste Systein
af Vandets Overgang fra Gasskikkelse
til Dampe. 165. Tilstaaer, at vore
Kundskaber om, hvorledes Naturens
store Operationer foregaae, kun ere
Hypotheser og Gisninger, f. 166.
Hauch, A. W. , O verhofm archall, Re
sultater af en Deel anstilte Forsög
- med Hensyn til den af Hr. Profes

sor Wiirtzer i Bonn angivne For
vandling af Fandet til Salpeterstofeller (fv te Is tofgas. f. 201-216. Be
skrivelse’ over det Apparat, han efter
. ■ Professor
Wiirtzers Forskrivt lod sieO
y '
- forfærdige til Forsögene. 204. Det

forste Forsög med Apparatet, hvorved
der i Forhold til det overgaaede Vand
udviklede sig en betydelig Andeel
af Gas. 205. Gjentaget Forsög , som
gav ham samme Resultat. .205« For
andring , der blev foretaget med Ap
paratet, for at undvære et Glaskar,

som ved de forste Forsög var bestymt
Bbb

$79

til at opfange det overgaaede Vand ,
som ved begge blev sprængt.
f. 206. Fik efter et i halv tredie Timer
fortsat Forsög ig til 19 Kubiktommer
Luft, som befandtes at bestaac af en
Blanding af Suur- og Æalpeterstofgas.
206. Resultatet af disse Forsög syn
tes alt saa, al anvendt Forsigtighed uag
tet, at bevise, at Vand, ved at passere
gloende Legemer, kunde antage- en
permanent Gasskikkelse. 207. Men
fandt omsider, at det maatte være det
kolde Vand, der brugtes til Forsøget,
som af Fleden blev drevet til at slippe
den Luft, det indeholdt. 288« Tgjentog Forsøget syv Gange for at under
söge sin Formodnings Rigtighed. 209.
Gjorde derpaa, til end mereBestyrkelse,
Forsøget med kogende Vand idet pneu
matiske Kar, ved hvilket Forsög det
befandtes, at Vandet staaer i större
Forbindelse med Luften , end man el
men

lers forestiller sig. 209. Fandt, at
Vandet vedblev, til det' havde kogt i
to Timer, at udvikle Gas. 210. Fik
ved disse Forsög aldeles intet Gas ved.
at lade Vandet gaae gjennem det glo

ende Rör. 210.
Yderligere Forsög
efter en Forandring med Apparatet for

at bestyrke, at det ikke erdet Vand,
der ^aaer over gloende Legemer, hvor
af der udvikles Gas. 211. Forklarer
Aarsagen til de forskjellige Resultater,
Forsögene gave. 212.
Formodning
om Aarsagen, hvorfor den af Vandet

38o
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udviklede Luft indeholder mindre
Suurstofgas end den atmosphæriske.
f. 212. Forklaring over Aarsagen til,
at Wiegleb har fundet Vand at udvikle
Gas ved at gaae igjennem en gloende
Tobakspibe, men ikke ved at gaae
igjennem et gloende Glasror- 213.
Ligesaa over Aarsagen til, at Juch
ikke har udbragt öamme Resultat. 214.
Troer at kunne uddrage den Slutning
af sine Forsög, at Heden allene ikke
formaaerat give Vand nogen Gasskik
kelse. 215. Onsker, at enhver Na
turforsker vilde tilbørlig undersöge sine
Opdagelser, förend han gjorde dem

sin Serapis’s Dyrkelse i Ægypten.yi 1 §.
Godtgjör, at de Lærde have Uret,
der ansee det ægyptiske Museum for
en græsk Imitation paa Grund af, at

dette ligesom de græske Væddelege
havde en Præst til Forstander. 21.
Slutter afPtolemæi saa kaldte Canon,
at han maa have öst af østerlandske
Kilder i det ægyptiske Bibliothek, f
23- Yttrer sin Forundring over, at
Ptolemæerne ikke have tilfredsstillet
deres Ærgjærrighcd ved Pyramiders
Opførelse. 24. De eneste Aarsager,
det er mueligt at tænke sig til denne
Forsømmelse, f. 25.
Herkoldt, Divisionschirurg, Anmærk
bekjendte. f. 215
*
ninger over den chirurgiske Behand
Hegewisch, Professor, nogle Anmærk •
ling af dybe Saar i Brystet, foran
ninger over .Ægyptens Forfatning og
Tilstand under Ptolemcrerne. f 1-26ledigede ved nye Forsög over Aandedrætiets Mechanisme, f. 41-101.
Formoder, at det er efter attiske, ikke
Forsög med Hundehvalpe for at over
efter alexandrinske Talenter, Diodor
eg Cicero have beregnet Ægyptens Ind
tyde sig om , hvorvidt Winslövs og
Scheels Hypothese, at Fosteret ind
komster. 7. Godtgjör af en Sammen
aander Modervandet, er rigtig. 49.
ligning mellem Ægyptens og TydskLigesaa med Kyllinger i Ægget for. at
lands Störrelse, at det er mueligt, Theocrits Efterretning om Slædernes store
pröve den Analogie, man har opstilt
til Beviis paa Modervandets IndaanAntal i Ægypten kan være rigtig.
13 og 14. Ligesaa af en Sammenlig
ding af Fosteret, f.- 49. Söger Beviis
for, at Modervandet ikke indaandes
ning mellem begge Landes Folke
af Fosteret, i deMisfostere, som have
mængde. 15. Beviser, at Heynes Me
manglet Hoved , Næse eller Mund.
ning om , at Præstecollegierne i Ægyp
ten under Ptolemæerne vare ophævede,
er urigtig. 15. Gisning om, hvori
de Midler bestode, den förste PtolejHæus betjente sig af, for at iadfore

50.
Ligesaa i de af Portal anförte
Exempler paa fuldbaarne Mennesker,
som Luftroret har været forstoppet
hos. f. 51,

Fremdeles i Manglen af
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Erfaring om Modervandets Forefin-

Rafn standset Aandedrættet hos man

delse i Lungeblærerne hos noget Fo

gen en Frö , allene ved-at holde dens

ster -f 51 • Holder med Professor Abild-

Mund aaben. f 6$.

gaard for, at det paafolgende Aande-

Beraaber sig paa

dræt, formedelst den af Stemmeridsens

adskillige af berømte Læger og Naturkvndige anslilte Forsög og gjorte Er

Nerver modtagne Suurstof, Electrlcitet

faringer, for at bevise, at Lungerne

etc. , kan være en physisk 1* ölge af det

ikke have nogen egen Udvidelseskraft.

foregaaende. 52. Understotter denne
Formodning med Beviser, tagne af den

han selv har anstift med en Kattekil

68-72.

Ligesaa paa et Forsög, som

der sees

ling , lios hvilken lian aabnede Bryst

hos Dyr, hvis Luftror man har tilbun

hinden, idet samme den blev födt, og

Anstrængelse for at aande,

det, efterat deres Lunger ere fyldte

hvis Lunger fandtes ganske lufttomme.

med Suurstofgas. 52.

72.

Beviser, tagne af Svælgets og Mellem

Men indrømmer derimod Lun
gerne Gontractilitet eller activ Kraft

gulvets Fölsomhed hos nys döde Men

til at uddrive Luften,

Ligesaa med

73.

Undersø

Frem

gelse for at bestemme, omAtmosphæ-

sætterto Erfaringer, den ene af Schmu

ren træder ind eller drives udafBrystsaar ved Indaandingen. 78.
Fandt

nesker for Galvanismen. 53.

cker, den anden af D. Langvish,
som synes at modsige hans Hypothese.
54- B eviser fremdeles , at Moderka
gen gjör det undværligt for Fosteret

at indsande Modervandet. 54.

Lige

det förste efter anstilteForsögpaaVeterinairskolen med Dyr i Overværelse af
Assessor Rafn og- flere

andre.

79.

Troer, at von Swietens Regel, at pe-

saa af hjernelöse Fosteres Död, saasnait

netrerede Saar i Brystet dræbe hastig

de fødes, at det ikke er Modervandets

og vist,

Indaandelse, der i Modersliv holder

större end Stemmeridsen , hör i Folge

naar de sammentagne ere

Godtgjör afMen-

anstifte Forsög lide en Forandring. 80.

neskets indvortes Mechanisme, at det

Angiver den absolute og relative Virk

ikke som Foster i Modersliv kan ind

ning af Luftens Tndtrængelse i Brystet

Fostereti Live- 55.

sande Modervandet. 57.

Ligesaa, at

gjennem et penetreret Saar. 84.

Be

Brystets Kapasitet hos det staaer i et

stemmer, i hvilket Tilfælde Lægen,

bestemt Forhold til de Organers abso

saasnart mueligt, bör befrie Brystet fra

lute Störreise, der indsluttesidet. 58.

den igjennem et penetreret Saar ind«

At Menneskets selvstændige Liv först
jned Indaandingen tager sin Begyn

ren Adgang til Brysthindens Pose. 85
*

delse. 59.

Har tillige med Assessor

traadte Luft, og formene Atrnosphæ-

Ligesaa, i hvilke Tilfælde det maaskee
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kunde vær© betænkeljgt.jC §6. Ende
*

desZ99« Ligesaa,underhvilkeOmstæn-

lig og, i hvilket det vilde væreskadeligt. 87« Bestemmer, hvad Lægens

digheder Plasteret bör forblive liggende
paa penetrerede Brystsaar, og under

Bestræbelse, .hvor Lungen under, pe-

hvilkeBandagen bör fornyes, ioi. Hol

netrerede Brystsaar er betændt, maa

der for, at man , hvor ikke al Luften er

gaae ud paa. 87. Hvad han har at gjöre,
efterat han har naaet sit Öjejneed , for

uddreven af Brysthindens Pose, börofte

ikke atsinkePatientensHelbredelse. 88»

i Forbindelse med den atmosphæriske

aabne Saaret, for at bringe denne Pose

Resultater af Forsög paa Dyr og Iagt

Luft, og derpaa ved Konstens Hjelp

tagelser hos lungesyge Mennesker, for

at bestemme , hvorpaa man kan kjen-

uddrive Luften igjen af samme. 102.
Onsker sine practiske Regler prøvede

de, om den saarede Lunge er saa vidt

af de Mænd, som Kan derved har mod

helbredet, at den kantaale at udvides.

sagt, og ikke fulgte , forend de ere be

89.

Betragtninger over de Midler,

fundne rigtige, f. 103.

hvorved man hidtil har sögt at uddrive

Ilertzberg, Sognepræst i Qvindherred i

den indtraadte Luft af den saarede

Bergens Stift, Iagttagelser over Tor

Brysthindes Pose. 91. Undersøgelse
for. at bestemme, naar et penetreret

denvejr om Vinteren i delte Stift, f.

Brystsaar bør lukkesmed Plaster. 94.

*
*45
Historisk-philosoplusk Afhandling over

Resultat af denne Undersøgelse. 95.
Betragtninger over Luftens Udpomp-

Spörgsniaalct : Hvorledes kan Bar

ning af Brysthindens Pose ved Hjelp

neskesamfundet bestaae med Kultur.

af

Aandedræltet.

95.

Beregner,

barie eller Raahed og Uorden i Men
Af Niels Schow , Professor og Opdra

hvorvidt et konstigt Aandedræt under

ger for H.. H. Prinds Christian Fre
penetreredeBrystsaarkan udpompeLufderik. f. 217-260.
ten afBrystbindens Pose. 95. Harfun- Hjul have især to forskjellige Bevægelsesdét ved Forsög i Professor Abildgaards
maader, nemlig en slæbende og en
og Assessor Rafns Nærværelse paa en
rullende, f. 109« Betragtninger over

Hund ,

at Luften ved Indblæsning

ganske kan uddrives under penetrerede
Saar i Brystet af Brysthindens Pose.
98« ■ Bestemmer, underEvilkeOmstæn
digheder ethvert af de Midler, lian har

deres Bevarelse. 109. Disse Betragt
ninger lede til at oplyse Realiteten i
- G rundens af Axélfrictionen uafhænglge-Modstand, og at vise, hvorledes
Overgangen fra den slæbende til den

foreslaaet til at udvide Lungen og befrie

rullende Bevægelse faaer Sted. ni.

BrystbindensPose fra Luft, bör anvèn-

Deres Bevægelse lettes fornemmelig

Sagregister over f'ôrste D. andet Hæfte
af jævne og haarde Veje , og dernæst

af deres

Höjde og

proportionerede

Brede, f. ligHollænderne have været beskyldte for
af Vindesyge at tilintetgjöre deres Overflödighed af nogle Speceriesorter. f. 6.
Hoyer, C., KapitainiSöe-Etaten, Be
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deres Handelspolitik i Ægypten, f. 6.
Bekjendte fordum i Ægypten som for
trinlige Financiers, f 6. Vare der For
pagtere af de kongl. Indkomster. 6.
Bleve desformedelst anseete for de
förste Ministre, f. 7-

K.
tragtninger over Theorien af Be
vægelsen paa Iljul, hvori fornemme Karrer have, efter Theorien, Fortrin for
lig vises den Fordeel, höje Hjul havs
Vogne med fire Hjul. f. 120.
over de lave til at lette Bevægelsen, Kippe-Sjö, et Phænomen i Bergens
Stift under stærkt Uvejr, f.
f ï05-140.

I.

L.

Indaandingen föregaaer ikke paa sam

Luen har een Farve, naar der blæser

me Maade hos Mennesket som hos
östlige, og en anden , naar der blæser
Fröen. f. 6". Denne Forskjel kom
vestlige Vinde, f. lg(5.
mer af deres forskjellige indvortes Luft, Kundskaben om, hvormeget et
hvert Individuum kan modtage deraf i
Structur, f. 6g.
sine Lunger, vilde være vigtig for
Indbildningskraftens Indflydelse hos
Lægekonsten. f 6o- Forsög, som
Faarene paa Lammenes Farve, f 34.
ere anstilte af Naturforskerne for, saaLigesaa hos Hestene paa FöllenesFarve.
34. Dens Virkninger paa det men
neskelige Foster , beviist af Professor
Tode véd et Exempel, f. 35.
Indbildningskrafts (Moderens) sandsyn

lige Indflydelse paa Misfostres Dan
nelse. f 33.
Jones, William, slutter af Sanscritsprogets Slægtskab med Parsisproget,
at Bramanernes Sprog har været Moder
saavel til Parsisproget , som til de in
diske Dialecter. f. 304.
Joderne vare i Ægypten tilladte deres

Autonomie, f. 6-

Et Træk til at vise

vidt mueligt, at udfinde , hvormeget
Menneskets Lunger kunne modtage
deraf, f. 61-64.
Stridende Menin
ger om, hvorvidt den er skadelig,
naar den gjennem penetrerede Brystsaar trænger sig ind i Brysthindens
Pose. 82. Betragtninger over den
gjennem penetrerede Brystsaar indtra/ngte Lufts absolute og relative

Virkning. 84. Midler, hvorved man
hidtil har sögt at uddrive den af Bryst
hindens Pose, hvor der har været
penetrerede Saar i Brystet, f. 92.
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Dens Udpompniug ved Aandcdrættet

af Brysthindens Pose , beskreven urig
tig af Benjamin Bell, men rigtigere af

Platner , van Swieten og flere andre.
Z 95
97*
Luftelectriciteten.

Du Lues System
derom, f. 163. Alle de Phænomener, der ere Folger af den, synes at
lade sig forklare efter dette System.

Hypothese, der tillægger Lungerne en
egen Udvidelseskraft, dens Trovær
dighed. f. 70.

Af dem er den ene
allene , naar den er sund , undertiden
istand til at vedligeholde Livet, til
den anden under Brystsaar og Betæn

delse vorder helbredet. 87
*
Deres
Udvidelse, naar Saar i dem ere lægte,
bör ikke.overlades allene til Naturen-

Z 91Z I(53- . >•
Lægekonst
, den praCtiske, bör stedse
Luftindblæsning, tjenlig til at uddrive
dyrkes i Forening med Naturlæren
Luften af Brysthindens Pose under peog Lægekonstens Historie, f 46.
netrerede Saar i samme, f 98«
Lægens
Kurmethode er ufuldkommen,
Lunger (det föd le Menneskes), livad For

andringer der foregaaer med dem. f 59.
Antage aldrig mere den Tilstand, de

vare i hos Mennesket som Foster. 59.

Udvides mere og mere under Lege
mets Uddannelse og blive derved istand
til at modtage en större Mængde Luft.
f' *5°Lungerne, om Aarsagen til deres Bevæ

gelse under Aandedrættet. f 64. Til
lagde man i forrige Tider ■ en egen
Kraft til at trække Luft til sig. 65.
Denne Hypothese;har givet Anledning
til adskillige Forskrivter for at ægge

Lungerne til Virksomhed. 66.
At
en Flig deraf undertiden trænger sig
frem igjennem Saar i Brystet, kan
begribes uden at indrömme disse Or

ganer nogen acliv Udvidelse. 69
*
At den ene deraf undertiden hos det

naar den blot grunder sig paa Erfaring
og ikke paa en egen Theorie, f. 44.
Lovenörn, Paul, Ridder af St. Wladi
mir, Kommandeur-Kapitain, General

adjutant, Overlods og Directeur for
det kongelige SÖekaartarchiv. Noget
om Fyhrene paa Kysterne, samt om
de forskjellige Findes Virkning paa
een i Luften fritstaaende Lue. f.
179-200.
Iagttagelser over Luens
forskjellige Farve under forskjellige
_ Vinde, f 186- Om Vindenes for
skjellige Magt til at bortfore Funker
og andre Legemer. 187- Beskrivelse
over Skagens Fyhrs Situation , for der
af at vise, at neppe Situationen der
kan have nogen Indflydelse paa Vin
denes forskjellige Virkning paa Fyhret.

nyfodte Barn ikke udfoldes tilligemed

188
*
’ Har bestyrket sine Erfaringer
om Vindenes forskjellige Virkninger.

den anden, betager for en Deel den

paa Fyhrer ved Hirtzholmens Beboeres
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Forklaring om, at de ikke under alle

at der gives Phænomener, som synes

Vinde kunne see Fyhret paa Skagen.

at modsige de Facta, han har fremsat,

f. 189. Dog troer han , det neppe er
Vindens Virkning paaFyhrexie, man
allene maa tilskrive, at de sees be

dre under östlige end andre Vinde,

saalænge man ikke kjender de sande

, Aarsagerpaa begge Sider, f. 196.

Be

skrivelse over de Blusfyhr, som an
lægges paa adskillige Steder paa Ky

da man i Fladstrand paastaacr under
Ostenvinde at kunne see over til den

sterne. 197. Ligesaa over en Overbyg

svenske Kyst, 190. Men holder for, at

ber , som er foreslaaet omkring Fyh-

LuftensBeskaffenhed Under denne Vind
er medvirkende Aarsag dertil. 191.
Har efter indhentede Efterretninger fra

rene. 198
*
Forklaring over, hvor
for bedækkede Fyhr sees tydeligere i

ning med Vinduer, tildeels med Rever-

Frastand end fritstaaende. f. 200.

Anholt ikke der fundet Vindenes Virk
ning paa Fyhret saa forskiellig som

M. .

paa Skagen, f. 191. Troer, Aarsagen JVLayow viser af Lungernes Structur,
dertil maa ligge i Fyhrkurvens Byg
at de ikke have nogen egen Bevægel
ning, hvilken derfor beskrives. 192.
seskraft. f. 71. Beviser ved Forsøg,
Heller ikke har han fundet Indflydel
aten død Blære, som anbringes i et
sen af Vindene saa forskjellig paa Kul
Apparat, der har samme Indretning
iens Fyhr, men seiger Aarsagen der
som Brysthuulheden, udvides paa

til i Situationen. 192- Finder efter
samme Maade som Lungerne, f. pz.
de gjorte Iagttagelser ingen Sikkerhed Mellemgulvet og Mellemribbeensmuskfor Sømanden i hans Gisninger om
lerne ere active Redskaber for Iridaan.Afstanden fra fritstaaende Fyhr, naar
dingen. f. 6 y Beviist ved Forsög af
han grunder dem paa Prospectet af
Hook. 69. Ligesaa ved lignende For
samme. 193.

Beraaber sig paa nogle

70.

andre Phænomener, som synes at be

Meterologiske Observationer i B-ergen,

styrke , at een Vind blæser mere ned

paa Sundmør og i Trondhjem. f. 155,

mod Jorden end en anden. 193. Sø

Alisfoster (et) med Hjernen i en Pose,

ger hypothetisk en medvirkende Aar

fodt 1797 af en Borgerkone i Soröe.
f. 35.
Moderens Formodning om
Aarsagen dertil, f. 37.

sag hertil i den Direction ,

,5

søg af Lower.

Jorden

følger ved sin Omvæltning om sin

Axel. 194« Mener, Barometer-Obser Misfostre ere efter Hallers og Bonnets
vationer i Fremtiden kunde udbrede
Mening en Følge af Grundspirens
noget Lys herover. 195. Indrømmer,
Dannelse, f. 30.
Efter andre en
Vii. Seis. Skr. I Deel, II Hafte.
Ccc

3,86.
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Folge af Overflödighcd eller Mangel

ne, ikke endnu ere ganske ubekj'endte.

af Næringsvædsker hos den ene Le-

f. 304. Haaber, detengangvillykk.es
Kjendere af Indiens og Persiens Dialecter, især de engelske Lærde i Ben

gemsdeel fremfor hos den anden. Z 31,
Mongolerne have i Hindustan ladet alt,
hvad der angik Politiet og Justitien, for
blive paa den gamle Fod. f 4.

Monumenter, gamle, finder man med
Inscriptioner af eet Indhold i forskiel
lige Sprog. 313.

Museum, det ægyptiske, i Ptolemæernes Tider, f. 19. Var formodentlig
en.Imitation af ældre ægyptiske Stif
telser af dette Slags. 20.

Holdes

uden Grund af nogle Lærde for en
Efterligning af Prytonernes offentlige
Taffel i Athenen. 20.

Havde formo
dentlig en Serapispræst til Forstander.
21. Stiftelsens græskeNavn er intet Beviis for dens gTæske Oprindelse. /*. 21.

galen , at dechifrere dem. 305-

Ud

sigt over de stime og smaa Mindes

mærker, hvorpaa der findes kileformige

persepolitanske

Inscriptioner.

305. Grunde for, at Hofraad Tychsens Forklaring over Inscriptionen paa

en Vase er urigtig. 308- Formodning
om, at de Stene med Inscriptioner, der
findes blandt Ruinerne af Babylon,
kunde indeholde astronomiske Obser
vationer. 322. Mener, at de sidstmeldte Inscriptioner ere skrevne i den
ostaramæiske Dialect. 322. Angiver
to Karakterer i de persepolitanske al
phabetiske Inscriptioner, som formo

Munter,. Frederik, D. og Professor
i Theologien ved Kjøbenhavns Uni
versitet. Undersøgelse om de perse

dentlig maa være Vocaler. 325. For
moder, at den ene af disse Voca
ler er E, den anden A. 328- For

politanske Inscriptioner. Anden Deel.

modning om, hvad for en Kflrakteer

Z 291-348- Finder det fornödent, for
at forsöge paa at dechifrere de perse
politanske Inscriptioner, at overskue

flere Karakterer, som han anseer for

der betegner J. 332.

Angiver nogle

Vocaler, dog uden at bestemme hvil
Angiver ligeledes Lig

de Sprog, som bleve talde i Persien, i

ke.

de kajanske Kongers Periode. 294.
Dog kunne ikke de Sprog, der bleve

heden mellem nogle andre Karakte

talde i de af Perserne erobrede Lande
derved komme i Betragtning. 294.

og det Armeniske. 333. Kan endnu
ikke indlade sig paa at- yttre nogen
bestemt Formodning om Consonan-

Hvor Kilderne hertil maa söges. 295.

332.

rer og visse Vocaler i Zend-Sproget

Troer sig befojel til at antage ,

at
de Sprog, hvori, de persepolitanske

terne. 333. Imidlertid angives dog
en Karakteer, som han formoder at

Inscriptioner formodentligen ere skrev

være N. 335.

Tör ikke indlade sig
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paa at give noget bestemt Resultat
Aarsag til Forskjellen mellem Inscripi Henseende til de andre to persepoli
tionerne paa Persepolis og de baby
tanske Skrivtarter. f. 335. Men frem
lonske Muurstene. f. 344.
sætter dog sine Iagttagelser derover. Mynter, gaiule, findes der, som have
336. Lader det være uafgjort, om
Inscriptioner af eens Indhold i forTégnskrivten indeholder det samme
skj el lige Sprog./. 313.
Sprog som Bogstavskrivten,' eller er et Mynter (de gamle Mallhesiske) med
andetSprog end denne , eller maaskee
Ordet bb^ een eller to Gange til In
er blotte Tegu, som kunne have væ
scription , inddeles i fem Klasser, f,
ret læste i flere end eet Sprog. 337.
169. Beskrivelse over dem. 169.
Udmærker et Ord, som findes saa
Ere stukne i Kobber og udgivne af ad
ofte i de persepolitanske Inscriptio
*
skillige Forfattere. 170. VenutisForner, at det maaskee kunde tjene til
klaring af denne Inscription. 170.
Nogle for hele Alphabetet. 338. Gis
Professor Tychsens. Grunde for, at
ninger om, hvad det kunde betyde.
denne Forklaring er urigtig. 170.
338. Holder Sylvestre de Saccy’s ForSwintons Forklaring deraf. I72. Pro
modningom, at det kunde være en
fessor Tychsens Indvendinger mod dens
Religionsformel for at være meget sand
Rigtighed. 172. Bayers, Dutens og
synlig. 340. Slutter med Ilensvn til
Michaelis’s Meninger om denjie In
Oldtidens overtroiske Aand , at Inscriptions Betydning. 173. Ere af
scriptionerne paa de babylonske MuurPri nds Tor remozza i hans Værk om
stene kunde være religieuse Formeler,
Siciliens Mynter udeladte blandt de
som man har tillagt en talismansk
Melitensiskc og Gaulitanske. f. 174»
beskyttende Kraft. 342. Holder det
i det mindste for vist , at de
fundne Cylindere, efler deres Costym Naturen fpiger en vis Orden, endog
og Skrivt at domme, have været
ved Vanskabningers , Misfostres og
brugte til Amuleter og Talismanner.
Krøblingers Dannelse, f. 3,i.
342. Slutter i Analogie hermed , at Naschki Rustäm. Den Skrivt, der
Hovedindholdet af de persepolitanske
findes i Inscriptionerne her , er aabenInscriptioner er religieust, og at Inbar beslægtet med Zend- og Pehlviscriptionernc have været en Talisman,
Alphabetet. f. 320. Den ene Klasse
som skulde værne til ecig Tid om det
af de derværende Inscriptioner lader
persiske Kejserdommes Held og Lykke.
sig forklare af Pehlyi- Sproget, f.
f. 344. Angiver den formodentlige
326.
Ccc 2

388
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Niebuhrs Formodning om, at den Skrift,

Pehlvisproget > de ældste og berømteste

hvormed de persepolitanske Inscripti-

persiske Kongers og Krigeres Moders

oner ere skrevne , bestaaer af et tre

maal. f 297.

dobbelt Alphabet. f. 310.

297. Dets Karacteer. 298. Har ved
ligeholdt sig i Oversættelser af adskil

Noget om Fyhrene paa Kysterne, samt
om de forskjellige Vindes Virkning
paa en i Luften fritstaaende Lue.

Af Paul von Lövenörn, Ridder af
St. Wladimir,

Komiiiandeur-Kapi-

tain, Generaladjutant, Overlods og
Directeur for det kongelige Söekaart-

Dets Fædreneland.

lige persiske Religionsskrivter i ZendLever maaskee endnu i
Kurdernes Mund. 298« Kan ikke,
avesta. 298«

formedelst sine faa Vocaler,

være

archiv. f 179-200.

det Sprog, hvori de persepolitanske
Inscriptioner ere skrevne, f. 326.
Persepolitanske Alphabet (det). Om

O.

derom, det ene af Herodot, det an

dets Alder, f 317.

Om de Tordenvejr, som om Vinteren

To Vidnesbyrd

i

det af Themistocles. 317« Formod
ning om, at det af Herodot kunde

fere nordlige Egne bemærkes næ

være givet Navn af det Assyriske.

sten ligesaa hyppig som om Somme

317. Maa uden Tvivl have været
til, förend Darii Tider. 319. Grun
de for, at dette Alphabet ikke kan
være indfort i Persien afDarius. 320.

paa forskjellige Steder i Norge og

ren.
Ved A. kV. Hauch, Overhofmarschal. f 141-166.

P.
Parsisproget var i Persien Hofsproget
og de kajaniske Kongers Modersmaal.

f. 299. Dets Oprindelse. 299. Dets
Karakteer. 299. Er Moder til det nu
værende persiske Sprog. 299. Er til
endnu i sin Reenhed hos gamle Dig
tere, især hos Firdusi. 299. Nogle
Ord af samme, som tjene til at for

Hvad der maaskee vilde være det sik-

kreste Middel til at komme efter Bog

Er af Celsius
anseet for at have Lighed med Runer
staverne i samme. 322.

ne , men af Court de Gebelin for at
komme overeens med et gammelt ir

landsk Skrivtsystem. 322. Hvad for
Alphabeter man maa have for Ojne

ved sine Forsög paa at dechifrere dette.

klare de hos de gamle Forfattere fore

323.

kommende persiske Ord og Navne. 301.
Var formodentlig det Sprög , Themi

modentlig Varitioner. 330.

stocles anvendte et Aar paa at lære.

/• 302.

Er meget talrigt, men har for

Persepolitanske Inscriptioncr} Undersögelser om dem ved D. Frederik

Munter, Professor i Teologien ved

38p
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Kjøbenhavns Universitet, anden Af

Synes , hvor de ere tredobbelte, at

handling. f. 291-348.

være afeet Indhold./! 3X3
*

Kunne neppe

være skrevne i andre Sprog end de
persiske Hoveddialecter, Zend, Pehlvi
og Parsi.

304.

Findes ingensteds

Iagttagel

ser ved tre Inscriptioner hos Niebuhr,

som lede til at bestyrke denne Me

uden paa Paladsets Mure og paa Klip

Flere Iagttagelser til Be
styrkelse heraf. 315. Giver , naar

pen af Naschki Rustäm af saadan Stör

man henseer til de mange Vocaler,

reise , at de kunne tilkomme Navn

de

af Monumentalske. 306.

Alan har

ning. 314.

uden

Tvivl have, Formodning

om, at de ere skrevne i Zend-Sproget.

endnu kun samlet i alt 44, og hvoraf

328«

nogle ere dobbelte og andre tegnede
slet. 306.
Findes og desuden paa

328Authoriteter og Grunde for
denne Formodning. 329. Ordene deri

adskillige smaa meest cylindrisk skaar-

skilles fra hinanden ved en Streg.

ne Stene, A gater etc. , som gjemmes
i Kabinetter. 307.

Nogle deraf ere

331.

Gaaefra venstre til höj reHaand.

Formodninger om deres religi

euse Indhold, f. 344.

med , andre uden Figurer. 307. Disse Perserne lode ved Ægyptens Erobring
Stene lade til at have været Amuleter.
alt deri Landet forblive paa den gamle

307.

Ere ogsaa fundne paa nogle

Vaser, hvoraf een tillige har ægyp
tiske Tegn. 307. Blandt Ruinerne

Fod. f. 4.
Endskjondt de dog ved
deres förste Indfald i Ægypten ödelaede de ægyptiske Templer.

15.

Be

af og i Egnen om Babylon findes denne

skyldes ugrundet af Grækerne for, at

Skrivt paa en stor Mængde Muurstene.

have dyrket deres Monarker som Gu
der. f. 26.

308.

Dette er et Beviis paa, at deri

Skrivt, hvormed disse Inscriptioner Phoenisisk Skrivt {den) paa de gamle
ere skrevne, ogsaa har været i Brug
nialthesiske Mynter. Forsög til en
i Babylon og Ægvpteu. 309. Denne
ny Forklaring af den.
Af Ole
Inscriptio-

Gerhard 1'ychsen, Professor, f. 167-

nerne synes at kunne inddeles i tre
Klasser, nemlig i Alphabetisk, Syl-

178Ptolemaeerne lode Justits- og Politiefor

Dog ere

fatningen i Ægypten forblive , som

de sidste blandede med Bogstaver af

Alen hvilket ikke

de fandt den. f. 3. Havde kun Over
opsigten over den civile Forfatning,

kan kuldkaste Formodningen om, at

hvis Bestyrelse i øvrigt blev overladt

Skrivts Karacteer. 310.

labal og Tegnskrivt. 3li.
den forste. 312.

Inscriptionerne ere skrevne med tre
Slags forskjellige Karacterer.

312.

til Præsterne. 4.

Alen bestemte for-

modentligen selv Forfatningen i de nye

3ÿO
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Slæder, de anlagde, f. 4. Afholdt sig af

det lader sig forvandle til denne Gas

Politik fra at forandre Ordenen i de

art. 201-216.

Lande, de erobrede. 4.

Trak Jo

derne som et vindskibeligt Handelsfolk

R.
Rafri anstiller Forsög over Aandedræt-

ind i Ægypten. 6. Financerne vare
tet hos Fröen. f 68deres forste Hovedanliggende. 6. MiRespirationsflasken , Forklaring over
litairet det andet, g. Hvor mange
den. f. 104»
ef denne Familie der have regieret i
Resultater af en Deel anstillede Forsög
Ægypten. 9, Synes ikke at have ar
med Hensyn til den af Professor
vet Regjeringen efter nogen Successi
Würtzer i Bonn angivne Forvand
onslov. io< Den förste af dem ud
ling af Vandet til Salpeterstof- eller
nævnte sin yngste Sön af sit andet
Qvcelstofgas. Af Adam Wilhelm
Ægteskab til sin Efterfølger. 10.
Hauch, Overhofmarschal f.201-216.
Efter denne kom vel Regieringen i
Richters Mening oin , naar et penetreden ældste Sons Hænder, men en
ret Brystsaar bör bedækkes- med Na
yngre Broder gjorde dog Opstand
ter, stridende imod Callisens. f. 93.
mod ham. 10. Den femte af dem
Flegels har ikke kjendt hvorledes Fröen
havde to Sönner, som, efter Romer
aander, f. 68nes Voldgivtsdom, det ægyptiske Mo
Romerne lode Ægypterne beholde deres
narchie , som en Familie-Ejendom,
gamle Love og Justitsforfatning, f. 4.
skulde deles imellem. 11. Den för
ste af dem synes af Politik , for at for
5.
ene Ægypternes og Grækernes Pieligionsbegreber , at have indfort Sera-

Salpeterstofgas.

Resultater af Forsög,

for at komme efter, om Vandet ved

pis^s Dyrkelse. 16. De tre förste af
dem ere bievne berömte formedelst

Heden lader sig forvandle til denne Gas

deres Foranstaltninger til Videnska

Schmuckers Beretning om en Korporal,

19. Den anden af
dem lod oprette Obelisker, f. 24.
Pythagoras havde formodentlig hos

som levede i fire Dage, uagtet lians

bernes Fremme.

art. f. 201-216.

Svælg og Strube var afskudt af en Ka
nonkugle. f 54.

Ægypterne faaet Ideen til Anlæget Schow , Professor. En historisk phiaf sin Skole i Underitalien. 21.
losophisk Afhandling over Spörgs-

<2Qvælstofgas.

Resultater af anstillede

Forsög, for at komme efter,

om Van

maalet: Hvorledes kan Barbarie
eller Raahed og Uorden bestaae med
Kultur, f. 217-260.
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Serapis's Dyrkelse synes af den forste
Ptolemæus indfort i Ægypten, for at
forene Grækernes og Ægypternes re
ligieuse Begreber, f. 16.
Midler,
Ptolemæus maatte betjene sig af, for
at faae denne Religionsdyrkelse ind
fort. /1 17. Templerne for den maatte,
for at forebygge Forargelse bos Ægyp
terne, anlægges uden for Stæderne. 17.•
Blev omsider og indfort i Rom. f 19.
Silvestre de Saccy har fundet adskillige
af de Inscriplioner , han har forklaret,
forfattede baade i Græsk og i Pelilvi-

Sprog. /. 314.
Svar til alt (Skibet) 600 franske Læster
drægtigt , bygget i Kjöbenhavn Aar
17g) 8 og qg. Om dets ualmindelige
Bygningsmaade.
Af de la Cou-

draye, Ridder, f. 261-289
*
Beko
stet bygget af Etatsraad de Coninek.
263. Efter Marquis du Crests Plan
og under hans Opsyn. 263. Skroget,
sammensat af Planker. 267
*
Dets
Størrelse og Drægtighed 267. Bygget, paa Kjolen nær, af Fyr. 267.
Kjolens Bygning. 267. Modellentil
at give Plankerne deres Krumning.
*
268
Plankernes Stilling og Leje.
269.
Plankelagenes Anbringelse.
270. Skibets Sammenfojelse og For

3çi

ter. f

Det hele Skib, forbundet
ved disse Stotter. 274. Skibets Si
der forenede med Kjolen ved smaa
Katsporer. 274. Sporet før Masterne
af frirkantet Tommer. 275. Skibets
störste Brede, anbragt paa et usæd■ vanligt Sted , for at folge dén Erfa
ring, at Vandet gjenneraskjæres let
test af Legemer, som have deres störste
Diameter for til. 275» Agterendens
flade og trekantede Form synes ikke
at være hensigtsmæssig, og gjorde og
saa Bygmesteren vaklende under Pla
nens Udforelse. 277. Forsynet med
to Roer af Fyr , det ene Styrbord,
det andet Bagbord, hvoraf hvert har
sin Pind og Rat. 278
*
Hvor dybt
det stak i Vandet, da det löb af Sta
belen. 280.
Hvor dybt det vilde

slikke, naar det blev ladet. 280Forsynet med Svömmefinner, for at
forebygge dets Drivning og Slingring.
*280
Beskrivelse afSvommefinnerne,
*
281
Exempler paa andre Fartøjer,
som ogsaa have været bygte med et Slags
, Svömmefinner. 282. Enderne af de
Planker, der danne Tværbjelkerne ,
bleve forlængede for at undvære Røster.
*
Blev kalfatret, men lækkede
283
dog, da det löb af Stabelen og lagde
ud paa Rheden. 284
*

bindelse. 271. Tværbjelkerne bestaae
af sammensatte Planker. 272. For Svieten, Baron, har fundet ved anstillede
atforöge Skibets Rummelighed, er der
Forsög med Dyr, atintet af Lunger
ikke brugt Bjelkeknæer. 272. Tvær
ne trænger sig gjennein Saar iBrystet,
bjelkerne befæstede ved 13 Dækstot
uden at Dyret gjör voldsomme Bevøe

Sagregister over forste D. andet Hæfte.
gelser. f. 69.

Har efter Forsög vil

let fastsætte, hvor store penetrerede
Saar i Brystet maatte være, for at dræbe
vist og hastigen, f. 80.

T.
Theorien af Bevægelsen paa Hjul,

Betragtninger derover,

hvori for

nemmelig vises den Fordeel, hiije Hjul

have over de lave til at lette Bevæ
gelsen.
Af C. Höjer, Kapitain i
Söe-Etaten. f 105-140. Denne The
orie synes hidindtil ufuldstændig og
dunkel. 107. Indskrænker sig til at
vise Nytten af Hjuldiameterets Stör
reise mod Axeldiameteret til Axelfrictionens Hindring modBevægelsen. 107.
Ligesaa, at höje Hjul lettere end lave
rulle over Forhöjninger og Fordybnin

ger. 107. Men bör have flere Gjenstande, fornemmelig den Modstand,
Grunden gjör meget betyngede Hjul,
IO8-

Viser, at Grundens Modstand

meren.

Fed A. VF. Hauch , Over-

hofmarschal. f. 141-166. Disse Tor

denvejr synes at modsige den almin
delige Mening, at Lynilden , forme
delst den kolde Lufts isolerende Egen

skaber, ikke kan udvikle sig saa let
om Vinteren som om Sommeren. 143.
Spörgsmaale , som Forfatteren ved sin
Broder sögte besvarede , for at kom
me efter Aarsagen til disse Torden
vejr. 144. Indtage i Bergens Stift
et större Terrain om Vinteren end om
Sommeren. 145. Strække sig 14 til
ig Mile langs Kysterne og 10 til 12
Mile ind i Landet. 146. Situationen
af den Egn, de udbrede sig over.
146.
Hvor de komme fra. 146.
Vejrliget, de indfalde i. 147
*
Indfal
de meest om Natten. 147
*
Elvad
for Vejrlig der almindelig folger derpaa. 147. Kjendetegn , hvoraf det

forestaaende Tordenvejr kan forud

sees. 147.

Indtræffe ikke alle Vin-

er större, endog paa gode Veje , end
Axelfrictionens. ll$. Hvad der kræ
ves til end mere ved Forsög at oplyse

tere. 148Hvorledes de Vintere
ere, hvori det ikke tordner. 148.
Thermometerstanden under samme.

denne Théorie, f. 138
*
Theoriens Figtighed i Lægekonsten.
f. 45. Hvorledes den maa være byg

149. Tordenvejr om Sommeren. 149
*
Luftphænoinener under samme. 149.
Ligesaa Barometerstanden. 150. Sy
nes om Vinteren at være almindelige
over hele Bergens Stift. 152. Sjeld
*«

get. 45
*
Maa være
faringen. f. 45.
Tordenvejr (Om de),
ren paa forskjellige
og i fere nordlige

bestyrket af Er
som om Fin fe
Steder i Norge
Egne bemærkes

ntesten ligesaa hyppig som om Som

nest oppe i Landet. 152
*
Ogsaa om
Sommeren oftest i Bergen, 152. Situ

ationen af Bergens Stift i Almindelig
hed og Bergen i Særdeleshed med

Sagregister over förste D. andet Hafte
Hensyn til Tordenvejr./’- 153. Mær
kes ikke i skarp Frost. 153. Vejr
liget for og efter samme. 153. Ind
falde de fleste Vintere. 154
*
Tabel
over de i hver Maaned , saavel i Bergen
og paa Sundmör, somi Trondbjem, i
nogle Aar indfaldne Tordenvejr. 155.
Anmærkninger derover
*
156. Ind
falde oftere i den sidste end den forste
Halvdeel af Aaret. 156. Ere i Ber
gens Stift almindeligere end i noget
sydligere Land i Europa om Vinteren.
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Antager Inscriften for at hestaae af
Bogstaverne Aleph, Dalèlh og Nun. f.
ly 5. Forklaring over, hvorledes han
har læst denne Inscrift. 176. Lige
saa over det deraf udfundne Ords Be
tydning. 176. Holder en Vase med
persepolitanskSkriVt foratvære Gjemmet for Arsales Aske. 307« Antager
de ægyptiske Hieroglypher paa denne

Vase for phoenisisk Skrivt. f. 3°7
*

u.

156.
Om Aarsagerne dertil. 157
*
Kunde maaskee komme af en pludse
lig Forandring i Luftens Temperatür.

Undersögelse om de persepolitanske
Inscriptioner.
Ved I). Frederik
Munter, Professor i Theologien ved

ï5g. Iagttagelser til denne Formod
nings Stadfæstelse. 159' Ogsaa i Is
land indtræffer der ofte Tordenvejr
om Vinteren. 161.
Paa Færoerne
kun om Vinteren, ikke om Somme
ren. 161.
Dette er formodentligen
en Folge af disse Landes stadige Luft
temperatur om Sommeren, og ustadige
Lufttemperatur om Vinteren. 162.
Udvikle sig efter Plinii Mening hver
ken i stærk Hede eller i stærk Kulde.
182. Ere sjeldne i Grönland. 162.
Landene ved Sydpolen formodes i denne
Henseende underkastede de samme
Naturvirkninger som Nordpolarlande-

Kjøbenhavns Universitet, f 291-348
*

ne. f. 162.
Tychsen, Ole Gerhard, Professor.
Forsög til en ny Forklaring af den
phoenisiske Inskrift paa de gamle

malthesiske Mynter, f
Uiit. Sels. Skr. I Deel, II Hafre.

*
167-178

Fersuch, Skibet, bygt i Altona efter en
ualmindelig Bygningsplan af Marquis
du Crest, f. 263. Blev strax oversej

let og strandede. 264. Havde, me
dens det stod i Bygning, mange Dad
iere, hvis Mening derom dets Uheld
syntes.at bestyrke. 264. Omstændig
heder ved. dets Stranding. 264. Var
ladet medUforsictiehed. 265« Trodsede, eflerat det var overladt til sig
selv, i nogle Dage Havets Anfald. 265
*
Havde taget for megen Skade til at

kunne gjöres flot. f. 265.
Vesalius har beviist ved Forsög paa
Dyr, at Lungerne falde sammen ,
saasnartLuften uden fra gjennem Bryst
hinden faaer Adgang til samme. /i "I.
Ddd
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TH.

ff ùrtzer,

Professor,

hans Forsög,

hvorefter Vandet, ved at gaae over glo

ende Legemer, skulde forvandles til
Salpeterstofgas. f. 303.

z.
ZendSproget, ufejlbarlig Zoroastersog
hans Læres Modersmaal. f. 295. Dels
Alder og Ægthed angrebne af Richard
son. 295. Anseet af nogle for Moder
tilde andre persiske Sprog. 296. Tjen
ligt, som det findes i Zendbögerne, til

at meddele os Kundskab om det ægle
Zend-Sprog. 296. Andre Sprog , der

ere beslægtede med det. 296. Dets
Karacteer. 297. Beviis for dets Til
værelse i de kajanske Dynastiers Ti
der. 299. Kan tjene til at forklare
Meningen af de ægte persiske Ord og
Navne, som findes hos græske Auto
res. 3oo.

Nogle Ord af delte Sprog,

som tjene til at forklare de hos gamle

Forfattere forekommende persiske Ord.
300. Er meget rigt paa Vocaler. /1 327.

den forste R-igsstand , og tog Deel i
Lovgivningen./'. 3. Men denne Ret
tighed mistede Præstestanden allerede
under Perserne. 4.
Dog beholdt

denne Stand , saavel under Perserne

som under Ptolemæerne, Politie- og
Justitsforvaltningen. 4.
Ogsaa de
Fremmede , fornemmelig Joder og
Grækere , som nedsatte sig i Ægyp

ten, havde under Ptolemæerne Frihed
til selv at indrette deres Politie- og Ju
stitsvæsen. 4.
Dets Justitsindret
ninger ere os nogenledes bekjendte,
fordi det var en Statsmaxime hos alle

dets Erobrere, at lade dem forblive,
som de vare. 5.
Beskrivelse over
dels Justitsforfatning under PLolemæ-

erne. 5. Blev af de Gamle anseet for
det rigeste Land. 7. De .kongelige
Indkomster anslaaede forskjellig af
Cicero og af Diodor af Sicilien. 7.
Ydede den romerske Stat en Oltende-

deel af dens Indkomster, uagtet Rom

den Tid bestod af 14 Provindser. g.
Dets Landmagt og Sömagt under de
forste Ptolemæere. 8.

Tropperne un

der Ptolemæerne bestode af lejede

JE.
HEgypten, om dets Forfatning og Til

stand under Ptolemæerne er der hver
ken gamle eller nye tilfredsstillende
Efterretninger, f. 3-

Dog tidbredes
der hist og h©r-hos de Gamle noget
Lys derover. 3. Dets Præstestand
var, saalænge Landet var uafhængigt,

Folk. 9. Hvor mange beboede Ste
der det havde i Ptolemæernes Tider.
11. Dets Folkemængde efter Diodor.
14. Havde allerede i ældgamle Ti
der lærde Stiftelser, som forestodes

af Præster. 20. Havde allerede un
der sine gamle Konger Bibliotheker.
Z 2 3*
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Ægyptens Forfatning og Tilstand an
der Ptolemceerne , nogle Anmærk
ninger derover af Hegewisch, Pro
fessor. f. 1-26.
Ægypterne vare for yppige til at være
Krigere, f 9. Beholdt deres Religi

3 ft

Beholdt ofte i det ægyptiske Musaeum

Sejeren over Grækerne. f 22. Vare
efter en gammel Forfatter de fortræf
feligste Hoveder. 22. Deres Præster
forsömte omsider under Fremmedes
Herredomme Videnskaberne, f. 22-

onsforfatning under Ptolemæerne. 16.

Tillæg

og

Trykfejl.

I forste Hæfte.
S. 95. lin. i. Ty sindgylden læs Tusindgylden.
S. 110. lin. i. oc Bcone læs Boccone.
Samme Side næstsidste og sidste Linie : afviner læs afviger,
gnlige læs e enlige.
S. 209. sidste Linie : naarjop læs naar det.
S. a55. Noten, lin. 9. mueligt læs umueligt.
S. 256. lin. 6. indeholde læs de indeholde.
S. 267. 1. 13. nærværende, læs nuværende.
Samme Side 1. 18. dens læs den.
S. 259. 1. 7. væres 1. været.
S. 260. 18. Efter Ordene: maaskee for at udtrykke i Ord hvad disse
sige i Billedsprog ; læs : ogfor at tilføje hvad der ikke vel lod sig
tilkjendegive ved dette ; thi den Fenhed o. s. v.
S. 269. Note e. Iblant dem, som paastaae, at Persepolis maa være byg
get under Pischdadierne, bör ogsaa henregnes Bailly, som i sin
histoire de Vastronomie ancienne, p. 354- endog fastsætter Aaret
3209 for Christus ; og Baron Bock , der antager en endnu ældre

Epoke, forend Vischnu reformerte Indiens Religion; fordi lian trocr,
at Bygningerne have været et Mageners allerældsteReligion, den rene
Sabæismus, helliget Tempel; Og at efter Vischnus Reformation ingen
Indianer, hvilke efter hans Mening forestilles paa Basrelieferne i de
Figurer, som bære Guldkjæder, havde vovet at bivaane en Religi
onsdyrkelse, der var saa forskjellig fra hans. Essai sur Vhistoire
du Sabéisme. Mez. 1788. Tome I. p. 5o.
Samme Note sidste Linie, III Samling læs I Samling.
S. 269. lin. 14. DjemschidXæs Gjemschid.
S. 277. 1. 2. slet Ordene ud: tillige med Analogien af andre orien
talske Kongegrave.
S. 278. lin 14. saa læs som.
S. 287. nederst paa Siden og Note 1. Maaskee at nyere Opdagelser ville
overbevise os om, at Ægypterne ogsaa i den ældre Periode af deres
Kunst have kjendt Basreliefs. Sicbenkecs Handbuch der Archäologie
I. p. 151. citerer ligeledes Winkelmann , og tilstaaer at ægyptiske
Basreliefs ere yderst sjeldne ; men beraaber sig dog, til Beviis paa
deres Tilværelse, paa nogle af denne Nations Oldsager i det borgianske Museum. Og i de korte Beretninger de franske Lærde, der
for nærværende Tid opholde sig i Ægypten , have indsendt o ro. de
mærkværdigste Ruiner, tales der ofte om Basreliefs. Men mueligt
var det, at disse Lærde for det meeste have givet den i Begyndelsen af
Noten 1. beskrevne Sculptur dette almindelig bekjendte Navn. Sa
gen vil oplyses inden kort Tid, saasnart Beskrivelsen over og Teg
ningerne af de vigtige Opdagelser, som ere gjorte i Ægypten, komme
for Dagen,
S. 291. lin. 22. den læs deres.
S. 309. lin. 25—45 læs 43-

I andet Hæfte.
S. 276. 2 lin. fra Enden Fig. Il læs Fig. 4.
S. 277. lin. 5. Fig. <5. læs Fig. 5.
S. 299 sidste Linie i Notel. j læs cX.
S. 3o2. 1. i3.

xptiaov- læs ifø/y
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