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Inngangur 
Aðdragandi 

Í æsku lærði ég einhverja mannasiði og líklega eitthvað um helstu dyggðir. Sumt af 

innrætingunni hef ég tileinkað mér, en minna hefur farið fyrir öðru. Í minningunni 

voru þó áherslur foreldra minna ólíkar. Móðir mín lagði ríka áherslu á stundvísi og að 

standa sína plikt. Faðir minn, sem var annálað snyrtimenni, lagði áherslu á það að vera 

ávallt vel til fara. Helst í svarbláum jakkafötum, hvítri nælonskyrtu með svart 

lakkrísbindi, brilljantín í hárinu og angandi af Old Spice. Þetta ráð föður míns hef ég 

látið mér í léttu rúmi liggja. Hinsvegar tók ég heilræði móður minnar af meiri alvöru 

og hef reynt að fylgja því. 

Er þriðjudagurinn 9. febrúar 2010 rann upp var ekkert sem benti til þess að 

dagurinn yrði óvenjulegur. Eftir að hafa ekið fjölskyldumeðlimum til skóla og vinnu, 

sótti ég tíma hjá Sigurði Gylfa Magnússyni í námskeiðinu „Orð í belg (og biðu)“ í 

Hagnýtri menningarmiðlun. Í síðari hluta tímans var nemendum boðið að skoða 

handritadeild Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns í Þjóðarbókhlöðu. Ég sá 

enga hagnýta ástæðu til þess að mæta, þar sem ég hafði margoft komið í 

handritadeildina á liðnum árum vegna sagnfræðigrúsks. Einnig biðu mín aðkallandi 

verkefni sem ég þurfti að sinna. Á móti kallaði skyldan, þar sem heimsóknin var hluti 

kennslustundarinnar. Ég þrammaði því með kennara og samnemendum yfir í 

Þjóðarbókhlöðu. 

Bragi Þorgrímur Ólafsson handritavörður tók á móti okkur og sýndi mörg 

handrit sem lágu opin á langborði. Ég skimaði yfir handritin sem virtust hvert öðru 

líkt, þar til ég kom auga á teiknaða mynd af skákborði í einu þeirra. Ég sem mikill 

skákáhugamaður tók viðbragð og skoðaði handritið nánar. Ekki var að finna neitt 

annað um skák en þessa einu mynd ásamt stuttum skýringum. Hins vegar vakti 

fjölbreytt innihald og ambögulegur texti verksins áhuga minn. Augljóst var að 

höfundur var alþýðumaður og verkið unnið af vanefnum. Mér lék forvitni á því að vita 

frekari deili á handritinu og höfundi þess. Í ljós kom að þetta handrit (ÍBR 67 4to) var 

úr fjölbindaverkinu (ÍBR 67-73 4to) um náttúrufræði, landafræði og ýmsan annan 

hagnýtan fróðleik, sem bóndinn Jón Bjarnason frá Þórormstungu í Vatnsdal vann á 

árunum 1845-1852. 

Á meðan ég blaðaði í gegnum gulnað handritið varð mér ljóst að þarna væri 

lokaverkefni mitt í Hagnýtri menningarmiðlun komið. Mér leið því eins og að ég 

hefði fundið týndan fjársjóð, en sá jafnframt fram á mikla vinnu og langa vegferð. 
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Einhver kann að segja að ég hefði verið leiddur að þessu handriti. Ég trúi ekki á slíkt 

en hins vegar kom allt einhvern veginn heim og saman þennan morgun. 

Heimildaútgáfa á sér langa sögu hérlendis. Árni Magnússon, prófessor í 

Kaupmannahöfn og handritasafnari, er talinn frumkvöðull textafræðinnar. Árni 

safnaði ötullega ýmsum heimildum til íslenskrar sögu, auk þess að búa þær til sjálfur. 

Árni var sérstaklega nákvæmur í vinnubrögðum sínum. Til dæmis taldi hann að hvert 

handritssnifsi gæti haft heimildagildi og skrifaði upp gömul handrit stafrétt, með 

upphaflegum villum og styttingum.1 

Samfara sjálfstæðisbaráttunni upp úr miðri 19. öld, hófst markviss útgáfa 

heimildarita. Jón Sigurðsson nýtti sér sögulega þekkingu sína sem vopn í 

sjálfstæðisbaráttunni og stóð fyrir útgáfu ýmissa heimilda um sögu Íslands. Fyrsta 

stóra útgáfusafnið sem hann stóð að var Lovsamling for Island sem kom út á árunum 

1853-1889. Fyrir tilstilli Jóns hóf Hið íslenska bókmenntafélag útgáfu Íslenzks 

fornbréfasafns árið 1857. Alls voru gefin út 16 bindi allt fram til ársins 1972. 

Uppistaða fornbréfasafnsins var einmitt handritasafn Árna Magnússonar. Útgáfan er 

stafrétt og upprunalegt málfar látið halda sér. Ítarlegar skrár fylgja hverju bindi, um 

mannanöfn, staðarnöfn og atriðisorð.2 

Heimildaútgáfa forfeðranna var afar mikilvæg fyrir seinni tíma rannsóknir á 

Íslandssögunni. Erfitt er að ímynda sér slíkar rannsóknir án annála, manntala, 

Alþingisbóka Íslands og Lovsamling for Island svo dæmi séu nefnd.3 Þrátt fyrir mikið 

starf á sviði heimildaútgáfu er enn mikið verk óunnið. Sem dæmi má nefna að á 

handritadeild Landsbókasafns Íslands eru varðveitt um 15.000 handrit. Heimildir 

þessar eru frá siðbreytingu og fram til okkar daga. Flestar heimildanna eru 

pappírshandrit, flest frá 19. og 20. öld, en einnig fjölmörg frá 17. og 18. öld.4 

Mikill fjöldi handrita frá síðustu öldum ber vott um aðra bókmenningu en 

menningarsagan (e. cultural history) fjallar að öllu jöfnu um. Handritin bera það með 

sér hvernig alþýðan nýtti skriftarkunnáttu til tjáningar, sköpunar og þekkingar. Meðal 

handritanna er að finna dagbækur frá 18., 19. og 20 öld og ýmis önnur verk 

alþýðunnar.5 Fræðimenn hafa að mestu sniðgengið slík framlög alþýðunnar. Ástæða 

þessa tómlætis þeirra er fyrst og fremst vegna huglægs (e. subjectivity) eðlis 
                                                 
1 Már Jónsson, Árni Magnússon. Ævisaga, 55-70, 342. 
2 Einar G. Pétursson, „Í minningu afreksmanns.“, bls. 4-6. Sjá einnig Jón Sigurðsson. Ævisaga eftir 
Guðjón Friðriksson. 
3 Anna Agnarsdóttir, „Heimildaútgáfur: Púkó og gamaldags.“, bls. 114. 
4 Vef. Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn, Handritadeild, 
5 Davíð Ólafsson, „Að skrá sína eigin tilveru, bls. 51. 
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heimildanna. Þessar heimildir er erfitt að sannreyna og skil á milli sannleika og 

skáldskapar eru oft óljós.6 Slíkt gengur í berhögg við kröfuna um hlutlægar (e. 

objectivity) vísindalegar rannsóknir án gildismats.7 Einnig verður að líta til forgangs 

útgáfu persónuheimilda stórmenna. Íslandssagan var framleidd og skilgreind af 

sagnfræðingum fyrri tíma í pólitískum tilgangi. Markmiðið var að byggja upp 

samkennd og samstöðu þjóðarinnar á tímum sjálfstæðisbaráttu.8 Því var ekki verið að 

gefa út persónuheimildir alþýðufólks sem þóttu ekki varpa neinu ljósi á sögu 

þjóðarinnar.9 

Undanfarna tvo áratugi hefur hins vegar orðið vakning meðal íslenskra 

fræðimanna um miðlun texta í handritum.10 Þetta kemur meðal annars fram í 

greinasafninu Einsagan – ólíkar leiðir. Átta ritgerðir og eitt myndlistarverk (1998).11 

Athyglin hefur fyrst og fremst beinst að handritamenningu alþýðunnar. Samhliða var 

ritröðinni Sýnisbók íslenskrar alþýðumenningar12 hleypt af stokkunum og hafin 

viðamikil útgáfa á áður óprentuðu efni úr handritasöfnum. Áhersla hefur verið lögð á 

það að draga fram verk alþýðu sem sinnti bóklegri iðju án formlegrar menntunar. 

Þetta var hópur fólks sem stundaði fræði sín við erfið skilyrði vegna fátæktar og 

aðstöðuleysis. Þrátt fyrir það sat þetta fólk löngum við skriftir og auðgaði íslenska 

alþýðumenningu svo um munaði.13 Í þessum rannsóknum hafa áhrif hinna svonefndu 

„berfættu sagnfræðinga“ verið skoðuð.14 Í grein Davíðs Ólafssonar og Sigurðar Gylfa 

Magnússonar „Barefoot Historians: Education in Iceland in the Modern Period“ 

(2002) er sýnt fram á mikilvægi alþýðufræðimanna fyrir samfellu íslenskrar 

alþýðumenningar. Slíkir alþýðufræðimenn voru nokkurs konar óformlegar 

menningarstofnanir er gáfu út fræðsluefni ætlað alþýðu.15 

Forsenda blómlegrar bókmenntahefðar alþýðu Íslendinga var almennt læsi. 

Annað ýtti einnig undir sérstöðu Íslendinga á þessu sviði. Þjóðin var fámenn og 

                                                 
6 Sigurður Gylfi Magnússon, Fortíðardraumar, bls. 191. 
7 Iggers, George G., Sagnfræði á 20. öld, bls. 35. 
8 Guðmundur Hálfdanarson, „Sameiginlegar minningar og tilvist íslenskrar þjóðar“, bls. 306-308. 
9 Halldór Bjarnason, „Gestir úr fortíðinni á nýjum fötum“, bls. 81. 
10 Sigurður Gylfi Magnússon, Fortíðardraumar, bls. 191. 
11 Kraftbirtingarhljómur Guðdómsins, bls. 7. 
12 Sjá nánar á: http://www.akademia.is/index.php/is/utgafa/synisbaekur–islenskrar–altyeu 
13 Sigurður Gylfi Magnússon, Sögustríð, bls. 30-38. 
14 Sjá grein Davíðs Ólafssonar og Sigurðar Gylfa Magnússonar, „Barefoot Historians: Education in 
Iceland in the Modern Period.“ Writing Peasants. Studies on Peasant Literacy in Early Modern 
Northern Europe. Ritstjórar Klaus-Joachim Lorenzen–Schmidt og Bjørn Poulsen. Landbohistorisk 
Selskab (Århus 2002), bls. 175-209. 
15 Sigurður Gylfi Magnússon, „Ádrepa um alþýðumenningu“, bls. 7. 
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daglegt líf keimlíkt um allt land. Þessi einsleitni og staðlað form kvöldvökunnar 

skapaði menningarlegan jöfnuð.16 

Meginviðfangsefni þessa verkefnis er rannsókn á og sýnishorn úr 

fjölbindaverkinu ÍBR 67-73 4to. Formála og kaflanum Mammalia úr fyrsta bindi 

verksins (ÍBR 67 4to) verða gerð skil. Heimildir er varða ævi og störf Jóns 

Bjarnasonar eru rýrar, eins og jafnan er um alþýðufólk fyrr á öldum. Nokkuð er um 

endurtekin heimildabrot, en nokkrar gagnlegar heimildir eru þó til og eru þessar 

helstar: Eftirmæli eftir Björn Gunnlaugsson í Þjóðólfi 1862, reisubók F. Metcalfe, The 

Oxonian in Iceland. With Glances at Icelandic folk–lore and sagas (1861), grein 

Jónasar B. Bjarnasonar „Þættir úr búnaðarsögu Áshrepps“ (1960), 

prestsþjónustubækur og húsvitjunarbók Grímstungu 1785-1875, Landið okkar. Safn 

útvarpserinda og ritgerða Pálma Hannessonar (1957) og Húnvetningasaga Gísla 

Konráðssonar (1998). Aðrar heimildir er varða Jón eru samtíningur úr ýmsum áttum. 

Auk þessa fór höfundur í vettvangsferð að Þórormstungu Vatnsdal til þess að 

rannsaka sögusviðið. Jafnframt hefur höfundur stigið fram með ályktanir og fyllt upp í 

gloppur heimilda. 

„Óski maður þess að bjarga því óþekkta frá gleymsku þarf að koma til ný 

nálgun að sögunni, ný hugtök og nýjar aðferðir sem ekki líta á söguna einþráða, 

stórsögn (e. grand narrative) þar sem margir týnast, heldur margþátta sögu með 

mörgum einstökum miðjum.“ Þannig komst bandaríski sagnfræðingurinn George 

Iggers að orði í bók sinni Sagnfræði á 20. öld er hann velti fyrir sér nálgun á 

sögunni.17 Það lá strax fyrir að aðferðafræði þessa verkefnis yrði í anda einsögunnar 

(e. microhistory).18 Einsögurannsóknir byggja á því að heimildir séu huglægar og 

„lifandi“. Megintilgangurinn er að nálgast heimildirnar á óvenjulegan og frjóan hátt 

og varpa nýju ljósi á fortíðina: 
                                                 
16 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, bls. 65-66. 
17 Iggers, George G., Sagnfræði á 20. öld, bls. 119. 
18 Einsaga (e. microhistory) skilgreining úr hugtakaskrá bókarinnar, Sjálfssögur, bls. 302: Rannsókn á 
smáum einungum – til dæmis einstökum atburðum, aðstæðum og fyrirbærum – sem er ætlað að sýna 
hvernig sögupersónur skildu sjálfar sig og heiminn sem þær byggðu. Hugmyndafræði einsögunnar 
byggist á tilraun til að fara óvenjulegar leiðir að rannsóknarsviðinu þar sem meginatriðið er að afhjúpa 
dulda merkingu orðræðu og athafna sem oft er ósýnileg í afmörkuðum kvíum ólíkra hópa og stétta. 
Þessi nálgun gerir það að verkum að einsögufræðingar taka sér oft fyrir hendur að rannsaka 
einstaklinga, atburði eða fyrirbæri sem eru óvenjuleg og ósagnfræðileg, ef svo má að orði komast (og 
þá í merkingu megindlegar nálgunar lýðfræðinnar). Þetta er gert til þess að afhjúpa tengsl og merkingu 
í samfélaginu sem hafa verið flestum lokuð bók vegna sjónarhorns hefðbundinnar sagnfræði. Þess 
vegna hafa einsögufræðingar minnkað umfang rannsókna (smækkað rannsóknarsviðið), lagt áherslu á 
sérstaka stöðu einstaklinganna í samfélaginu og unnið út frá henni, tekið fyrir þátt tungumálsins og 
tengsl þess við rannsóknarferlið og loks lagt þunga áherslu á að þessar smáu rannsóknareiningar séu 
markvisst tengdar við stærri heildir. 
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Ef við ætlum að ná utan um heiminn sem hér er lýst [þann veruleika sem 

heimildir standa fyrir], þá er eina leiðin sú að nálgast heimildir úr fortíðinni 

sem skynræna miðla sem krefjast þess af þeim sem þá nota að reynt sé að 

glíma við umfang þeirra út frá fjölbreyttum skynjunarleiðum, marggerð 

textans. Þannig verður umfang hinnar sagnfræðilegu greiningar áhugaverðara 

og landamæri fræðigreinarinnar opnast og hleypa inn nýjum straumum og 

áhrifum.19 

 

Hugmyndafræði einsögunnar byggist því á tilraun til þess að fara óvenjulegar leiðir að 

rannsóknarsviðinu. Meginatriðið er að afhjúpa dulda merkingu orðræðu og athafna 

sem oft er ósýnileg í afmörkuðum kvíum ólíkra hópa og stétta. Slík nálgun 

einsögufræðinga leiðir til rannsókna á einstaklingum, atburðum eða fyrirbærum sem 

eru óvenjuleg og óhefðbundin í sagnfræðilegu tilliti.20 Í einsögu eru þeir einstaklingar 

í brennidepli sem lengst af hafa ekki vakið nokkurn áhuga sagnfræðinga. Þarna er oft 

um að ræða óþekkt alþýðufólk sem skildi eftir sig ýmisskonar skriflegar heimildir. Oft 

eru aðalpersónurnar fólk sem staðið hefur á jaðri samfélagins – fólk sem hefur bundið 

bagga sína öðrum hnútum en samferðamennirnir og hafa fyrir bragðið annað hvort 

skapað sjálft heimildir um eigið líf eða aðrir hafa um það fjallað af ýmsum ástæðum. 

Hvort tveggja hefur reynst góður efniviður í rannsókn á þeim kimum samfélagsins 

sem minnst er vitað um. Þetta efni er einmitt afar gagnlegt við endurmat á 

menningarsögunni. Í stað þess að rannsaka formlegar stofnanir og meint mikilmenni 

samfélagsins, skoða einsögufræðimenn hvar einstaklingurinn stóð í samfélaginu. Með 

þessari aðferðafræði má komast djúpt undir yfirborð hefðbundinnar yfirlitssögu (e. 

synthesis/general history) og megindlegra tölfræðigreininga (e. quantitative method) 

og fá gleggri mynd af menningu og hugmyndaheimi alþýðunnar.21 

Þrátt fyrir augljós áhrif upplýsingarinnar, þá eru vísindi Jóns blandin hjátrú og 

guðsorð er hafið yfir alla gagnrýni. Mikilvægi sköpunarsögunnar er óumdeilt þegar 

Jón fjallar um upphaf og undur lífsins. Líklega hefur fjölbindaverk Jóns gengið á milli 

bæja í Húnaþingi til uppfræðslu og skemmtunar. Ég er ekki í vafa um það að verkið 

hafi fengið góðar viðtökur, enda bæði fræðandi, framandi og skemmtilegt. Umfjöllun 

Jóns hefur kitlað, þar sem hún er tæpitungulaus og berorð. Hún undirstrikar jafnframt 

                                                 
19 Sigurður Gylfi Magnússon, Fortíðardraumar, bls. 235. 
20 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, bls. 302. 
21 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, bls. 328, 360-361. Sjá Molar og mygla (2000), Einsagan – 
ólíkar leiðir. Átta ritgerðir og eitt myndlistarverk (1998). 
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yfirburði fyrsta flokks „mannbreytinga“ er Íslendingar tilheyrðu. Þannig gátu lesendur 

mátað sig við afbrigðilegt fólk, skrælingja og „afguðsdýrkara“ og talið sig hólpna –

andstætt hinum (e. the other). Hugmyndin að baki þessu hugtaki er sú að samfélög 

byggist á andstæðum. Hugmyndin um framandleika sé því lykill að skilningi á 

sjálfinu. Án stöðu „hinna“ er ómögulegt að koma með skýringartilgátur um heiminn.22 

Ég tel ég að þetta verkefni muni nýtast fræðimönnum jafnt sem nemendum í 

hugvísundum og almenningi í þekkingarleit sinni. Það er sannfæring mín að þetta 

sýnishorn úr handriti Jóns gefi fyllri sýn á heimsmynd alþýðu á Íslandi á 18. og 19. 

öld og hvaða möguleika hún hafði til þess að þroskast og dafna af eigin verðleikum. 

Handritið er einstök heimild um það hversu rótgróin hin tvískipta menningararfleið, 

rétttrúnaðarkristni og náttúrudulhyggja var með þjóðinni. Úr þessum jarðvegi sprettur 

bóndinn Jón Bjarnason sem í anda upplýsingarinnar ræðst í það þrekvirki að skrifa 

fjölbindaverk ætlað uppfræðslu alþýðu. 

                                                 
22 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, bls. 290. 
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Höfundur handrits 

Saga þjóðarinnar er fyrst og fremst saga valdastéttarinnar í landinu – þeirra sem ritað 

hafa söguna. En um alþýðu manna er fátt vitað, nema hvað flestir gengu troðnar slóðir 

og runnu sitt æviskeið hljóðir. Þó hafa varðveist verk einstaka alþýðumanna sem með 

einhverjum hætti viku út af alfaraleið. Oft voru þessir menn gæddir miklum 

hæfileikum og ódrepandi þekkingarþrá. Þeirra böl var aðstöðuleysi, vanefni og hve 

fáir mátu hugðarefni og grúsk þeirra. Hér segir af einum slíkum alþýðumanni. 

Á haustdögum árið 1811 mátti sjá yfir Íslandi mikla halastjörnu hátt á 

himinhvolfinu.23 Þetta fór ekki framhjá ungum renglulegum manni norður í 

Vatnsdal.24 Það má ímynda sér unga manninn ganga yfir mýrardrögin í Vatnsdal á 

leið til daglegra gegninga. Ekki er ólíklegt að hann hafi beygt af leið og farið upp á 

Tungumúlann og starað hugfanginn á þetta fyrirbæri og velt fyrir sér alheiminum og 

lífsgátunni.25 

Ungi maðurinn var óskólagenginn en þráði mjög menntun. Þegar stund gafst 

tók hann að skrifa og afla sér þekkingar með bréfaskriftum og spurningum.26 Það 

reyndi á þolrifin að bíða stopulla póstferða, það var sem tíminn stæði kyrr. Hann 

leitaði því eftir kynnum við lærða menn er leið áttu hjá með von um nokkra tilsögn. 

Eitt sumarkvöld seint í júlímánuði árið 1815 taldi hann að hlaupið hefði á snærið hjá 

sér er hann fylgdi ullarlest í Vatnsdal. Í dalnum voru tjaldbúðir skoska 

biblíufrömuðarins og vísindaáhugamannsins Ebenezer Henderson sem dvaldi 

hérlendis árin 1814 og 1815 og skrifaði í kjölfarið merka ferðabók: Iceland; or the 

Journal of a Residence in that Island, During the years 1814 and 1815. Grípum niður 

þar sem segir frá fundum þeirra: 

Er Henderson var sestur að í tjaldi sínu, komu til hans tveir menn. Við fyrstu 

sýn virtist honum að annar maðurinn væri „dauðyfli og heimskingi, en við höfðum 

ekki talað saman í margar mínútur, þegar hann fór að skeggræða um aðrar stjörnur 

með slíkri mælsku og skarpleika, að ég varð alveg forviða.“27 Þessi undarlegi gestur 

hóf að spyrja Henderson um stjörnur, nýjar uppgötvanir stjörnufræðingsins Herschel 

og líkindi þess að líf væri að finna á öðrum hnöttum. Jafnframt gat hann þess hve sárt 

sér félli að hafa ekki efni á því að sigla utan, einkum til þess að finna Herschel 
                                                 
23 Morgunblaðið 12. júní 1921. bls. 3. 
24 Lbs 386 fol, Gísli Konráðsson, Húnvetninga saga, bls. 915. 
25 Hér skortir áþreifanlegar heimildir. Höfundur fyllir upp í gloppur með niðurstöðum vettvangsferðar 
norður í Vatnsdal þann 6. ágúst 2010. 
26 Lbs 386 fol, 
27 Pálmi Hannesson, Landið okkar, bls. 205. 
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stjörnufræðing. Erindi hans í tjaldið var að fá fræðslu hjá menntamanninum. En þar 

varð hann fyrir nokkrum vonbrigðum. Ungi sveitamaðurinn vissi miklu meira um 

stjörnufræði en Ebenezer Henderson. Komumenn kveðja, stíga á bak og taka á stökk 

eftir ullarlestinni í áttina til Skagastrandar. Henderson horfði hugsi á eftir þessum 

ókunnu alþýðumönnum hverfa í jóreyk áður en hann tók til við dagbókaskrif sín.28 

Þessi undarlegi ungi maður, sem kom til þess að spyrja um stjörnur, var Jón 

Bjarnason, kenndur við Þórormstungu í Vatnsdal. Jón var fæddur 19. janúar árið 

1791, annar í röð fimm systkina og samkvæmt sóknarpresti ektabarn.29 Foreldrar hans 

voru Bjarni Steindórsson bóndi og kona hans Gróa Jónsdóttir húsfrú. Bjarni hóf 

búskap örsnauður, en var einn þeirra sem hófust upp úr örbirgð Móðuharðindanna og 

varð búhöldur mikill og efnaður.30 Árið 1784 keypti hann jörðina Þórormstungu í 

Vatnsdal og bjó þar upp frá því. Bærinn stóð á þurru sléttlendi norður af Tungumúla 

sem er klettalaus bungulaga fjallshryggur er klýfur dalinn að nokkru. Allt undirlendið 

mátti heita þurrt og gott til ræktunar.31 Jón var snemma námfús, en þótti nokkuð 

einrænn og sérlunda framan af. Þrátt fyrir augljós teikn um góðar gáfur og vilja til 

náms var hann ekki settur til mennta. Kemur þar til að Bjarni faðir hans var aurasál og 

eins taldi hann drenginn ekki vera með fullu viti.32 

Samkvæmt húsvitjunarbók var þekking og hegðun Jóns í æsku með ágætum.33 

Viðmiðið var kristilegt og í ljósi þess hversu trúaður og biblíufróður Jón var, þá hefur 

hann eflaust lagt sig fram við innrætinguna.34 Á þessum tíma áttu börn úr alþýðustétt 

einungis kost á heimafræðslu í lestri. Lestrarnámið var eingöngu miðað að uppfræðslu 

í kenningum og siðfræði kristindómsins. Engin merki voru um formlega 

alþýðufræðslu og að þessu leyti hafði Ísland orðið viðskila við þróun fræðslumála í 

Danmörku.35 

Jón þótti undarlegur og alvörugefinn og átti skap við fáa.36 Þó hefur hann 

stöku sinnum slegið á létta strengi með kveðskap sínum, enda vel hagmæltur.37 Jón 

hefur án efa lesið rýran bókakost föður síns og reynt að viða að sér efni eins og 

                                                 
28 Frjáls þjóð 23. október 1954. bls. 3., Pálmi Hannesson, Landið okkar, bls. 205-208. 
29 ÞÍ. Prestsþjónustubók 1785-1816, 
30 Páll V.G. Kolka, Föðurtún, bls. 246-247. 
31 Húnaþing ΙΙ., bls. 336. 
32 Þjóðólfur 9. janúar 1862. bls 26-27. 
33 ÞÍ. Húsvitjunarbók 1786-1813, 
34 Þjóðólfur 9. janúar 1862. bls 27. 
35 Alþýðumenning, bls. 16. 
36 Gísli Konráðsson, Húnvetninga saga 3, bls. 873. 
37 Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár, bls. 70. 
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aðstæður leyfðu. Hann hefur eflaust leitað fanga hjá mági sínum, séra Snæbirni 

Snæbjarnarsyni í Grímstungu. Hjá Snæbirni fékk Jón hefðbundna kristilega 

uppfræðslu og líklega tilsögn í dönsku, latínu og stærðfræði. Ekki var mikið lið í þeim 

geistlega þegar kom að helsta hugðarefni Jóns, nefnilega stjörnufræðinni. 

Segja má að vendipunkturinn í lífi Jóns hafi verið er hann komst í kynni við 

Björn Gunnlaugsson, landfræðing og yfirkennara við Bessastaðaskóla (Lærða skólann 

frá 1846).38 Björn bjó um tíma á Bergsstöðum á Vatnsnesi og hefur líkast til komið í 

heimsókn að Þórormstungu á ferðum sínum.39 Nokkur líking var á milli þeirra, því 

Björn greinir frá því að í æsku hefðu menn ekki talið hann vera með fullu viti. Sömu 

vísindin heilluðu þá báða, einkum stjörnu- og mælingafræði. Með þeim tókst ævilöng 

vinátta og skrifuðust þeir reglulega á í tæpa fjóra áratugi.40 Bréfaskipti þeirra bera 

með sér ótrúlega færni Jóns í stærð- og stjörnufræði. Sérstaklega er athyglisvert að sjá 

hversu gott vald Jón hafði á lógaritma við útreikninga sína. Björn hefur vafalítið 

útvegað Jóni stærðfræði- og stjörnufræðibækur auk þess að leiðbeina honum með 

útreikninga um gang himintunglanna.41 

Jón var ekki ósnortinn af hugmyndafræðilegum hræringum utan úr heimi. 

Raunar má greina víða augljós áhrif upplýsingarinnar í verkum Jóns; trúin á mátt 

vísindanna og framfarir mannkyns er sem rauður þráður í flestu sem Jón tók sér fyrir 

hendur. Erfitt er að segja til um það með vissu hvernig Jón kynntist erlendum 

hugmyndastefnum. Þó má ætla að hann hafi lesið sér til í þeim fræðiritum er hann 

komst yfir. Jóni var ljóst að þekking varð til vegna vísindalegra vinnubragða sem 

byggðu á skynsemi og raunhyggju upplýsingarinnar. Hins vegar var staða hans til þess 

að sinna vísindum og ritstörfum afar bágborin. Hann varð eins og aðrir bændur að 

hirða skepnur og sinna öðrum bústörfum. Á kvöldin hins vegar lagðist Jón yfir fræðin. 

Hann hafði takmarkaðan aðgang að fræðiritum og baðstofan var óhentug og dimm. 

Þegar Jón sinnti fræðunum, þá stóð hann jafnan við baðstofugluggann, með bókina í 

annarri hendi og penna í hinni. Þegar dagsbirtuna þraut, þá bjargaðist hann við 

kertaljós.42 En annað og skærara ljós lýsti upp huga hans og gerði honum kleift að 

ráða fram úr flóknum útreikningum. Stjörnugyðjan Úranía hafði velþóknun á þessum 

íslenska dalabónda og lagði honum til gáfur í ríkum mæli. Þrátt fyrir enga formlega 

                                                 
38 Fálkinn 24. september 1938. bls. 4. 
39 Tölvupóstur. Ragnar Ágústsson, 
40 Þjóðólfur 9. janúar 1862. bls 26–27., Lbs 386 fol, 
41 Lbs 386 fol, 
42 Guðmundur Davíðsson, „Vatnsdalur í Húnavatnssýslu“, bls. 46-47. 
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menntun, takmarkaðan bókakost og bágborna aðstöðu, þá reiknaði Jón hnattstöðu 

Vatnsdals og gerði stjörnualmanök yfir gang himintunglanna. Hann lék sér að því að 

reikna sólar- og tunglmyrkva og elti halastjörnur með útreikningum sínum. Jón 

leiðrétti einnig reiknings- og prentvillur í erlendum almanökum.43 

Jón var afkastamikill höfundur og í handritadeild Landsbókasafns Íslands eru 

varðveitt á fimmta tug handrita af margvíslegu tagi eftir hann. Flest handritin eru 

trúarlegs eðlis, en auk þess er fyrrnefnt fjölbindaverk um náttúrufræði og fleira. Jón 

skrifaði einnig annál um gæftir og tíðafar og samdi bæði dansk–íslenska (ÍBR 77,8vo) 

og latneska orðabók (ÍBR 78,8vo) yfir ýmis dýra- og jurtaheiti. Tilkoma blaða og 

tímarita um miðja 19. öld auðveldaði Jóni að koma hugðarefnum sínum á framfæri. 

Greinar eftir hann birtust í Nýjum tíðindum 1852, Húnvetningi 1857 og Íslendingi 

1862.44 

Þrátt fyrir óbilandi ást á stjörnugyðjunni, þá var Jón tvígiftur. Hann kvæntist 

fyrri konu sinni, Ingibjörgu Skúladóttur (1798-1834) hinn 10. október 1831.45 Ekki er 

ólíklegt að Bjarni faðir hans hafi hlutast til um ráðahaginn, þar sem Jón þótti ekki 

vænlegt mannsefni. Jóni er svo lýst af samtímamanni: „Þykir undarlegur og lítt við 

alþýðu skap. Margt er honum og ekki lagið er öðrum er sem tíðast gefið. Hann er og 

spurull og auðtrúa og eigi fríður sýnum, grannlegur og þunnleitur.“46 Jón og Ingibjörg 

áttu eina dóttur, Hólmfríði, fædda 30. ágúst 1832.47 Árið 1833 tók Jón við búi af föður 

sínum,48 en missti Ingibjörgu konu sína árið eftir úr gallsýki.49 Jón brá þá búi og réðst 

til tveggja ára suður í Viðey að nema bókband. Með náminu sá Jón fram á það að 

koma verkum sínum á framfæri og tíma til þess að jafna sig á missinum. Að námi 

loknu var hann hjá Bjarna föður sínum í Þórormstungu þar til faðir hans lést árið 

1842. Eftir það bjó Jón með Birni bónda Guðmundssyni í Þórormstungu og Gróu 

Snæbjarnardóttur systurdóttur sinni.50 

Jón kvæntist seinni konu sinni Guðrúnu Guðmundsdóttur (1831-1917) frá 

Gilhaga hinn 29. apríl 1851.51 Guðrún var að eðlisfari glaðlynd, en jafnframt viðkvæm 

og hafði reynt margt mótdrægt. Faðir hennar, Guðmundur Jónsson, var ofsafenginn og 

                                                 
43 Þjóðólfur 9. janúar 1862. bls 26. 
44 Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár, bls. 70. 
45 ÞÍ. Prestsþjónustubók 1816–1875. 
46 Gísli Konráðsson, Húnvetninga saga, bls. 915. 
47 ÞÍ. Prestsþjónustubók 1816-1875, 
48 Þjóðólfur 9. janúar 1862. bls 27. 
49 ÞÍ. Prestsþjónustubók 1816-1875, 
50 Þjóðólfur 9. janúar 1862. bls 27. 
51 ÞÍ. Prestsþjónustubók 1816-1875, 
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hinn mesti harðstjóri við konur og börn. Hún var enn lítt af bernskuskeiði er hann gaf 

hana Jóni sem var 40 árum eldri. Jón var að vísu vænn og heiðarlegur maður, en þó 

lítt fær um að gera unga stúlku farsæla, bæði fyrir aldurssakir og svo var hann ekki 

neitt kvennagull.52 Jón gaf Guðrúnu í morgungjöf 10 hundraðshluta í Þórormstungu.53 

Þetta bendir til þess að Jón hafi erft eitthvað eftir föður sinn og hagur hans vænlegri 

þegar þarna er komið. Í því sambandi má nefna að Jón gekk í Hið íslenska 

bókmenntafélag eftir andlát föður síns árið 1842.54 Jóni og Guðrúnu fæddist sonurinn 

Jón hinn 10. júní 1853. Það eina sem vitað er um Jón Jónsson er að hann fór til 

Vesturheims frá Akureyri árið 187355 og settist að í Chicago, þar sem hann lést laust 

eftir aldamótin.56 Fljótlega eftir andlát Jóns Bjarnasonar árið 1861, giftist Guðrún 

systursyni hans, Bjarna Snæbjörnssyni og bjuggu þau í Þórormstungu.57 

Þó að stjörnudísin heillaði Jón mest, þá hafði hann einnig mikinn áhuga á 

náttúrunni og lífinu í kringum sig. Jón kom fyrstur upp kartöflurækt í Vatnsdal og 

nærsveitum og efldi hana með mikilli atorku. Magnús Björnsson á Syðra-Hóli greinir 

frá frumkvöðlastarfi Jóns í kartöflurækt í bók sinni Hrakhólar og höfuðból: „Á fyrri 

hluta 19. aldar var á nokkrum stöðum norðanlands reynd garðyrkja, ræktaðar voru 

gulrófur og kartöflur. Hún hafði að vísu verið stunduð nokkuð áður, en lagst niður að 

mestu sökum harðinda og óáranar.“ Þarna er Magnús að fjalla um árin 1810-1840, eða 

þar um bil. Björn á Brandsstöðum getur þess að mest hafi uppskeran af garðávöxtum í 

Þórormstungu á þeim árum orðið 40 tunnur „og þótti það ekki lítið búsílag“.58 

Jónas B. Bjarnason (1866-1965) var sonur Guðrúnar Guðmundsdóttur, seinni 

konu Jóns Bjarnasonar og Bjarna Snæbjörnssonar systursonar hans. Árið 1960, eða 

einni öld eftir dauða Jóns, birtist greinin: „Þættir úr búnaðarsögu Áshrepps“ eftir 

Jónas í Ársritinu Húnvetningi. Þessi grein verður að teljast besta heimildin um 

ræktunarstörf Jóns, þar sem foreldrar Jónasar þekktu Jón Bjarnason manna best. Upp 

úr 1820 hóf Jón ásamt Ágústi Blöndal tilraunir með áveitur á engjar á allmörgum 

jörðum í Vatnsdal. Varð framtakið til mikilla bóta á mörgum jörðum. Jón hóf snemma 

tilraunir með matjurtarækt og var sem fyrr segir brautryðjandi í Húnaþingi. Hann 

gerði fjölmargar garðholur í mismunandi jarðvegi og með mismunandi legu gagnvart 

                                                 
52 Þorsteinn M. Jónsson, Gömul Kynni, bls. 227-228. 
53 ÞÍ. Prestsþjónustubók 1816-1875, 
54 Lbs 2590 4to, 
55 Júníus H. Kristinsson, Vesturfaraskrá, bls. 227. 
56 Guðmundur Sigurður Jóhannsson og Magnús Björnsson, Ættir Austur– Húnvetninga, bls. 1014. 
57 Ísafold 4. júlí 1894. bls. 162. 
58 Magnús Björnsson, Hrakhólar og höfuðból, bls. 16-17. 
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sólu. Jón notaði kartöflur bæði til skepnufóðurs og mjölgerðar. Mjölið notaði hann 

svo meðal annars til brauðgerðar. Þó að garðrækt Jóns væri aðallega kartöflurækt, þá 

gerði hann einnig tilraunir með aðrar matjurtir. Jónas segir frá því er hann fyrst man 

eftir, þá hafi verið einkennilegur gróðurbrúskur undir baðstofustafninum í 

Þórormstungu. Var honum tjáð að það væri skarfakál sem Jón hefði gróðursett þar. 

Sunnan við túnið í Þórormstungu var lítil garðhola. Þar hafði Jón ræktað kúmen sem 

Guðrún notaði til bragðbætis í kaffi og sömuleiðis í brauð og kleinur.59 

Auk þessa ræktaði Jón bygg og jarðarber. Í bréfi til Björns Gunnlaugssonar 

dagsettu 21. september 1831, greinir Jón frá ánægju með góða uppskeru á byggi, þá 

bestu frá því hann hóf ræktun þess árið 1828.60 Jón var athugull og lagði sig fram um 

það að bæta ræktun og auðvelda bústörf með margvíslegum tilraunum. Hann sýndi til 

dæmis fram á það að ket maðkar ekki ef fluga kemst ekki að því og að lús kviknar 

ekki á mönnum að sjálfu sér eins og menn trúðu almennt.61 

Jón var ekki skilinn að skiptum við lærða erlenda ferðamenn. Er Jón stóð á 

sjötugu síðsumars árið 1860 kom skoski presturinn, Frederick Metcalfe í heimsókn að 

Þórormstungu. Metcalfe ferðaðist hér um landið og gaf út merka reisubók um dvöl 

sína á Íslandi.62 Í reisubókinni segir frá fundum þeirra Jóns:  

Þegar við komum að Þórormstungu stóð úti á hlaði gamall maður um sjötugt 

og brýndi ljá. Hann er af bændaættum og bóndi sjálfur. Hann hefur ekki 

eingöngu ræktað jörð feðra sinna, heldur hefur hann einnig sinnt öðrum 

hugðarefnum af enn meiri áhuga. Hann hefur þyrst í þekkingu á öllum sviðum, 

en hefur fyrst og fremst helgað sér stærðfræði. Hann semur almanök fyrir 

sveitunga sína og ég var heppinn að fá hjá honum almanakið fyrir árið 1861. 

Þessi sjálfmenntaði snillingur jafnast á við Björn Gunnlaugsson, 

landfræðinginn, sem hefur gert prýðilegt kort af Íslandi. Meðal þeirra blaða 

sem ég sá hjá Jóni, var útreikningur á myrkva sem verður í sumar, ásamt vel 

gerðum skýringarmyndum. Á öðru blaði var útreikningur á brautum 

halastjarna. Ekkert sem við kemur náttúruvísindum, virðist fara fram hjá 

honum. Ég sá skrif um grasafræði, efnafræði, steinafræði ásamt minnisblöðum 

um sjávarföll, storma og um þunga stjarnanna. 

                                                 
59 Jónas B. Bjarnason, „Þættir úr búnaðarsögu Áshrepps“, bls. 6–7. 
60 Lbs 386 fol, 
61 Þorsteinn Jósepsson o.fl., Landið þitt Ísland, bls. 229. 
62 Metcalfe, Frederick, The Oxonian in Iceland. With Glances at Icelandic folk–lore and sagas. Oxford, 
1861. 
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Það er líkt með Jóni og heimspekingum miðaldanna, að vísindi hans 

eru mjög blandin hjátrú. Í einni af bókum hans sá ég litaðar myndir eftir hann 

af sæskrímslum. Svo sem marbendlum, hafgúum, margýgi, nykri og öðrum 

furðuskepnum, sem lifa við strendur Íslands. Spönnuðu þessar myndir margar 

blaðsíður. 

Hann sýndi mér nokkrar fötur fullar af merkilegum íslenskum steinum 

sem hann hafði hirt upp á ferðum sínum. Þetta voru steingerðir trjábútar, 

geislasteinar, flotsteinar, lausnarsteinn sem er góður við fæðingarhríðum og 

óskasteinn sem er ekki síðri. Jón kann margar þjóðsögur sem hann hefur meðal 

annars fengið hjá Daða Níelssyni. Daði var einkennilegur maður sem ferðaðist 

um landið hvernig sem viðraði og sagði sögur. Ævi hans lauk eins og margra 

annarra Íslendinga þannig að hann varð úti skammt frá Höskuldsstöðum og 

fannst lík hans ekki fyrr en um vorið. Eftir að hafa hlýtt á Jón segja mér ýmsar 

fleiri sögur með mikilli alvöru og þá varð mér á að spyrja: „Trúir þú því að 

yfirnáttúrulegar verur séu til? Hefur þú einhvern tíma séð þær?“ Hann svaraði: 

„Þegar ég var drengur þá var ég ásamt fleiri börnum að leika mér heima. Við 

höfðum okkur það til gamans að kasta völum í stóran stein. Skyndilega 

heyrðum við öll skelfilegt hljóð úr steininum. Við urðum skelfingu lostin og 

flýðum heim í dauðans ofboði. Nú hvað var þetta þá? Þetta gat ekki verið 

hrekkur, því enginn gat falið sig við steininn.“63 

 

Jón Bjarnason lést í Þórormstungu þann 20. nóvember árið 1861.64 Þessi bóndasonur 

var óvenjulegur um flest. Hann lagði á sig ómælda fyrirhöfn til þess að afla sér 

þekkingar og deila henni út í samfélagið öðrum til uppfræðslu og dægrastyttingar. 

Enginn veit hvað orðið hefði úr þessum snillingi á hjara veraldar ef faðir hans hefði 

kostað hann til mennta. Þó má líklegt telja að hlutskipti hans hefði orðið annað en 

sinna sauðum heima í Þórormstungu. Samtímalýsingar gefa ófagra mynd af Jóni 

bónda, en þó er undantekning þar á. Björn Gunnlaugsson segir í eftirmælum að Jón 

hafi verið góðmenni, hógvær og siðprúður. Hann endar eftirmæli sín um fallinn vin 

glæsilega: „Hún Úranía hans mun hafa dregið huga hans frá öllu því hégómlega, 

                                                 
63 Metcalfe, Frederick, The Oxonian in Iceland, bls. 216-219. 
64 ÞÍ. Prestsþjónustubók 1816-1875, 
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auðvirðilega og fávísa jarðneska, og haldið honum í auðmýkt til hins stóra, 

hátignarfulla og eilífa.“65 

                                                 
65 Þjóðólfur 9. janúar 1862. bls 27. 
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Handrit og meðferð texta 

Mér varð strax ljóst að afmarka þyrfti efnið, enda er fjölbindaverk Jóns Bjarnasonar 

mikið að vöxtum. Bindin eru alls sjö. Fyrstu þrjú bindin fjalla um spendýrafræði, hin 

um aðrar náttúrufræðigreinar, meðal annars steina- og fuglafræði. Hann skiptir 

dýrunum upp eftir ættum og telur upp fræðiheiti þeirra. Í fyrstu tveimur bindunum um 

spendýrafræði eru lýsingar á mönnum og dýrum og lífsháttum þeirra. Reyndar taldi 

Jón einnig með furðuskepnur eins og skuggabaldur, marbendill o.fl. og fjallaði um 

þær líkt og um raunveruleg dýr væri að ræða. Í því þriðja eru myndir af mönnum og 

dýrum sem Jón dró upp sjálfur eða klippti úr erlendum ritum. Myndir Jóns bera vott 

um hjátrú hans. Sem dæmi má nefna myndir af sæskrímslum, eins og marbendlum, 

hafgúum og öðrum furðuskepnum, sem hann taldi lifa við Íslandi. Myndirnar eru 

skemmtilega barnalegar og svipar nokkuð til mynda Stefáns Jónssonar frá Möðrudal, 

Stórvals og annarra naívskra málara. Í ritgerðinni eru tvö sýnishorn af myndum Jóns. 

Hann teiknaði myndina á bls. 77, en myndin á bls. 87 er samsett af teikningu hans 

ásamt myndum er hann klippti úr erlendu riti. Verkið vann Jón árunum 1845-1852 og 

að mestu leyti upp úr erlendum fræðiritum eins og Forsøg til en naturhistorie (1786-

1804) eftir Esaias Fleischer og Flora Danica (1841) eftir Joakim Frederik Schouw. 

Jón tilgreinir einnig innlendir heimildir, svo sem annála, Reisubók Eggerts Ólafssonar 

og Bjarna Pálssonar (1772) og Rit Lærdómslistafélagsins. 

Eftir talsverða yfirlegu ákvað ég að velja formálann og kaflann um mannkynið 

(Mammalia) úr fyrsta bindi verksins (ÍBR 67 4to). Þar kom tvennt til. Í fyrsta lagi 

þykir mér formálinn og kaflinn um mannkynið áhugaverðast af eftirfarandi ástæðum: 

Í formálanum gerir Jón grein fyrir uppbyggingu verksins og heimildum og er hann 

mikilvægur lykill að bóklegri iðju Jóns og um leið að handritamenningu alþýðu á 19. 

öld. Jón kemur víða fram með eigin skoðanir og athugasemdir. Þetta gefur færi á því 

að ráða í heimsmynd manns eins og Jóns, bónda á Íslandi um miðja 19. öld og varpa 

ljósi á það hvernig óskólagenginn alþýðumaður gat nýtt sér tiltæka þekkingu. Í öðru 

lagi fannst mér rökrétt að byrja á fyrsta bindinu þar sem líklegt má telja að verkinu 

öllu verði gerð frekari skil síðar. 

Jón Bjarnason var trúaður maður og hefur verkið á því að fjalla um 

sköpunarsögu Biblíunnar. Í hans huga var sköpunarsagan hinn stóri algildi sannleikur 

um sköpun lífsins, einhvers konar útgangspunktur sem hann reynir að koma heim og 

saman við uppgötvanir náttúruvísindanna. Segja má að skrif Jóns beri þess merki að 

hann var á milli tveggja heima. Annars vegar tók hann kreddur trúarinnar bókstaflega, 
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var hjátrúarfullur og trúði bábiljum og þjóðsögum aftan úr grárri forneskju. Jón er að 

þessu leyti dæmigerður alþýðumaður. Hin tvískipta menningararfleið, 

rétttrúnaðarkristni og náttúrudulhyggja, ásamt vættartrú, var rótgróin með þjóðinni. 

Alþýðan trúði á náttúruvætti er höfðu sjálfstæðan vilja og voru ýmist góðir eða illir. 

Vættartrúin byggðist á náttúrusýn sem kennd er við dulhyggju. Samkvæmt henni er 

náttúran á einhvern hátt meðvituð um sjálfa sig og fólk samofið henni. Þannig trúðu 

menn því að náttúran gæti með „andúðarkrafti“ sínum komið í veg fyrir það að líf 

þrifist. Kirkjan túlkaði æ djöfullegri vættaheim sem birtingarmynd hins illa. Hugsun 

manna gat því stjórnast allt í senn af dulvísi, guðstrú og raunsæi.66 Þrátt fyrir að Jón 

Bjarnason hafi sprottið úr þessum jarðvegi, þá hugsaði hann verkið „til Lesníngar 

handa Alþýðu“ í anda upplýsingarinnar. Að baki lá það grundvallarsjónarmið að 

almenningur væri fær um það að afla sér þekkingar með sjálfsnámi og að aukin 

þekking leiddi til framfara:67 

Ef vjer viljum heita Manneskjur og verðskulda þetta tignarlega Nafn, þá 

tökum feigins hendi mót upp lýsíngunni sem einkanlega aðgreinir oss frá 

Skinlausum Dýrum. Því hvað er Skynsemin án upplýsingar? Eckert annað en 

ein ber möguleg leiki hjá Mannlegum Sálum til að meðtaka þá upplýsíngu sem 

aðgreina má Manneskjur og Villidýr. 

 

Bókstafleg trú Jóns á guðsorð hefur eflaust leitt til árekstra þegar þau stemmdu ekki 

við uppgötvanir vísindamanna. Hann reynir því að sætta hvort tveggja með tilvísunum 

í Biblíuna þegar færi gefast. Þannig reynir hann að fá uppgötvanir vísindamanna til 

þess að stemma við hinn stóra algilda sannleik. 

Verkið er almennt mjög vel skipulagt, en á nokkrum stöðum hefur Jón bætt 

inn blaðsíðum síðar, sumar með óskildu efni. Kaflinn um mannkynið er 

stórmerkilegur og jafnframt oft á tíðum mjög skemmtilegur. Jón byrjar umfjöllun sína 

á því að lýsa tæpitungulaust getnaði og að því virðist rannsókn á eigin sæði. Í 

framhaldinu er vexti og þroska mannsins lýst ásamt ítarlegri útlistun á 

mannslíkamanum. Jóni var mjög hugleikið fólk sem á einhvern hátt er afbrigðilegt. 

Til dæmis brjálaðir menn, geldingar, feitir menn, tvítólungar, risar, dvergar o.s.frv. 

Manninum skiptir hann í sex mannbreytingar. Í fyrsta flokknum eru íbúar 

Norðurálfunar. Þeir bera af öðrum, hörundshvítir, jafnast vel vaxnir, frískir og 

                                                 
66 Matthías Viðar Sæmundsson, „Menning í deiglu“, bls. 43, 59. 
67 Alþýðumenning, bls. 19. 
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lífgóðir. Síðan rekur hver flokkurinn annan, þar sem menn verða lakari með hverjum. 

Þannig eru menn í sjötta flokknum átakanlega aumir. Lýsing Jóns á sumum 

kynþáttum er oft á tíðum brosleg, en jafnframt ber hún vott um mikla 

kynþáttafordóma Evrópumanna á þessum tíma. Hinsvegar gengur ekki að skoða 

skrifin með gleraugum pólitísks rétttrúnaðar nútímans. Jón taldi sig hafa ábyggilegar 

vísindalegar heimildir fyrir allri umfjöllun sinni um mannkynið. Á einum stað ofbýður 

Jóni þó framferði trúbræðra sinna: 

En hvörsu Vanvitrir, Treggáfaðir, illa siðaðir sem þar eru Menn, sýnast þeir 

Kristnu Norðurálfubúar, þó ecki hafa af miklu að hrósa sér fremur þeim, er 

árlega kaupa og selja mörg 1000 Negra til æfin legs þýngsla þrældóms og 

Guðlausustu meðferðar, rétt sem skurðar fé eður dauða hluti, Æ! Þetta 

Mannkynið smánandi dæmi, er sér hvörn Mannvin má hrilla við! 

 

Jón staðsetur Íslendinga í fyrsta flokki mannbreytinga; úrvalsflokki mannkyns. Í 

þessum flokki eru hinir kristnu og hvítu N–Evrópubúar. Greina má að Jón hefur 

samúð með þeim aumu þjóðum sem eru í öðrum flokkum mannbreytinga. Ekki verður 

séð að Jón efist nokkru sinni um sannleiksgildi heimilda sinna, sama hversu ótrúlegar 

þær eru. Þetta er athyglisvert í ljósi þess að Íslendingum hefur jafnan sárnað er 

útlendingar hafa haft ranghugmyndir um land og þjóð. Íslendingar hafa ætíð borið sig 

saman við aðrar þjóðir og talið sig standa framarlega í menningarlegu tilliti. Jafnvel á 

tímum hnignunar og örbirgðar var þjóðin stolt af menningararfinum (e. cultural 

heritage) og meintum þjóðareinkennum. Þannig sá Arngrímur Jónsson lærði sig 

knúinn til þess að leiðrétta hugmyndir útlendinga um Ísland með fræðiriti sínu, 

Crymogæa árið 1609, eins og frægt er.68 

Vegna áhrifa upplýsingarinnar var framfarahyggjan (e. the idea of progress) 

leiðarljós Jóns. Hugmyndafræðin byggir „á þeirri hugsun að hver atburður reki annan 

í rökréttu sambandi“.69 Framfarahyggjan á rætur sínar að rekja til upplýsingarinnar, 

þar sem evrópsk samfélög allt frá landafundunum miklu um 1500, eru í stöðugri 

framför.70 Hinsvegar virðist sem Jón sé ósnortinn af upplýsingunni í umfjöllun sinni 

um stéttir. „Allt siðað Mannkyn og þjóðir í Heiminum að greinast og sundur skiptast í 

viss stönd eður stjettir.“ Jón skiptir stéttum í andlegar og veraldlegar. Andlegri stétt 

                                                 
68 Helgi Þorláksson, „Ættjarðarást og lastarskrif“, bls. 195-196. 
69 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, bls. 307. 
70 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, bls. 23. 
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raðar hann frá páfum og erkibiskupum niður til djákna. Veraldlegri stétt raðar hann frá 

keisurum og konungum niður að hinum „lægstu, Nefnilega Niðursetníngarnir“. Hver 

stétt er á sínum bás eftir ákveðinni röð sem stýrist af myndugleik og virðingu. Þetta 

skýtur skökku við í ljósi þeirra viðhorfsbreytinga sem urðu til kennisetninga 

Biblíunnar og konungsvaldsins á 18. öld, einkum fyrir áhrif frá upplýsingunni. Þetta 

vekur upp þá spurningu að hvaða marki upplýsingin hafi náð til Jóns eða alþýðu á 

Íslandi yfir höfuð. Meðal þess sem fylgdi upplýsingunni voru ýmis frávik frá 

hefðbundnum kristindómi. Menn sáu lærdóma Biblíunnar í nýju ljósi og drógu í efa 

ákveðnar kenningar heimspekinga hinnar klassísku fornaldar sem mótuðu kristin 

viðhorf.71 

Jón virðist hafa aðhyllst hugmyndafræði hins upplýsta einveldis. Hann 

samþykkir óbreytta orðu samfélagsins, en tekur fagnandi aðgerðum stjórnvalda er 

vörðuðu framþróun. Einnig trúði Jón því að maðurinn væri í eðli sínu góður, en það 

tengist einmitt mannúðarsjónarmiðum upplýsingarinnar.72 Það fylgdi trúnni á mátt 

vísindanna að eðlilegar skýringar væri á fyrirbærum náttúrunnar. Hinsvegar virðist 

sem gagnrýni upplýsingamanna á hugmyndaheim alþýðu falli í grýttan jarðveg. Sem 

fyrr segir var Jón hjátrúarfullur og trúði á furðuskepnur og yfirnáttúrulegar verur. 

Handritið sýnir, svo að ekki verður um villst, að Jón skilyrðir sína upplýsingu 

samkvæmt menningararfleiðinni. Þetta gæti stafað af vanafestu alþýðunnar og 

kyrrstöðu samfélagsins á mörgum sviðum. Samfélagsgerðin og menningararfleiðin 

vann því tvímælalaust gegn útbreiðslu upplýsingarstefnunnar á Íslandi.73 

Jóni var eflaust ljóst að framfarir héldust í hendur við gagnrýna hugsun. 

Mönnum bar að efast um gildi ríkjandi kenninga. Hins vegar hefur Jón sköpunarsögu 

og kennisetningar Biblíunnar yfir alla gagnrýni. Í lok umfjöllunar sinnar um 

mannkynið telur Jón sig vera búinn að sætta trúna og upplýsinguna: 

Enn Skynsemi eða sá sálar Kraptur sem með góðri brúkum og Rækt fær beiðt 

til upplýsíngar og þekkingar á Guði, á Náttúrunni og sjálfum sér, á digðum og 

Löstum, Til vissu um ódauðlegleika, til ánægju og Meðbræðra uppbyggíngar í 

Lífinu og til Grundvallaðrar Vonar um æðri og óendanlega Heill í öðru Lífi. 

Þessi Gáfa hlotnaðist Mann eskjunni framm yfir Apann og önnur dýr þarí er 

öll vor Tign og Sómi og Verðugleiki fólgin. Þar með er oss unt, ef vér ei 

                                                 
71 Ingi Sigurðsson, „Upplýsingin og áhrif hennar á Íslandi.“, bls. 20. 
72 Ingi Sigurðsson, „Upplýsingin og áhrif hennar á Íslandi.“, bls. 20-21. 
73 Matthías Viðar Sæmundsson, „Menning í deiglu“, bls. 43, 59. 
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Vanbrúkum eður með Hyrðuleysi ónítum þetta mikla pund. Að Stíga af einnri 

Fullkomnunar Tröppu á aðra og Loksins að öðlast Samsæti með Ljósins 

Herskörum á Himnum. 

 

Er ég hófst handa við rannsókn og innslátt á texta handritsins, þá þyrmdi yfir mig. 

Textinn er ólæsilegur vegna mikillar ósamræmingar í stafsetningu og leturgerð. Jón 

skrifaði sömu orðin með margskonar hætti og til dæmis eru að minnsta kosti fimm 

útgáfur af orðinu „fékk“; fjeck, fjekk, fjékk, fjéck og feck. Enginn regla er á stórum 

og litlum staf og greinarmerki eru fá og ruglingsleg. Orð eru mjög víða slitin í sundur, 

til dæmis, „ó vissa“, „á qvörðunar“, „náttúru fræði menn“, „ný út komna“ o.s.frv. 

Erfitt var að átta sig á sumum stöfum, þar sem Jón notaði nokkrar leturgerðir. Þannig 

notar hann á köflum tvö til þrjú afbrigði gotnesks leturs. Vegna þessa mikla 

ósamræmis var erfitt að stilla sig inn á rithönd Jóns og ekki bætti úr skák að hún er 

víða óskýr. Einnig var vandkvæðum bundið að ákveða greinarmerki, þar sem textinn 

er líkari talmáli en ritmáli. Í stað kommu eða punkts notaði Jón iðulega orðið „og“ til 

þess að leiða textann áfram líkt og í talmáli. Innsláttur handritsins tók því mun lengri 

tíma en ég ætlaði í upphafi. En á móti opnar handritið sýn inn í heim hins ritaða máls, 

sem bæði er heillandi og upplýsandi. Jón var fullkomlega meðvitaður um annmarka 

skrifa sinna og dregur ekkert úr þeim í formála verksins: 

Stílsmátin og orðfærðið, sem hefði att vera betri og gagn orðari. Stafsetningin 

eckert Reglubundin, Vantandi víða Lestrar og áherslu teikn og víða miskrifast. 

Líka í vantandi stafi sumstaðar m. m. og í þessu á standi er Bókin aldeilis 

óhæfileg til prentunar að ætlast. Því til þess þyrfti hún áður að Redigerast af 

Lærðum Náttúru fræði Manni. Taka burt úr henni hvað ecki ætti þar að vera 

eður of auk og bæta þar við hvar þurfa þætti. Setjast í betri stíl, gjörast færri 

enn gagn orðari. Skrifast eptir viðteknum prent reglum láta ei Vanta Lestrar 

eður áherslu teikn með öðru fleira er lagfæra þyrfti. 
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Mynd Ι Sýnishorn af texta Jóns þegar verst lætur. 

 

[sa]man af maurgum konstugum Jurtum þikjist maður að Saunnu skilja það 
nockurnvegjinn. Saknar þó alltíð nockurs í, nema hann sjáist a fósturinu í 
Hræríngu. Þannig er því varið um getnaðarins Leyndardóm. Það vilja þeir nýustu 
Náttúru fræðingar fyrir satt hafa, að eitt Egg af eggjastock Móðurinnar, eða fleiri 
fái Frjófgun af Manns Fræinu. Enn undir eins og það sé skeð, hverfi það inní 
Móður Lífið og allt í einu til lykjist það þá sem heilt væri. Því síðara vita menn að 
valda muni Vöðvanna krapta, sem ertíngjum vekur, vegna þess að Móðurlífið 
hefir og so einskonar Nerrer eða Tilfinníngar Taugar. [] hvaða Kraptur hinu stírir 
að það frjóguða Egg strax losnar við Eggjastockjinn og skilur eptir gulleita [] eru 
enn nú sundurleitar Festulasar gits níngar. Þar sem jeg til reit og Prófessor 
Mangor, sem hér um… 
 

Mynd ΙΙ Sýnishorn af texta Jóns þegar best lætur. 

 

Vöxtur fóstursins í Móður Lýfi 
Þegar Getnaðurin er skéður og Móður Lífið hefur tekið á móti áður 

nefndum Vökva Mannlegs sæðis. Þá likur það sig til og útvíðkast síðann eptir því 
sem Fóstrið vex. Og öll þaug Smáu Kér Móðurlífsins út þenjast hvör eð áður vóru 
án Blóðs og svo smá að valla Sýnileg vóru, fyllast nú með rauða Saft og verða 
Stærri leingri og víðari Svo Mæðrið þar við verður Svo frekt að innanrúmi, að 
fóstrið sem þar í Skal mindast hafi nægilegt plátz. 
 

Eftir að hafa loks fangað texta handritsins orð- og stafréttann, taldi ég 

„normaliseringu“ (e. normalized text) nauðsynlega. Er ég hafði eytt talsverðu púðri í 

samræmingu textans, meðal annars með nútíma stafsetningu fannst mér handritið vera 
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steingelt, Jón var horfinn! Ég ákvað því að lágmarka afskipti mín af textanum svo hið 

kjarnyrta og skapandi tungutak hans fengi að njóta sín. Með þessari aðferð er gengið 

skilyrðislaust að ritheimi höfundar og raunsannari mynd fæst af honum. 

Textinn hér á eftir er því orðréttur, en þó eru fáein orð lagfærð og 

greinarmerkjum bætt við til þess að auðvelda lestur. Í nokkrum tilfellum er erfitt að 

átta sig á merkingu textans og er enginn tilraun gerð til þess að ráða í hann. Ennfremur 

er ómögulegt að greina einstaka orð og í þeirra stað er auður hornklofi. Það má segja 

að textinn sé hreinn heimildatexti sem lítt hefur verið átt við. 

Við vinnslu handritsins hafði ég til hliðsjónar eftirfarandi grunnreglur sem 

hafðar hafa verið að leiðarljósi við vinnslu margra verka í ritröðinni Sýnisbók 

íslenskrar alþýðumenningar:74 

 

1. Upprunalegur texti er látin halda sér, en þó eru augljós pennaglöp leiðrétt 

athugasemdalaust. 

2. Eftirfarandi atriði eru samræmd: Greinarmerki og greinaskil eru samkvæmt 

nútíma reglum. Stór stafur er settur í upphafi setninga. Kommum bætt á 

sérhljóðana: á, í, ý, ó, ú og ö. 

3. Endurtekningar á kafla- og millikaflanöfnum eru fjarlægðar ásamt blaðsíðutali. 

4. Leyst er úr styttingum orða þegar brýn ástæða er talin til. 

 

Með þessu móti vonast ég til þess að lesandinn komist nánast milliliðalaust að 

efni handritsins án þess að ég hafi hlutast of mikið til um innihald hans. Þannig má 

örugglega skynja nið aldanna eins og hann birtist í hugarheimi og skilningi Jóns 

Bjarnasonar á lífinu og tilverunni. 

                                                 
74 Burt og meir en bæjarleið, bls. 7. 
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Ritgjørð 

Tilheyrandi 

SpenDýrafræði 

Samanlesin og útdreigin 

Af 

Ímsum Bókum Náttúru Fróðra 

Manna 

Enn þó mestpart úr Hra 

Fleischers Náttúru historiu 

og þeim Nýustu Ritgjørðum 

Sem til hafa feingist 

Skrifað í Þórormstúngu 1845 

af Jóni Bjarna syni 
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Gen. 1. Cap. V 24. 

Og Guð sagði: (Sjötta deigi viku sköpunarverksins) Jørðin framleiði lifandi 

sképnur eptir þeirra Eðli, fjenað, Skriðkvikindi og Dýr Jarðarinnar hvört eftir sinni 

tegund, og það skéði svo. 25. Og Guð skapaði Dýr Jarðarinnar hvört eptir sinni 

tegund, Og Guð sá að það var gott. 

V. 21. Og Guð skapaði stóra Hvalfiska og allrahanda sveimandi sképnur sem 

fylla Vötnin eftir þeirra tegund (á 5ta Deiginum sköpunarinnar) (og alla fleiga fugla 

eftir þeirra tegund.) V. 22. Og Guð blessaði þessar sképnur, og sagði: frjófgist og 

fjølgið og fyllið Vötn Hafsins (Og fuglin margfaldist á Jörðini) og Guð sá að það var 

gott. 

V. 26. Og Guð sagði: Ver viljum giöra Manninn eptir mind og Líkingu vorri, 

svo að hann drottni yfir fiskum Sjáfarins fuglum Loptsins yfir fjenaðinum og øllum 

Dýrum og Skrið qvikindum sem Hrærast á Jørðu. 

 

Gen. 2. Cap. V. 19. 20. 

Þá Guð Drottin hafði skapað af Jørðunni allra handa Dýr á mørkinni og 

allskyns fugla undir Himninnum þá leiddi hann þaug til Adams svo hann sæi hvað 

hann vildi nefna þaug, því að hvað helst nafn sem maðurin gjæfi Øllum Lifandi 

skepnum þá skildu þær svo heita. 

Svo gaf Maðurinn allra handa fjenaði og fuglum Loptsins, og allskyns Dyrum 

á Jørðunni ser hvörju sitt Nafn. 1. Cap. V. 31.) Og Guð leit yfir alt sem hann hafði 

gjørt og siá það var harla gott. 
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Formáli 

Til Lesarans 

Að Náttúrufræðin vegna yfirburða sinna og Markverðugheita, sæmir sér í 

Ritgjörð að færast, optar en sjaldnar, til Lesníngar handa Alþýðu, þar um eru flestir á 

einu Máli. Því hún lýsir Guðs Stórmerkjum og dásemdar verkum er framskína og 

Auglýsa sig í hanns margbreittu sköpuðu sképnum, og Lifandi verum er hann bauð 

framm að koma, og líka einnig í Líflausum hlutum er finnast hér á Jörðu. Hvört eð 

altsaman auðsýnir Dýrð Skaparans sem bæði er yndislegt og gagnsamt um að fræðast. 

Því það eru réttar Náttúrunnar framleiðslanir hvar við svo vel Handverksmenn sem 

Jarðyrkju hafa yðuglega við að sísla og þess vegna er ecki ástæðulaust að vænta það 

þeim vildu aukast bæði Lyst og laungun til að þekkja náqvæmlegar hluti þá, sem þeim 

fyrir Augu bera og Sjálfum sér til Nota að færa þeirra þekkíngu. 

Hvar helst er Menn ferðast, hvort heldur það er um Merkur eður skóga Lönd 

eður sjó, finnum vier oss Jafnaðarlega umkríngda af Náttúrunnar Lifandi Verum og 

Líflausum Hlutum er hún frammleiðir svo sem: Gángandi og skríðandi Dýr, Fugla, 

Fiska, Orma, Skorqvikindi, Trjávexti og plöntur, Jurtir Jarðar og Steina tegundir. 

Margt af þessu dregur til sýn vora Aðgjætslu vegna þeirra gagnlegu brúkunar, er það 

gjörir oss og Notanna sem vjer höfum þar af. Þess vegna hafa Menn ástæður til að 

vera sér út um nockra þekkingu viðvíkjandi ásigkomulagi þessara Hluta. Svo sem til 

Dæmis að taka: Trjen, hvörra Við vér brúkum til Húsa byggínga og margs konar 

smíða, Líka Eldiviðar og Járnið til ýmislegra Verkfæra. Kúna er géfur oss mjólk og 

Sauðkyndina er veitir oss Ullina og Sáðtegundirnar sem þjóna oss til fæðslu. Enn hjá 

þessu öllu saman finnast og svo margir aðrir Eiginleikar er Menn ecki gjeta við 

einfalda brúkun uppgötvað. Það er svo marg slags í Náttúrunni er hún frambýður oss, 

sem vjer ecki svo auðveldlega fáum þeckt oss til Nota. Hvörjer Hlutir að eru þó 

aungvu að sýður markverðir vegna þeirra sérlega Ásigkomulags og Verkana. Svo að 

Menn mættu gleðjast þar við að géta feingið um það ljósari og fullkomnari þekkíngu 

og hana fá Menn í Náttúru Fræðinni hvörrar Innihald aungvum af oss ætti að vera 

aldeilis ókunnugt. Að sönnu er hennar Lærdómur ecki Jafnt aðrennilegur fyrir alla, 

því þar til útheimtist margföld Reynsla, Árvekini og eptir þánki til að géta fundið og 

feingið skilníng um Náttúrunnar Huldu Verkanir. En margt er það þó er auðveldlega 

má án Djúpara Inngrips læra og Skilja. Þetta kennir oss hvörnin vér gétum brúkað 

ýmislega náttúrlega Hluti sem ver höfum með að sísla upp á Hægasta máta og til að 

létta undir Vinnu vora. Hjer að auk styrkir það vora sannfæringu um þá Orðu Reglu 
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og Tilgáng sem opinberar sig fyrir oss í öllum Náttúrunnar innréttíngum og þar með 

ásamt leiða þánka vora til hanns sem er allra Hluta upphaf, bæði þeirra Lifandi og 

Líflausu. 

Ef ver lítum til Dýranna með aðgjætslu svo sem þeirra Skepna er mest hafa 

sameiginlegt með Sjálfum oss, þá meigum vjer undra oss yfir þeirra næstum 

Ógrípanlegum fjölda. Ver leggjum máske merki til hinna stærri Dýra sem gánga og 

skríða um Jörðina, fljúga í Loptinu og synda í Vatninu og Tala þessara verður oss 

óreiknanleg. En langtum meiri fjöldi er þó til af þeim smá Dýrum er Menn næstum 

því ecki géta orðið varir við smæðarinnar vegna. Sem þó bæði fljúga í Lopti, synda í 

Vatni, skríða á Trjám, Viðar runnum, Jurtum og Grösum. Einnin á annara Dýra 

Líkömum og jafnvel í þeirra Inníblum. Hvörsu óteljandi er fjölldi sá sem til er af 

þessum smáu sképnum sem Loptið, Jörðin og Sjórin inni heldur og vér ecki með 

Nafni getum aðgreint hvörjar frá annari, Hvörs Tilvera oss er jafnvel aldeilis ókunnug. 

Hvörsu lítið er þó það vér vitum um þær Dýra tegundir vér leingst höfum þekt og 

athugað. Mót því mikla í þeirra Náttúru og Háttalagi sem enn þá er hulið fyrir oss og 

hvað er að ræða um seinni Tíða uppgötvanir. Heila Veröld Dýra hvör með 

óvopnuðum augum aldeilis er ósýnileg. Já Sjálfar svoddan Verur eru alt of smáar til 

að verða sýnilegar með berum Augum. Enn geta einasta uppgötvast með hjálp 

Stækkunar glera og Mergð þeirra er svo ifirmáta mikil að einn einasti Vatnsdropi opt 

kann að innihalda litla Dýra Verölld. Því á 100 árum næstliðnum hafa Menn fundið 

Lifandi Verur til 27 Milljónumsinnum smærri en Maurinn er, hvör eð þó er það 

smærsta qvikindi sem Menn géta séð með berum Augum. Og hvörja Hugmind gétum 

vér gjört oss um þessar Verur? Og hvör þorir eður kann upp á að standa að ver séum 

komnir til þess ytsta puncts Náttúrunnar Verka í hinu Smáa? Hvör getur afmarkað 

Takmörkin fyrir þann Hríng innan hvörs Almættið í því óendanlega Smáa, bauð 

Lifandi verum framm að koma, Hræra sig og Verka. Svo mismunandi sem skapaðar 

Sképnur eru að útliti Stærð og öðru Náttúrlegu ásigkomulagi þá hafa þær það þó allar 

Sameiginlegt sem er Dýriska eður Dýra Lífið og til síns Viðurhalds eru þaug útbúin 

vissum Kröptum og Verjum. Einnig Viti til að geta brúkað slíkt til sinnar réttu 

áqvörðunar. Dýrin hafa og þetta alt Sameiginlegt að þaug alast við vissar fæðslur, á 

hvörjar þeirra meðfædd Náttúra vísar þeim og sansa til að finna þær eptir því sem 

hvörs eins Náttúru er eiginlegast. Þaug eru og útbúin meðfæddri Náttúru að vilja 

viðhalda lífi sínu og vera sem óhultust um það og Útbúin með sköpuðum Verjum til 

Varnar sér nær ásókt eru. Svo sem til að minda, Tennum, Hörnum og sofl. Og hér að 
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auk verja Hestar og fleyri Dýr sig með því að slá með fótunum. Ljónið líka með 

Halanum og svo ýmislega sem gétið mun verða í þeirra hvors Dýrs frásögu. Og með 

sömu Vopnum ráðast Ráns Dýrin á önnur Dýr. Hér með er þeim meðskapað að bera 

umhyggju fyrir Afqvæmi sínu og Verja það eptir möguleikum. Og sum leitast við að 

vilja hefna Únga sinna ef Drepnir eru og eins að vilja hefna sýn nær særð eru. Hjá 

mörgum Dýra tegundum verkar meðfædd Náttúra upp á þann Hátt: Að hún þjenar 

þeim til uppbóta skinsamlegrar umm þeinkingar með því að Dýr þaug án 

undanfarandi ávísunar og æfingar, megna með nockurslags yðjusemi að vinna það í 

hvörju þó að Útvortis lögum mikið vit finst að vera, og sjálfum þeim er þénandi til 

Lífs uppheldis, og kallast slíkt af Dönskum Kunst Drivter. Svo sem til dæmis að taka 

Biggíngar Bifur dýranna, Vefnaður Mauranna, Vinna Hunangs flugnanna, og Hýbíli 

Ímsra Nag dýra m.m. Øll dýr eru að Náttúrunni til svo sköpuð, að þaug géta móti 

tekið nockurskonar áhrifum af hvörju því sem fram fer í kríngum þaug og jafnvel hjá 

þeim er ecki nockur þekkjanleg Skilníngar vit hafa. Enn megna þó meir eður minna að 

finna til áhrifa þessara og nota þaug og ef ecki þar við setja allann Kropp þá vissa limi 

í Hræringu, til að ná saðníngu sinna Nauðsynja. Þetta á vel heima hjá polypunum, Af 

þessu leiðir það vjér meigum þekkja: Að Dýrin ecki einasta hafa einberan líkama með 

Styrkleika og útbúnaði til Lífsins Viðurhalds, heldur og einnin Hrærir sig eitthvað í 

þeim sem er af æðri Náttúru sem upplífgar Líkaman og setur hann í Hræringu. 

Nockuð andlegt sem formerkir og finnur til, eptirlángar og Verkar og með þessu 

aðgreinast Dýrin frá öðrum sköpuðum Hlutum. Jafn vel þó það hjá lægstu tegundum 

þeirra á lágri tröppu gefi sig til kynna. 

Að telja allar Sképnur og greina þær hvörjar frá annari er fjöldans vegna 

ómögulegt og eins aðgreina frá sérhvörs Dýrs Náttúru Eðli, Lifnaðar hætti og 

frammqvæmd upp á hið náqvæmasta. Því mjög er það misjafnt hvað Menn hafa eptir 

slíku komist. Þar bæði eru að upp götvast nýar Dýra tegundir, enn aðrar að útdeya og 

sumar er ecki hafa fyrir Menn borið optar enn einu sinni. Til þess að geta nockuð 

yfirskoðað og ræðt um Skapaðar Sképnur, hafa Menn tekið svoddann þeirra 

Eiginleika í Hugleiðing með hvorjum þær nálægja sig eður að greina hvorjar frá 

annari. Og eptir því skipt þeim í 6. aðal Hópa svo sem. 1.) Spendýr. 2.) Skriðdýr eður 

Amphíbíur. Dýr sem lifað géta bæði í Vatni og á Landi, hafandi Kalt rauðt blóð og 

gjóta Hrognum eður svokölluðum Eggjum. 3.) Fuglar. 4.) Fiskar, enn ecki Hval Dýr. 

5.) Skorqvikindi. 6.) Ormar sem eru fótlausir. Sýðan sundur skipta Náttúru fræði 

Menn Hvörjum þessum aðal Hóp í aðra smærri, eður flokka og hvörjum flokki aptur í 
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Viss Kynferði og Kynferðunum í Tegundir og af Sumra tegundum finnast 

Kynbreitingar. Enn þessi Ritgjörð er samantekin einungis til að greina frá flokkum, 

Kynferðum og Tegundum Spen (eður sugu) Dýranna og hafa Náttúru fræði Menn 

ýmislega niður raðað þeim. 

Náttúru fræði Menn hafa skipt þessum aðal Hóp Spendýranna í ΙΙ. flokka auk 

mannanna sem er sá 12ti. Að því leiti sem Manneskjan er nockurskonar Dýr, enn hjá 

þeim hafa þeir flokkar ýmislega niður röðun. Þó láta þeir allir Apakynið vera næst 

Manninum. Þessi Ritgjörð byrjar fyrst á Manninum eður því efsta og fer síðan ofan 

eptir takandi fyrst fyrir þaug Dyr sem á einhvörn Hátt eru honum líkust (eður að 

sköpulagi). Sem er Apakynið og aptur verða líkust því Seinfæru dýrin og af því að 

Brynju Dýrin líkjast þeim í nockru og sumar Náttúrufræði bækur um Dýr hafa sett 

hvorutveggju í einn flokk og géfið Nafnið Gumlari og hið framandi Eclentata, þá er sá 

flokkur látin hinum næst filgja. Og sýðan er nockuð farið með niðurröðun flokkanna 

eptir því sem Kynferði þeirra hafa líkast sköpulag til Táa eður klaufa fótanna og 

seinast endar Rit þetta á Hval Dýrunum. 

 

Í Ritgjørð þessari eru Dýra flokkarnir 

þannin niður raðaðir: 

 

I. Inermes 

Það eru þær Verjulausu Sképnur á hvorra Líkami ecki er útbúin Náttúrlegum 

meðsköpuðum Vörnum sem er: 

Manna kynferðið 

 

Þessi Flockur inniheldur eitt kynferði og það kynferði í hið minsta 6 aðal 

Kynbreytingar. 

 

ΙΙ. Qvadrumana 

Þaug Dýr hafa 4. fætur sem líkast Höndum. Það eru Apategundirnar og 

skiptast þaug Dýr í 4ur Kynferði sem eru 1.) Eiginlegir apar. 2.) Svínapar. 3) Apa 

Kettir og 4ða Hundapar. 
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ΙΙΙ. Bradipoda 

Dýr þessa flokks hafa fætur með laungum og bognum Klóm hvörs Líkama 

biggíng við fyrsta álit sýnir Dofin skap og seinlæti. Í flokki þeim eru Sein færu Dýrin 

hafandi 2. kynferði sem eru Dofinn Dýrin og Mauræturnar. 

 

ΙV. Belluæ 

Þaug stóru ófreskjulegu og þunnhærðu Dýr, þykk húðuð með Digrum fótum 

og nockrum klaufum á []: Margkleyfðu Dýrin, Flokkur þessi inniheldur 4 Kynferði og 

hvört þeirra hefur eina tegund eður tvær suma þeirra. 

 

VΙ. Bisulca 

Klauf Dýrinn 

 

Flokkur þessi innheldur 8 kynferði sem er 1.) Nauta. 2.) Sauðfjár og Geita. 3.) 

Antílópanna. 4.) Hirta tegundir. 5.) Gíraffann. 6.) Úlfaldakyn. 7 Svín eða Moshus 

Dýrin. 

 

VΙΙ Solidungula 

Það eru Hófdýrin og hefur sá flockkur ecki nema eitt kynferði (gleimdist í rétta 

Röð að færa). 

 

ΙV. Selerodermata 

Brynjuðu Dýrin þaug hafa sérlega yfir klæðíng, Svo sem skjel hreistur og pina 

í stað fyrir Húð með Hárum. Þaug hafa 3ju Kynferði. 1.) Skeljuðu. 2.) Skjaldsettu og 

3.) pinnuðu Dýrin. 

 

VΙΙΙ. Feræ 

Rífandi Ráns Dýr eður Vargar með beittum klóm. Ráns eður Rífdýrin þaug 

skiptast í þrjú Kynferði 1.) Katt kynjuð. 2.) Hundortuð og 3ja Björn Dýra kyns. 

 

ΙX Gliris 

Það eru nagdýrinn hvor að eru með mörgum Nagandi tönnum. Þaug innihalda 

mörg als 13 kynferði 1.) Hálf refi. 2.) Daundýrin. 3.) Safala kyn. 4.) Hálf kanínur. 5) 

Hjera kynið. 6.) Stökk Dýrin. 7.) Tösku Dýrin. 8.) Molldvörpur. 9). Angel mýs. 10.) 
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Músa og Rottu kynið. 11.) Murmel Dýra tegundir. 12.) Svöfndýrin. 13.) Skugga vofu 

Dýrin. 

 

X. Cheropterar 

Flugmúsar tegundirnar. Þær eru þaug Dýr hvorra framfætur minda 

nockurskonar Húðvængi. Þessi flokkur hefur inni að halda eitt Kynferði og það aptur 

nockrar tegundir. 

 

XΙ. Palmata 

Þaug Dýr sem lifað geta bæði í Vatni og á landi. Tví dýrin Sem kallast líka 

Amphíbíur meðal Spen Dýranna. Þaug hafa öll volgt Blóð og fæða lif andi unga. 

Flokki þessum skiptu Men í 3 kynferði sem er 1.) Otra tegundir og Bifra. 2.) 

Selartegundir og selg kynjuð Dýr. 3). Þaug óreglulegu Dýr. 

 

XΙΙ. Cetcea 

Hval dýrin hvor eð hafa Heitt Blóð og lifa í sjónum og fæða lifandi unga, 

hvörjer að sjúga Mæðurnar sem Land Dýr og hafa nær því eckert sameiginlegt með 

fiskunum utan það þeir lifa í sjónum eins og þeir og það otilhlíðilega Nafn Hvalfiskur. 

Þessi Hópur sundirgreinist í 4ur Kynferði sem er 1.) Skíðis hvali. 2.) Tannfiska (hvali). 

3.) Einhyrnings fiska. 4.) Búr hvala kyn. 

 

Sú Blumenbachska Niður röðun Spendýr anna er þannín: Ι. Apar. ΙΙ. Dofin 

Dýr. ΙΙΙ. Seinfæru Dýrin. ΙV. Flugmýsnar. V. Nagdýr. VΙ. Ráns eður Rífdýr. VΙΙ. Hóf 

Dýr. VΙΙΙ. Klauf Dýr. ΙX. Margkleyfðdýr. X. Tví Dýr. XΙ. Hvalir. 

Sjá Fleischer  

1.) Apar. 2.) Margkleyfðddýr. 3.) Klauf. 4.) Hóf Dýr 5.) RífDýr. 6.). Brinjuð 

Dýr. 8.) Nag Dýr og Dofin Dýr. 9.) Flugmýs. 10.) Hval fiskar. 11.) Tví dýr. 

Hann byrjar fyrst á Bifurnum og síðan Otrinum og fer sýðan upp eptir. Raffs Náttúru 

Historia byrjar fyrst á því Lægsta og fer uppeptir Svo sem: Fleischer, En hjá honum er 

Dýra flokkunum þanin níður raðað. 1.) Flugmýs. 2.) Nagdýr. 3.) Rífdýr. 4.) Hóf Dýr. 

5.) Klaufdýr. 6.) Brinjudýr. 7.) Margkleyfð Dýr. 8.) Tví dýr. 9.) Hvalir. 10.) Dofin 

Dýr. 11.) Apar og 12.) Maðurinn. 

Schouws Ný útkomna Náttúru fræði bók telur flokkana þanninn 8 að tölu: 
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1.) Apakyn Simiæ. 2.) Rándýr Feræ. 3.) Pung dýr Marsupialia. 4.) Ragara Roseres. 5.) 

Gumlarar Edentata. 6.) Þykkhúðus Pachydaermata 7.) Jórtur dýr Riminantia. 8.) 

Hvalir Cetcea. 

SelDýr er hér talin með Rán dýrum og kallast Mammalia Anphibía. 

Strøms níútkomna Náttúru fræðibók Skiptir Dýr unum í plöntu etanandi og 

Kjöt etandi dýr. Byrjandi fyrst á Hófdýrum, sýðan Kleyfðu, Margkleyfðu og 

Nagdýrum, þeirra á meðal telur hann síðast Apategundir og eptir þaug Dýrin sem lifa 

við smá qvikindi svo sem Mjó mýs, Moldvörpur, pintsvín, flug mýs og Gumlara. 

Einnig Nefdýrið, sýðan ræðir hann um Kjöt etandi eður Ráns Dýrin og seinast um 

otra, sela og Hvala tegundir. 

Eptir Linnees uppgötvan teljast Tegundir sugu, eður Spen dýranna 242. Enn í 

þessari Ritgjörð Vilja þær vera miklu fleyri og skeð gétur að tegund irnar séu ecki eins 

margar sem þetta Ritkorn sýnir, heldur Kynbreitíngar þar af og einlægt er við að 

bætast. Linne telur fugla tegundir 2571, Amphíbíur 367, fiska 807, Skor qvikindi 

7287 og af ormum 3980 tegundir. Öll þessi Tala samanlögð verður 15254. Enn Barna 

Lærdóms Bókin sem er miklu ýngri seigir að þessar sképnur verði hér um bil 25 

þúsundir og Verður þá mismunurinn 9746. Sem tegundir ýmsra Sképna hafa síðan 

fundist fleiri. 

Svo mikið sem Menn þekkja til ferfættra Dýra þá inniheldur Europa eður 

Norður álfan 76 tegundir hvar af einasta 15 eður 16 eru hennar eigin Dýr og það mest 

af Músa og flugmúsa tegundum. Asía hefur 175, þar af eru 88 hennar eigin tegundir. 

Afríka fram vísar 129, þar á meðal eru 82 Tegundir sem eru hennar Eigin Dýr. 

Ameríka hefur í alt 129 og þar af eru 124 eigin tegundir hennar. Hvar á meðal eru heil 

5 kynferði sem ecki finnast nockurstaðar í hinum Heims álfunum. Nýa Seeland hefur 

3, Svínið, Hundin og Köttin og Nýa Guínea þær sömu og í Nýa Hollandi hafa menn 

sjeð eina tegund villi katta, Eina Tegund fýlu dýra, brúnt á Baki með hvítum Blettum 

sem Innbyggjararnir kalla Quoll, Stóra flugmús, Tvenn Tøskudýr, Kang um 

(kengúrudýr) og Húskus Nefdýrið. Hundinn hvar til kemur ein Kanína eður Cania 

tegund sem Dampier um ræðt, Líka fundust þar Svartar álptir. 

Þegar það var viðtekið og Lærðir Menn þektu ei til fleiri en 6137 Tegundir 

Sképna. Þá vóru þeirra á meðal 230 Spenn Dýr, 946 Fugla tegundir, 292 Tví dýr, 404 

artir fiska, 3060 Skorqvikindi, 1205 tegundir Orma. Enn eptir Linnees Uppgötvan 

urðu tegundirnar miklu fleiri eins og framar í formálanum er sýnt. Eptir því sem 

Lærðir Menn nú á Dögum hafa best getað eptir komist hleipur tala Spen dýrana 
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Tegunda milli 12 og 1300 að Tölu og Skriðdyranna viðlíka. Fuglanna milli 5 til 6000, 

Fiskanna um 7000. Enn þar eð jafnaðarlega upp götvast Ný kynferði og tegundir í 

leingst frá liggjandi Jarðar svæðum, svo er þetta viðtekna tal óvíst og getur verið á 

sama Augnabliki langtum meiri heldur enn þessi framsetta. Hvað Smá qvikindunum 

viðkemur, að bæti Maður við þeirra það áður síndu Tölu Smá Dýrum þeim sem með 

stækkunargleri uppgötvast í Vatnsdropum, Ediki, Súrdeigi og svo framveigis, þá yrði 

Talann á þeim Lifandi Skepnum og smá qvikindanda tegundum yfir máta Mikil og 

mörg af hvorri tegund fyrir sig. 

Sá Ιti Aðal Hópur eður Höfuðflokkur Dýranna sem þessi Ritgjörð skal um 

ræða og kallast Spendýr, sundurdeilist aptur ásamt Mannkyninu í 12 aðra minni. 

Spendýrin hafa rauðt og Volgt blóð, fæða Lifandi unga sem nærast á Mjólk. Fuglar 

hafa rauðt og Volgt Blóð, Verpa Eggjum, hafa fjaðrir og næra unga sýna án Mjólkur. 

Fiskar hafa kalt og rauðt Blóð, Lifa í Vatni gíóta Hrognum og draga andann af 

Vatninu gégnum Tálknin. Amphíbíur hafa kalt og rauðt blóð, lifa bæði í Vatni og á 

landi, gíóta Eggjum eður Hrognum hvar útaf úngar lifna og draga Anda gegnum 

Lúngum. Skorqvikindin hafa kalt og hvítt Blóð, tveimur fálm steingum frammúr 

Höfðinu, gíóta smá Víum hvar af samslags qvikindi aptur upplifna. Ormar hafa 

hvítleitt Blóð eður Saft, flestir gíóta Eggjum en sumir fæða lifandi unga. 

Auk nú þekktra Lifandi Dýra tegunda á Jörðu hafa Menn fundið Leifar niðri í 

Jörðu af mörgum þeim Dýra tegundum sem áður hafa til verið og nú eru af Jörðu 

útdauðar. 

Í Fyrsta Flokkinum telst Manneskjan eður Manna kynferðið með öllum sínum 

aðal Kynbreitingum. 

Í Øðrum Flokki Dýranna telur Ritgjörð þessi upp 30 Tegundir Apa 

kynferðana, sem haldið er að séu heldur vissar artir enn kynbreitingar eður 

Kynblendíngar. 

Þriðje Flokkur Dýranna hefur hér annað hvört 8 eður 10 tegundir. Þaug Dýra 

Nöfn sem teiknuð eru með Bókstaf fyrir framan, eru annað hvört kynbreiting af næst 

umræddu tegund fyrir ofan, eður óvissa fyrir að það sé sérskild Dýra tegund. Svo sem 

er til dæmis að taka Kuri og Dagdrífari í þessum flokki og um Júhazaras og Jarðsvínið 

er ágreiningur hjá Náttúrufræði Mönnunum. 

Fjórði Flokkur telur upp 16 Tegundir, auk Smárra Tilbreytinga Armadyla og 

Brinju dýra hvör eð og svo kallast öðru nafni Gjarða eður Beltis dír. 
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Fimti Flokkur inniheldur 4 Kynferði og hefur að undanförnu í hvörjum þeirra 

ecki talin verið nema einasta ein tegund. Þar til sú ný útkomna Schouws Náttúrufræði 

Bók nefnir tvíllaust tvær Fílategundir nú eptirlifandi á Jörðu sem ecki eru út dánar. 

Enn fleiri hafa þó áður til verið hvörjar nú eru útdauðar og þeirra á meðal telja Menn 

Kémpu Fílin, Hærða eður Hár Fílinn, Fax Fílin og Kló Fílin. Af þessum Tegundum 

hafa Menn Leifar getað fundið í Jörðu. Af Nashorns dýrum vilja og svo gjöra tvær 

tegundir þó mismunurin sýnist minni. Af Tapír Dýrum géfst nú ein tegund lifandi í 

Vestur álfu, því Risa tapír dýrið er fyrir laungu forgeingið. Enn Beinagrind af því 

fanst neðst í Langvedoks Bløkku Fjøllum í Frakklandi. Það hafði haft þrjár Klaufir á 

fæti og Tríni. 

Í Siøtta eður Klauf Dýra flokkinum held ég óhætt sé að telja 54 tegundir með 

Litla Svínhjertinum hvörjum hér er viðbætt. Flokkur þessi hefur 8. kynferði Meðal 

hvorra Katael Dýra tegundirnar sem eru 8 að tölu, teljast í einum sem hálf kleyfð Dýr, 

samt eru þær það þó ecki allar. Því til dæmis að taka þá er Kamel geitin kleyfð eins og 

sauðurinn. Við þær 4ar Svína tegundir er bætt við hinni fimtu (Litla Svín hjertinum). 

Aungvir Kynblendíngar eru hér meðtaldir sem sérskildar tegundir Sauðfjenaðurinn 

hefur hér margar Kynbreitingar, hvörjar ecki eru sem margbreittar tegundur taldar. 

Sjøundi Flokkurin hefur einasta Hófdýrin hvör að eru fá að tölu í einasta 7 

tegundir, hvar af Pardhesturin er nýfundið Dýr. En Klauf Hesturin hefði átt að setjast 

milli Kleyfra og heil hæfðra Dýra og Svína kinferðið milli Nauta og Margkleyfra 

Dýra. Vegna Sköpulags táa þeirra og klaufa hvörju líst er frá sög þeirra. 

Áttundi Flokkurinn sem inniheldur Ráns eður Rífdýrin telur framm 29 

tégundir. Og auk þess hefur hann inni að halda ímislegar Kynbreytingar sumra 

tegunda meðal hvorra að flestar til heyra Refunum og Hundinum. Og ecki þorir 

Rithöfundurin að taka Svarta og Rauðbjörnin fyrir aðgreindar tegundir frá Lands eður 

Skógar hyrninum, heldur sem Kynbreitingar. 

Nýundi Flokkurin er ríkastur af Dýrum því hann hefur inni að halda heil 13 

Kynferði, og í þeim 101 Dýra tegund. Auk þeirra Kyn breytínga er sumar tegundirnar 

hafa. Þessi inni heldur Nagdýrin. 

Týundi Flokkurin þar á mót inni heldur ei nema eitt Kyn ferði Húðvængíaðra 

Dýra eður Flugmúsa í hvörju. Að alt til Skamms tíma hefur ei fundist utan 9 tegundir. 

enn ég held að við meigi bæta þeirri Litlu Flugmús pag. 723 b. og þeirri Birginísku 

Lánghæru pag. eður Blaðsýda 735, Svo þær verði 11. Þó er Mönnum enn þá lítið um 

þær kunnugt. Fáar gefast líka Kynbreytingar í flokki þessum. 
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Ellepti Flokkurin hefur inni að halda um ýmislegar of fá senar skepnur. Fyrst 

Bifur og Otur dýrin 12 tegundir. Þó Sela tegundir í Riti þessu séu taldar 15 eður 16, þá 

þorir ecki Rithöfundurin að svo stöddu antaka nema 12. Øll þaug er hafa Latínsku 

Nöfnin og Rauðhöfða. En Skerja kollu (No 10.), Stórasel (No 12.), Litlasel (No 15.) 

og smá Útsel (Blaðsíða 739 b.) vill ecki Ritarin án frekari upplysíngar antaka fyrir 

vissar sérskildar tegundir, þó Kynbreytingar kynnu og svo að vera til af þeim. Líka 

gétur skéð að ruglíngur géti verið á Nöfnunum og sama selategundin eptir misjöfnum 

Aldri og stærð ýmislega fyrir sjónir komið. Því sumt Sela kyn fær ei sinn rétta lit fyrr 

enn kannské á 5ta Ári. Rostunga kynferðis tegundirnar meiga teljast 4ar: Rostungurinn, 

Dúgúngin, Sæ kýrin og Sæ kálfar. Enn Hafgýan ásamt hinum tegundum færi betur að 

væru í flokki útaf fyrir sig, því það sýnist til heyra Sjóskrímslunum. Um Hafgýuna 

(No 5.) og Marmennilinn (No 10.) en áreiðanlegt. En um Marbendilin Hafstrambin 

Atalynuper og Makaskallin er það miður, því Ritgjörðirnar um það eru gamlar, þó 

hafa Sjó Menn þar að auki orðið varir við, eður endur og sinum sjeð viðlík Síóar Dýr. 

Enn mjög sjaldan Hafgýan og önnur henni lík. Sjóar Skrímslis Dýr eru talin þess 

vegna næst á eptir Sækúa tegundunum. Því þegar Sæ kýr eður tegundir þeirra standa 

uppréttar í sjó sem stundum skéður og milli bilið er nockuð lángt til að sjá, þá gjörir 

þeirra Hnöttótta Höfuð með skeggi, Qven Dýrsins spenar á Brjósti og niður hangandi 

Hreifar að Mannslikíng sýnist á verða líkt og hinna Sjóskrímslis Dýrana og þess 

vegna feingu slíkar sképnur í Ritkorni þessu Rúm á milli Sækúa og Hval Dýra. Og 

tegundirnar flokks þessa ásamt þeim með töldum nær 40 að tölu. 

Tólfti flokkur Spendýranna heyrir Hval fiskunum til hvörjer að innvortis 

skapnaði líkjast Land dýrunum. Ritgjörð þessi nefnir bil um 40 tegundir hvörjar Menn 

hafa gétað að greint eina frá annari. Samt hefur í Tannhvala flokknum eður Höfrunga 

kynferðinu hjá Ritgjörða Mönnunum mikill á greiningur vorðið og Rugl bæði á 

tegundunum og nöfnum þeirra, Jafnvel hinum Latínsku. Svo mjög gétur verið hætt við 

að tegundir þess kynferðis hafi ecki fjöldan eptir Nöfnunum til að bera. Enn hver kann 

að vita með vissu um fjölda tegundanna í sér hvörju Kynferði Sjóardýrana. Þar sumar 

skepnur eður tegundir als einusinni af Mönnum sjenar verið. 

Eptir framanntöldum Skepna tegundum í sérhvörjum flokki Dýrana hleypur sú 

tala til 342 og Sé hér við bætt þeim 6 númerum Sjó vættar Dýranna og 7 númerum 

síðast töldu Skrímslisdýra, Verður Talan 355, eður liðugt halft fjórða Hundrað. Og sje 

nú ecki þessum tvennum Seinustu númerum viðbætt vill þó tala Spendýrana verða hér 

um bil 100 tegundum fleiri enn Linne fjékk talið, hvör eð var mesti Náttúru fræði 
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Maður á sinni tíð Svenskur að uppruna. Og eptir hann liggur mikið Verk við víkjandi 

Náttúru fræða Vísindinum. 

Ritgjörðir þær sem við hönd hafa verið og notaðar við Samantekníngu Bókar 

þessarar, hefur verið Fleischers Náttúru Historia úr hvörri að þetta hið mesta hefur 

tekið verið. Ströms ný út komna Náttúrufræði bók og Schouws afmálanir yfir Dýr og 

plöntur. Speculum Regali úr hvörri talsverðt er um Sela kyn og Hvala einin nockura 

Sió Skrímsla. Reisubækur Eggerts og Ólafs. Dönsk Náttúru fræði bók með Málverk á 

autoriseruð og prentuð 1819. Raffs Náttúru historia fyrir Börn prentuð 1811. Egedes 

og sú ný utkomna Grænlands historia. Lærdóms lista félagsritin. Klaustur pastorin. 

Dönsk Bók hvorrar inni hald er um Mannanna Skildu við Dýrin eptir Smyth og úr 

henni eru skrifaðar þær Historisku upp lýsingar um sumra dýra Vitsmuni er sýðast 

kemur fyrir í Bókini. Lítið eitt úr gömlum Skrifum, Bókum og öðrum Ritgjörðum 

hefur notað verið helst um Hvala kyn og Seli. Einnin Munnlegar sagnir og skýrslur 

vel æfra og trúverðugra siómanna um Hvala kyn og Sela. Auk þess sem Speculum 

Regali og Reisu bækurnar fram vísa ásamt Móhus Náttúru Historia eður Reisa um 

Ísland. Um Sæ tröllið og fá eina hvalfiska er Hans Egedes Grænlands Historiu. Um 

Hvítár og Há eyrar Skrímslið úr Björns Annálum. Um Nøðru dýrið og Apa eikhornin 

hefur ecki anarstaðar fyrir komið enn í þeirri ný útkomnu Schouws Náttúru Historiu 

ásamt um fleyri áður ókénd Dýr. Um pardhestin hefur Ritaranum ecki annað í Hendur 

borist enn Grein sú er filgdi Afmálun hanns á nockru þýsku minda bréfi. Sama er og 

um flípa Björnin. Þetta og annað því umlíkt virðist of langt upp að telja. Enn géta má 

þess hvar fleyri bækur hafa ræðt um Sama Dýr, þá hefur verið tekið efnið út þeim til 

frá sögunnar sem mest hefur gétað feingist. Enn upp lýsing um sum Dýr hefur feingist 

harla lítil. 

Fígurur eður uppdrættir yfir Dýrin hefur reint verið til að fá sem flesta og setja 

í Bókina. Sumar Mindirnar eru kliptar úr þýskum minda Bréfum og límdar á 

Töblurnar og teiknaðar með A. Þær sem eru uppdreignar eptir öðru Málverki á 

Töblurnar teiknast með B. Enn þær mindir sem gjörðar hafa verið eptir eigin 

Hugmind út af Lýsíngunni merkjast með C. Enn bækur þær sem Ritarin hefur fyrir sér 

haft með Málverki telja Uppdráttarins hafa þessar hinar Markverðugastar verið. 

Schouws og Eschrichts Afbildnínger af Dyr og planter. Bók sú hefur Eckta Málverk 

eður Lifandi Afmálanir. Eptir upp dráttum hennar eru 3 fyrstu Apategundirnar, þar 

næst Rélzebub og Hvít ennaði makin, báðar fíla tegundirnar og nikurin, kúðu og Gnú 

dýrið, Dró medarin og Kamel geitin, Crocuta og Landbjørnin, Þvotta og Rafa bjørnin, 
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Fara ons rottan, Cáplendska stækju dýrið, Spríng hjerin, Tøsku Dýrið, Stjørnu 

Moldvarpan, Hamstarin, Apa eikhornin, Hestshónósin, Langeyran og Vampýran, 

Bifurin, Spidsmúsin, Nøðru og Þef dýrið, Vøðu selurin, Rostungurin, Sljettbakurinn 

og Nár hvalurin. Sú Ó Autoriseraða Danska Nátt úru fræði Bók af 1819 hafði Og svo 

eckta Málverk Eptir hvörju nockrar Dýra mindir vóru uppdreignar. Raffs 

náttúruhistoria fyrir Børn af 1811, hafði sú bók mý marga uppdrætti, en ecki gott 

málverk. Hjer að auk hefur notað verið að minda eptir öðrum Dýra uppdráttum sem 

komið hafa fyrir í Ímsum Bókum öðrum og á þriktum minda bréfum. Manna 

mindirnar á 8 fyrstu töblunum hefur Sra Magnús sál. sem prestur var seinast í Stein 

nesi uppdreigið eptir Danskri minda bók sem honum hafði að höndum borist. 

Uppdrættirnir yfir Dýrin i þessari Bók Verða herum bil 410 að með töldum öllum 

Hesta, Hunda og Refa mindunum. Enn Manna Mindirnar verða yfir 110 að tölu. 

Til hægðar og minna Samanruglíngs á Nöfnunum eru þrjú Registur settvið 

Bókina. Og er það fyrsta samið yfir allt það sem tilheyr andi er Manninum eður 

Manna Kynferðinu. Það annað Registrið er samið yfir þaug Nöfn sem Dýranna 

flokkar og Kynferði hafa. Þriðja Registrið er yfir Nöfnin Dýranna. Enn þar sem sömu 

Dýrin koma fyrir aptur í Registrinu undir öðru Nafni, þá er það skrifað með rauðum 

tólustaf eður fullu Letri og merkt sumstaðar með stjörnu teikni fyrir framann. Þetta er 

þess vegna gjört að ef einhvör vildi telja Dýrin eptir Registrinu að ecki yrði of margt í 

töluna. Fyrri tölu dálkurin sýnir Blaðsíðurnar, enn sá sýðari vísar til Töblunnar eður 

Blaðið á hvörju Dýra mind sú er afmáluð. 

Það mætti með öllum Rétti sýnast miður áreiðanlegt, sem og líka í réttri Raun 

er að einn ólærður Maður sem ecki er slíku vaxin, skildi hafa uppá sig tekið þetta 

Erfiði. Því margt er áfátt í verki þessu sem þyrfti Endurbótar við svo sem. Stílsmátin 

og orðfærðið, sem hefði átt vera betri og gagn orðari. Stafsetningin eckert 

Reglubundin, Vantandi víða Lestrar og áherslu teikn og víða miskrifast. Líka í 

vantandi stafi sumstaðar m. m. og í þessu á standi er Bókin aldeilis óhæfileg til 

prentunar að ætlast. Því til þess þyrfti hun áður að Redigerast af Lærðum Náttúru 

fræði Manni taka burt úr henni hvað ecki ætti þar að vera eður of auk og bæta þar við 

hvar þurfa þætti. Setjast í betri stíl, gjörast færri enn gagn orðari. Skrifast eptir 

viðteknum prent reglum, láta ei Vanta Lestrar eður áherslu teikn með öðru fleira er 

lagfæra þyrfti. 

Óneitanlega hefði Verk þetta mátt verða miklu betra Grundaðra og reglulegra 

útfært af Lærðum Náttúrufræði Manni heldur en her hefur orðið. Samt kynni sá að 
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geta notað sér eitthvað úr Ritgjörð þessari ef hana við hönd hefði sem vita vildi um 

efni viðlíka inni halds. 

 

Þórormstungu 16: aprilis 1847.                                                        Höfundurinn 
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MAMMALIA 

Spen Dýra Hópurinn 

Fyrsti Flokkur 

Inermes 

Mannakynferðið 

Hómó 

Manneskja 

Meðal allra Skapaðra Sképna á Jørðu er Maðurinn sú ypparlegasta. Kyn hanns 

er frá einumm Ætt stofni í öndverðu komið. Hann er Herra yfir öllum Dýrum 

Jarðarinnar bæði þeirra sem lifa í sjó, sem hinna er alast á þurru Landi. Hann er ein 

Meðal Sköpum minduð af Guði til að upp fylla þann víða Geim milli Eingla og Dýra. 

 

Maðurinn 

Maðurinn Líkist Einglunum að Sálunni til; enn Dýrunum að Líkhamanum. 

Kroppin má kalla nockurs konar Veglegan Klæðnað Sálarinnar Skapaðan af Jörðu. 

Að útvortis Skapnaði hefur Maðurin þessi 6 aðal Auðkénni framm yfir Dýrin. 

Það fyrsta er: að hann er Skapaður til að gánga uppréttur og þó Apa tegundir nockrar 

gángi stundum á tveimur fótum, þá halda þær ekki leingi út með það. 2.) Maðurin 

hefur ecki auðt bil á milli frammtanna og Jaxla sem önnur Dýr hafa. Líka tekur hann 

Tennur seinna enn þaug og fær þær als, ásamt Jöxlunum 32 en Sumir ei fleiri enn 28. 

3.) Maðurin hefur Bogamindaðar Augnabrýr. 4.) Hann hefur og svo í til liti til 

Líkhamans Stæðsta og sömuleiðis fallegast hvelfda og lagaða Höfuð skjel. Svo fína 

og Hnöttótta Höfuðkúpu hefur eckert Dýr sem hann. 5.) Maðurinn hefur stutt Kjálka 

bein og frammstandandi Höku. 6.) Túngumálið Auðkénnir hann og svo frá Dýrunum 

og Hanns Skinsemi gjædda Sál. Samt í mörgu öðru fynst mismunur milli Manna og 

Dýra. Nú er að byrja á fyrstu Tilveru og frumefni Mannsins. 

 

Gétnaðurin 

Þegar Menn hugleiða Manneskjuna í Samanburði við önnur Dýr, þá finst að 

Líkhami hennar sé Skapaður af smágjörðara efni enn þeirra og svo mikið er víst að 

Byggíng Mannlegs Líkama Samanstendur af fleirum og Korstuglegar Samansettum 

pörtum, heldur enn Dýranna. Menn géta ecki með vissu frá því greint hvörnin 

Leindardóm Getnaðarins er varið og hvörnin partar Mannlegs Líkhama fyrst í 

Byrjuninni samansetjast af þar til lögðu frumefni. Því hér við er einn Skapandi kraptur 
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(Vis Creatrix) sem yfirgeingur alla Mannlega Ransókn yfir hvörjum undrast má, enn 

verður ecki útmálaður. 

Þegar Sæði Mannsins er skoðað í gégnum stækkunargler, sýnist það í fyrstu 

gjört vera af þráðóttu samanundnu Slími. Þræðir þessir eru í sýfeldri Umveltíngu sem 

tútna út sumstaðar og verða um sýðir að Smá Hnoðrum með Rófu aptúr sér. Þessir 

Hnoðrar hrærast beint áframm, Difa til og frá sem pendill í Stundaklukku. Lyptast 

stundum upp og ramba til og frá. Sæðið Smá þynnist og að liðnum Tíma er það nær 

því gagnsært orðið. Eptir tveggja Eikta tíma er það allra þynnst hafa þá Hnoðrarnir 

mist að mestu Rófur sínar. Að liðnu Dægri situr nockurskonar slím á Botninum og eru 

þá Hnoðrarnir í Sterkustu Hræríngu og breita hvað eptir annað lögun sinni, eru 

stundum Hnöttóttir og stundum aflángir og so fr. Síðan fækka þeir og mínka svo að á 

4ða Deigi sjest valla einn Hnoðri bærast, alt lítur þá út sem bláleitt Vatn. Hún sæðið er 

Klárara og þræðir þess hverfa fljótara, þó sjást bæði Hnoðrarnir og Hræríng þeirra. 

Dr. Struve Seigir að Gétnaðarins Augnablik Sé sérdeilislega markverðt fyrir 

fóstrið, því það leggi Grundvöllin til Agjætrar Heilsu eða í annan stað til mestu 

Vanheilinda. Framar seigir hann: Að þetta Augnablik ætti að vera hið glaðværasta á 

Mannsins heila Lífs aldri. Sjúkdómar seigir hann gángi meira í ættir frá Móðurinnar 

síðu til Barnsins sem hún geingur þúnguð með. Hins ófædda Barns Viðgángur er eins 

áríðandi sem hins fædda. 

Eptir samfarir Karls og Konu í Hjónabandi er Mannsins reglulega útplöntun 

skjen, þó Leindardómur Getnaðarins hvörnin hann í Móðurlífi geingur fyrir sig sé enn 

þá fyrir Mönnum nockruleiti hulin. Án Manns Tilsverknaðar gétur eptir náttúrlegum 

hætti eingin Barns gétnaður fundið stað. Buffon seigir Að allskyns Matvæli inni haldi 

Organiskar Smá agnir og þær sem ecki þurfa til Líkamans Næringar renni til 

Sáðæðanna tilverknaðar á undan í þeim stöðum hvaðan þær koma. Þegar þessar frá 

Kall og qvenkyni mætast í Móðurlífinu gróa þær Saman og verða að fóstri. Í þvílíkri 

Samanblöndun finnast organiskar agnir frá öllum Líkamanum. Og nú eru Líkamans 

partar eins hjá báðum, honum og henni, að frá teknum þeim sem deila Kynferði 

þeirra. Frá Honum koma þaug Efni er leggjast til útlima Fóstursins, Beina og Sina 

sem nægilegt er til að minda eitt Hann Dýr. Enn frá Henni það efni sem leggst til 

Hollds og Blóðs fóstursins og nóg er til að minda eitt Kven dýr. Komi nú meira af 

öðru hvörju, fær það yfir höndina. Skjeður þvílíkt strax í viðureign Hanns og Hennar. 

Og þá áqvarðaðar eru agnir þær sem minda skulu þeirra Kynferðis Skilmerki, hvort 

sem heldur er Hanns eður Hennar. Setja hinar aðrar Agnir utan um þessar eptir Röð 
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og Orðu Lima þeirra hvaðan þær frá runnu, þá er þær mindaðust í Líkamanum. Þannig 

er Buffons Meiníng. Sveinbörn gétast ef Sæði Kallmannsins hefur yfir höndina, Enn 

Meybörn ef hennar til lagða Efni til Fóstursins veitir betur. 

Efni það hvar af Fóstrið mindast fyrst er að útliti Sem lítill Dropi vökva 

nockurs Sem er þunnur og tær Sem Kristall, líkastur Egghvítu, hafandi í fyrstu 

aungvan Blóðlit með sér, enn verður síðan dimmri og nockuð gullitaður. Þessi vökvi 

skal nú verkast og ummindast í þá Kynlíkíng hvaðan hann er frá kominn. Öll þess 

verkun framleiðist af þess Hjarta Lífi og Framqvæmd. Þess Kraptur kann alleina 

vernda byrjun hins veika fósturs, þennan Slímlega Eggjahvítulíka Dropa frá rotnan. 

Og við þess verkan einungis géta þaug að færðu Næringar Meðöl øðlast þá Kynlíking 

með þvílíkri Veru sem það skal til verða. Og í allra fyrsta Augnabliki má þetta fyrir 

oss ósýnilega þó byrja sitt verk og taka til að minda og laga þá furðu fögru og 

Konstugu Byggingu þeirrar nýu Manneskju. Í þessu ólagaða og fyrir sjónum 

ómerkilega Samsafni Sjá Menn hvörki votta fyrir Augum eða Útlimum. Og þó vita 

Menn að þar í liggur Spíran til þess Líkama Sem þar af skal vaxa og undirstöðu Efnið 

til allra Líkamans parta hvar af Maðurin í Móðurlífi mindast. 

 

Vöxtur Fóstursins í Móður Lýfi 

Þegar Getnaðurin er skéður og Móður Lífið hefur tekið á móti áður nefndum 

Vökva Mannlegs sæðis. Þá likur það sig til og útvíðkast síðann eptir því sem Fóstrið 

vex. Og öll þaug Smáu Kér Móðurlífsins út þenjast hvör eð áður vóru án Blóðs og svo 

smá að valla Sýnileg vóru, fyllast nú með rauða Saft og verða Stærri leingri og víðari 

Svo Mæðrið þar við verður Svo frekt að innanrúmi, að fóstrið sem þar í Skal mindast 

hafi nægilegt plátz. 

Á þeim fyrstu Tímun og Jafnvel Dögum eptir Gétnaðin er ei annað að sjá enn 

Vökva nockurn líkastan Egghvítu. Í annari Viku frá Gétnaðinum fer Fóstursins Egg að 

mindast, enn Fóstrið Sjálft þar í er ecki enn þá Sýnilegt eða þekkjanlegt. Eptir 

áreiðanlegustu aðgjætni er það fyrst á 12ta Deigi sem efnið til Fóstursins fær 

Rauðmeingaðan Lit, sem þá stundir líða roðnar æ því meir eptir því sem Kraptur 

Hjartans eykst og hin önnur Vökva Kérin taka til. Fóstursins Egg sjest fyrri heldur en 

sjálft Fóstrið þar í, því 14 Dögum liðnum frá Gétnaðinum er Eggið mindað, en ecki 

hið minsta spor til Fóstursins Mindunar Sýnilegt þar í. Eggið saman stendur af Tvö 

földum Líknar belg og Vatni því sem Fóstrið flýtur í. Enn uppsprettan til þess þar 

innkomandi Vatns er Náttúru fræði Mönnum ecki enn þá kunnugt um. Þetta Móður 
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vatn í óskémdu ástandi hefur Gulleitan lit, lítin Salt smekk Daun nockuð óþægan. Við 

Elldin eða blandað með Vín anda, ellegar Málm sýrur hleypur það saman og rotnar af 

sjálfu sér. Og við Enda Meðgaungu tímans útlits sem óhrein Mjólkur Misa. Þýngd 

Móðurvatnsins, móti distilleruðu Vatni er sem 493 eða 496 móti 480. 

Móður kakan er lík þikkvu Mýtri eða Kollhúfu Settri ofan á Eggið. Hún er 

með smá Körtum, föst við partkorn af Móður Lífinu. Til hennar hlaupa ýmsar Greinir 

af þeim tveimur mjógarnar Slagæðum og Blóð æð sú er rennur til baka Holæðina og 

minda þessar allarsaman Naflastreingin, Sem teingir Fóstrið við Móðurina. Hvar í 

gégnum að rennur Efni það frá Móðurinni til Fóstursins Sem snýst því til Næríngar 

um Meðgaungu tíma þess. Næríngar Vökvi sá geingur fyrst til Lifrarinnar til að 

hreinsast þar. Andardráttur Barnsins byrjast Vanalega þá Höfuð þess er fæðt og þá 

milli er Skilið tæmist Nafla Blóðæðin út og grær saman og verður sem sívalt band. 

Við Andardráttin verður púls æð Lúngnanna í Standi til að taka a móti Blóðinu frá 

þeim hægri Hjarta kyma, sem er eins og Hol nockurt Eggmindað. Enn sá Vinstri 

Hjarta kymi hvar í gégnum Blóðið rann áður enn fóstrið fæddist, lykst nú til og Nafla 

púls æðin gétur nú ei leingur gjört sína fyrri þjenustu. Sem var að færa Blóðið inn í 

Móðurkökuna en grær nú saman. Og við þessa umbreitíng Skéður það að meira Blóð 

kémur til neðri hluta Líkamans hvar af fylgir að sá litli vöxtur er útlimir Kroppsins 

höfðu strax eptir fæðínguna fara nú að vaxa fljótara. 

Fyrst í miðri þriðju viku er það, að Teikn sjest til Fóstursins á stærð við lítið 

Bigg korn. Eptir 4ra vikna Tíma lítur fóstrið út sem hvitleitur lítill aflángur Klumpur á 

stærð við meðal flugu, sem við náqvæma Skoðun, enn valla þó með berum augum 

verða tveggja Saman hángandi smá Hnúða varir. Sá eini er minni Sem er 

Grundvöllurinn til Höfuðsins, enn hinn annar sem er nockuð aflángur þar af útfærist 

Kroppurin með sínum Liða mótum. Naflastreingurinn er þá sem smæðsti þráður. Á 

þessum Tíma hefur Fóstrið í Egginu mest Rúm sem þá er með Vatni uppfylt. En það 

er þá á stærð við lítið Dúfu Egg. 

Við Enda hinns annars Mánaðar er fóstrið orðið á stærð við Hunangs flugu. 

Augu, Eyru, Nasir og Munnur tekur þá til að verða þekkjanlegur. Handleggir og fætur 

líta þá út sem smástúfar. 

Þegar sá 3je Mánuður Meðgaungu tímans er til enda, er Eggið á stærð við 

Gjæsar Egg og fóstrið þar innan í viðlika stórt sem Músar úngi sem flýtur í sínu Vatni 

með niður lútu Höfði. Allir þess Limir eru nú svo glögglega mindaðir að Tær þess og 

fíngur eru auðsjenir, að undanteknu Hári og Nöglum. Á 4da og 5ta Mánuði vex fóstrið 
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til 10 þumlunga leingdar og þar yfir. Allir þess partar Sjást nú enn betur. Rúmið milli 

þess og Eggsins er nú minna, svo það með útlimum sínum nær nú sýðum þess og 

Móðurin af þeirri orsök kénnir Hrærínga þess. Seigja Menn þá í almennu tali það hafi 

feingið Lýf. Jafnvel þó það hafi haft það frá fyrstu byrjun sinni, enn þó ómerkjanlegt. 

Á þeim þremur sýðustu Mánuðum geingur Vöxtur þess fljótast fyrir sig. Þess 

Líkama og Liðamóta Vaxandi Stærð, gjörir þess Samanvöfðu lögun nauðsýnlega að 

betur rúmist í Móður Lífinu. Höfuð þess er álútt ofan á Brjóstið, Snýr almennast niður 

með Andlitið til Móðurinnar Lenda, Jafnan nockuð Ská halt til Vinstri sýðu.  

 

Þýngd Nýfæddra Barna 

Meðgaungu tími Manneskjunar með fóstur er almennast 40 Vikur og fullaldra 

Börn ný fædd vega 6 til 8 pund. Púls æðarslögin hjá nýfæddu Barni eru á einni 

Mínutu hér um bil 140. En við enda Barnsdómsins 90. Það hefur skeð að kona hefur 

alið Lifandi fóstur á 4ða og 5ta Mánuði, sem þó hefur orðið uppklakið. Líka hefur 

viðborið að Konur hafa ei fæðt fyrr enn á 11ta Mánuði. Líka að fóstur hafa Dáið og 

visnað upp með Konum, Harnað sem Gips, geingið með það mörg ár Sem þá hefur 

orsakað þeim Heilsu tjón. Piltabørn ný fædd eru þýngri enn Meybørnin Menn hafa 

Vigtað undir eins 20 Sveinbörn og Jafnmörg Meybörn. Hin fyrri vógu 149½ pund og 

þaug Sýðari 137¼ pund. Við aðra Tilraun eins lagaða urðu Sveinbörnin 144½ pund en 

Stúlkurnar 135 pund. Þriðja Tilraunin sýndi að 20 piltbörn vógu 148 og Jafnmörg 

Meybörn 132 pund. Summur þessar lagðar saman útgjöra vigt allra Sveinbarnanna 60 

að tölu 441 og Meybarnanna 404¼ pund. Af þessum 120 urðu ei fleyri enn 5 sem 

vógu yfir 16 merkur. 

Menn hafa rannsakað að Svein börn fæðast fleyri en Meybörn og þar hjá Deyr 

fleyra af piltum enn stúlkum. Af uppteiknun sem gjörð var yfir fædda og Dauða af 

beggja kyni í Hospitali nockru í Dúblin frá 8da Dec. 1757 til 31 [] 1784, Sér Maður að 

á þessum 28 árum fæddust 605 Andvana Sveinbörn og 381 Meybarn andvana. 

Tvíburar vóru 29 af fyrra og 20 af Sýðara kyni. Af 20117 sem Lifandi fæddust voru 

10647 piltar og 9470 Stúlkur. Af hinum fyrri dóu 1656 og þeim síðari 1247 og af 662 

Lifandi Tvíburum voru 342 dreingir og 320 Stúlkur. Af piltum þeim dóu 116 og af 

Stúlkunum 91. Orsökin hvar fyrir fleyri Sveinbörn deya en Stúlkur halda Menn komi 

til af því að piltbörnin eru hinum stærri og eptir líkindum komist meira við í 

fæðínguni en hin og líka að þaug fái ecki nægilegt Næríngar Meðal af Móðurinni sem 
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hin er minni vöxt hafa. Af summu nýfæddra barna deyr ¼ burt 1ta ári, enn 1/3 partur á 

öðru og við lok hins 3ja ars Helfmíngur þeirra burtu dáin. 

Margt og margbreitt hafa Náttúrufræðingar skrifað um Lífsfjöldgunar 

undrunar margbreitni. Þikjir LífsFjöldgunar hátturinn hjá Sugudírunum jafnan 

skiljanlegastur, enn allt fyrir það meina jeg eingjinn géti enn nú sagt hann full skilinn. 

Nógu margjir ManneskjuLíkhamir hafa verið upp Skornir, nógu margt af 

qvennaLíkum á ímsum tímabilum eptir fullkomið og dugandi Samræði. Og á þennann 

Hátt hafa menn þókst komist að Náttúrunnar Lagareglum í framqvæmd Fóstursins 

Tímgunar í Móðurlífi. Enn þessi þeckjing er þar fyrir ecki í aullu Tilliti ljós. Þegar [] 

skoðar eitt Mecianiffíni sem stendur saman af maurgum konstugum Jurtum þikjist 

maður að Saunnu skilja það nockurnvegjinn. Saknar þó alltíð nockurs í, nema hann 

sjáist a fósturinu í Hræríngu. Þannig er því varið um getnaðarins Leyndardóm. Það 

vilja þeir nýustu Náttúru fræðingar fyrir satt hafa, að eitt Egg af eggjastock 

Móðurinnar, eða fleiri fái Frjófgun af Manns Fræinu. Enn undir eins og það sé skeð, 

hverfi það inní Móður Lífið og allt í einu til lykjist það þá sem heilt væri. Því síðara 

vita menn að valda muni Vöðvanna krapta, sem ertíngjum vekur, vegna þess að 

Móðurlífið hefir og so einskonar Nerrer eða Tilfinníngar Taugar. [] hvaða Kraptur 

hinu stírir að það frjóguða Egg strax losnar við Eggjastockjinn og skilur eptir gulleita 

[] eru enn nú sundurleitar Festulasar gits níngar. Þar sem jeg til reit og Prófessor 

Mangor, sem hér um hefir þó einna ljósast og rýmilegast skrifað í sinni Gínologjía er 

þar um vonarveikur, að þetta mun nockurn tíma verða upp sporað og eru þar þó 

Stærstu Líkjindi til að þetta gángji eptir Meccaniskum Lögum. Enn að þeckjíngjin á 

þessari mikjilvæg Náttúrulaganna grein hafi Taulu verðt þróast um undan farin ár, 

sýnir sig sjálft. Reglurnar fyrir Fóstursins æxlun og áqvarðanirnar þar um eptir 

Tímabilum Meðgaungu Tíðarinnar, eru nú allt sennilegri, heldur enn þegar æðarnar 

skaupuðust á einum mánuðinum og Vöðvabaundin í auðrum, vöðvarnir sjalfir á þeim 

3ja, og so fr. Hér á meðal tel Ég Búffons fótlausu Bábilju, um Kins breytingar 

Fóstursins orð sakaðar þannig, að Fóstrið sem ablast verða karlkins, ef það karlkinjaða 

Fræ hefir yfir borð, enn qvennkins í því mótsetta Tilfelli. Væri þetta þannig, þá ættu 

menn þeir allir að abla einúngjis Stúlkubarna, sem vilja hlífa sér við Barneignum. Því 

í þessu Tilfelli má nærri géta, að ei verður annað eptir hjá Qvennmanninum, en so 

lítið. Þeir verða þess varla eða aldeilis ecki varir og annað hitt að sterkar [] 

manneskjur í qvennlegg, sem géta yfirfljótanlegt Lífsstoff, eignuðust víst aldrej 

Alltbarn og hrekur hvört tveggja þetta dagleg Reynsla. Rýnulegri verður þeirra 



 49

meiníng, sem segja, að Lífsstoffið frá karlpersónunnar hægri síðu gjöri Pillt barn, enn 

hinn ef ei barn hjá Dírun þikjast þeir hafa gjört hér Tilraunir til. Enn eitt Misfóstur er 

menn kalla Hermastródíta, kom af því að karlkins Lífsstoff frjófgji qvenn Egg með 

Móðurinni og þetta muni Náttúran hafi gjört torveldt enn ei ómögulegt. Og eingjinn 

veit á hvorn Hátt, so þar mætir og so óúrgreiðanlegur Leyndardómur. 

Eckért furðar mig meir enn hvörsu lítinn vöxt menn yfir allt til skrifa Eggjinu 

og Fostrinu. Og hvörsu leingji framm eptir Tímanum þeir vilja láta það vera so lítið. 

Því jeg hef sjálfur séð konu Leysa Höfn optar enn einu sinni. Þegar þetta varð á 2um 

eða 3a Mánuði, þókti mér það láta nærri því er þeir skrifa. Enn þegar þetta varð eptir 

Mánuð og 20 Daga, þókti mér æði miklu skipta, satt var það að eckert var mindað þá 

annað enn Gúmmí, halfgagnsært sem Porcel lajn. Enn eckért vantaði það á 2 

þumlúnga leingdar. Það kipptist við þegar það var snortið og þá Hræríngu tók jeg 

framar fyrir þann Elastiska Rafkrapt, sem Náttúrufræðingar vænast að géta fundið í 

Límvessum manna og Sképna. Sem nockuð meira enn Helfíng Leingdarinnar út gjörði 

Höfuð mindin, enn Limirnir voru sem mjóstir hálf gagnsærir þræðir enn sáust þó. Enn 

máské þetta hafi verið yfir orðulegt Tilfelli, orðsakað af því að Fóstur þetta hafi ætlað 

að verða 7 Mánaða Fóstur. Því þó jeg vissi stundina, þá hafði jeg ei á þeim árum vit á 

að reikna hvort hún var sú, sem því orkar eður ecki. Enn líkegt er að snemma verði 

Fóstur þá og bráð þroskað, með Móðurinni og á sinn máta eins sein þroska sem á 11a 

mánuði eiga að fæðast. 

 

Tvýburar og fleiri Børn 

Tvíburar og fleyri Börn undir eins í Móður lífi hafa hvört um sig sitt Egg útaf 

fyrir sig. En Móður kökur þeirra eru í eitt Saman grónar. Á meðal 65 til 70 Barna er 

fæðast, gétast einir Tvýburar. Og af 7500 einir Þrýburar og á meðal 20.000 valla einir 

Fjórburar. En 5 Börn í einni Sængurlegu gefst valla meðal einnrar Milljónar. Hra 

Gartshori kémur með Sannferðugt Dæmi af Konu nockurri í Englandi sem var 21 árs 

gömul, er á 5ta Mánuði meðgaungu tímans fæddi á 50 Mínútum, 5 Börn hvar á meðal 

2vö voru með Lífi. Þrem vikum síðar var hún búin að ná Heilsu sinni aptur. Enn hvað 

Sagt er frá um 6, 7 eða fleyri Börn í einnri Sængurlegu er haldið fyrir ósannindi. 

Í Heitum Löndum koma óléttar Konur léttara niður heldur í hinum Köldu. Þær 

Sicilianisku giptast opt á 13da og 14da ári og eru opt orðnar Ömmur 30 ára að alldri. Í 

Kóngs Ríkinu Decan í Aust Indíum fara 10 ára gamlir piltar að Giptast og Stúlkur 8ta 
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vetra sem þá abla Barna samann og Manneskjur svo bráð þroska hætta að eiga Börn 

áður en þær ná 30 ára aldri. 

Valla sjest ný fæðt Barn Brosa eða Tárfella þótt hljóði yngra enn 40 Nátta. Og 

það er einn Eiginlegleiki Sem Manneskjan hefur fram yfir Dýrin, að hún bæði Hlær 

og Grætur. Jafnvel þó að nockur Dýr Sjáist tárfella þá rænd eru Úngum sýnum. 

 

Fyrsti Barnslagnaðar tími Manneskjunar 

Barns alldurin telst til enda hinns 7da Árs og úng mennis tímin til þess 14da. En 

Tíðin sem Manneskjan hefur Lifað, þar til hún verður fyrst í standi til að fjölga Kyni 

sýnu, Telja Menn hið 14da ár hjá Stúlkum en 16da hjá piltum. Þó verður þetta enn nú 

fyrr í Heitum Löndum en Köldum. Í Heitustu Löndum Affríku og Ameríku er þessi 

tímans púnktur frá 8da til 11ta árs. Í Frakklandi vóru það gömul Lög að piltar feingu 

Leifi til að giptast 14 vetra og Stúlkur 12 ára gamlar. Ofsnemma að giptast gjörir smá 

og Veikleg Börn sem út artar Mankynið og Jafnvel styttir alldurin. 

Fullorðin Maður sem hefur feingið allar sýnar 32 tennur, þá eru þar af 8 framm 

tennur, 4 að ofanverðu og 4ar að neðanverðu. 16 Jaxlar 8ta upp í og 8ta í undir Kjálka. 

Og þar að auki 8ta milli tennur. Ytstu Jaxlarnir kallast Skilníngs tennur. Á sumum 

koma ei þessir Jaxlar upp fyrr en við Tvítugs alldur og nockrir fá þá alldrey. 

 

Bein Mannsins 

Hriggur Mannsins hefur 24 Liði, þar af 7 í Hálsi, 12 í Baki og 5 í Lendum. 

Rifbein á Maður alls að hafa 12. Enn í öllum Líkama Mannsins eiga Beinin að vera 

259 til 264 flest. Hjer af hefur Höfuðið alleina 64 eða 65. Þá Túngu Beinið er með 

talið. Í Herðum, Handleggjum, Höndum og Fingrum 72. Í Baki, Hálsi og Bríngu 57 til 

58. Þeir neðri Útlimir, Læri, Fætur og Tær hafa 66 Bein. Bein Kvenfólksins eru bæði 

minni og Veikari. Sömuleiðis Liða böndin. Beinagrind af meðal Kallmanni vegur frá 

300 til 400 Loda. Vigt Höfuðkúpunnar móti hinum beinum Líkamans er sem 1. á móti 

8 eða 10. Enn hjá qvenmanni þar á mót eins og 1 til 5 eða 6. Almenast vega öll Bein 

Höfuðsins hér um bil 1 pund og 18 lóð. Í fyrstu eru öll Bein Brjósk, sem með 

aldrinum Harðna. Þegar Brjóskið í Liðamótunum er orðið að hörðu beini, hættir 

Maður að vaxa. Meðan fóstrið í Móðurlífi er ýngra enn 5 til 6 vikna frá Getnaði þess, 

þá eru öll Beinin í því einúngis Brjósk. En eptir þann tíma fer Höfuðskjelin, Lærleggir 

og Handleggir ásamt öðrum þess Beinum að missa hið Brjósklega og Harðna til 

Beins. Fyrst af öllu fá Hælar Barnsins Beinkjarnan í sig. 
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Beinserkur kallast þegar Maður er Skapaður með fleyrum pörum Rifja enn 

vanalegt er. Líka skéður hitt þó ofur sjaldan að þaug eru Stærri, enn þá eru þaug aptur 

þeim mun breiðari og fylla hið Sama Rúm. Hol eru sum bein Mannsins innan og 

Geima merg veru nockra. Enn Hriggjaliðir Mænuna. Eckert Dýr skiptir eins Seint 

Tönnum og Maðurin. 

 

Blóð Mannsins 

Æðarnar eru tvennslags nefnilega: Slagæðar Sem leiða Blóðið út frá Hjartanu 

og Blóðæðar Sem leiða Blóðið aptur til Hjartans. Þýngd Blóðsins í Líkama Mannsins 

er almennast um 30 pund vigtar. Það Streymir allt í gégnum Hjartað 24um sinnum á 

Klukkutíma. Svo mikill er sá Kraptur með hvörjum Hjartað verkar. Þess frískara og 

Kraptmeira sem Hjartað dregur Sig Saman, því glöggvari verða púls æðar slögin. En 

því mátt minna Hjartað er, þess linara verður púls æðarslagið. Í Tempruðum Löndum 

verður þetta misjafnt eptir aldri Manneskjunnar. Hjá nýfæddum Börnum sem sofa 

með værð, telja Menn 140 púls æðarslög á einnri Mínútu í nockra Daga eftir fæðíng 

þess. Á fyrsta ári og til þess útgaungu 124. Á öðru ari 110, hinu þriðja og nockuð 

leingur 96. Á þeim aldri sem Börn skipta fyrstu tönnum 86. Um og undir Tvítugs 

aldur 80. Þaðan frá og framm yfir fimtugt 75 og við 60 ára alldur Sextýu. Þó gétur 

þetta haft undantekníng Af Hraða Blóðsins er Líkhamin Varmur. Menn hafa Ágitskað 

að Blóðið við hvört Æðarslag streimi 8 þumlúnga er kemur frá þeirri Stóru púls æð. 

Og á Mínútu er svarar 25 álna laungum veigi. Blóðið er saman sett ofurlitlum, 

hnöttóttum Smá bólum, sem fljóta innanum vökva nockurn líkastan Mjólkur Misu og 

hvör þessi bóla er 25.000 sinnum Smærri en minsta Sandkorn og nockuð flat vaxnar. 

Blóð það alt sem ecki lendir í fráskilnaðar Verkfærunum, eða dampar út á Húðina sem 

gagnsær optast Osýnilegur Vessi, eður og Verður eptir og snýst til næríngar. Fer aptur 

til baka gégnum þær svokölluðu Blóðæðar, sem byrjast í ótal smá greinum hvörjar 

Loks renna saman í þá stóru Holæð, sem færir Blóðið inn í Hægri kyma Hjartans. 

Hvör þá sjálfkrafa opnar sig og tekur fúslega á móti því. Síðan fer Blóðið, aukið með 

Magasaftinni gégnum Lúngum og þaðan inn í þann vinstra Kyma til að renna á ný um 

allan Kroppin. Þær tvær stóru slagæðar eru Víðastar við Hjartað, enn þreingjast því 

leingra sem frá dregur og bugðóttari til þess að við það temprast Blóðsins Hastarlega 

ferð, að ecki slíti það eður rífi alt í sundur. Blóðæðarnar sem leiða það aptur til 

Hjartans eru þreyngstar í Sammynníng sinni með slagæðunum hvar þær taka móti 

Blóðinu. En víðka því nær kémur Hjartanu eru líka af Veikara smíði og slá ecki vegna 
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þess Blóð rennslið er hér miklu Hægra og slítur þeim ecki til muna. Blóð úr 

fullorðnum Manni hefur í sér 6 lóð Járns, Sé það meira verður Manni Köldu hætt. Enn 

sé Járnstoffið of lítið verður þeim Manni Hætt við Rotnunarsýki. Fugla og fiska Blóð 

hefur minna Járnstoff í sér en Landdýranna. 

Fráskilníngar Verkfæri er t.d. Lifrin sem fráskilur Gallið. Nýru sem skilja 

þvagið. Tárkirtlarnir sem skilja Tárin. Munnkirtlarnir sem skilja Munnvatnið. 

Húðkirtlarnir sem skilja svitan frá Blóðinu og miklu fleyri. Sú stóra Hriggslagæð 

(aorta) Skiptist nálægt Hjartanu í tvær Höfuð greinir. Stígur önnur þeirra uppað, 

Skiptir sér í þrjár minni qvíslir og veitir Blóðinu til Brjósts, Handleggja og Höfuðs 

einúngis. Hin Höfuðgreinin beigir sig sem grein á trjé niður á við og leiðir Blóðið til 

allra Inniblanna, Bakhlutans og gánglimnna. Á þennan Hátt leiðist Blóðs vökvinn til 

ytstu og minnstu parta Líkamans þeim til Vaxtar og viðgángs. 

 

Hjarta Mannsins 

Hjartað í fullorðnum Manni er 6 fíngra breiddir á leingdina, Enn á Breiddina 

við Rætur þess 5 og umfángs 13 Fingra Breiddir. Hjá Dýrunum hangir það Lóðrétt 

niður, en ecki í Manninum heldur skáhalt. Það neðsta af því hvílir á þindinni. Hjarta 

ræturnar hallast til Hægri, en toppurin til vinstri síðu milli þess 5ta og 6ta Rifbeins. Svo 

Menn geta fundið að utanverðu fundið hvörnin Hjartað slær og hrærir sig. Hjá 

Manninum og honum líkasta Dýri, er það stærst í samanburði við Kropin. Eptir 

nockrar Ransóknir sem Hollendskur Maður, Píeter Roddaert hefur gjört, vóg það úr 

fullorðnum Mani 5 og úr 1500 punda þúngu Nauti 2 og úr Fýl sem vóg 100 Centener 

var það 17 pund. Með aldrinum verður það að stærðinni til minna og minna, en taugar 

þess þjéttari og fastari saman. Sem gjörir verkun Blóðs hræríngunnar daufari og þar af 

verður Kroppur Mannsins með aldrinum Kaldari. Utan um það er Hulstur eitt sem á 

öðrum Dýrum sem hjá sauðfénaði kallast Gollurs Skinn. 

 

Heili og Mæna Mannsins 

Heili Mannsins er umvafin 3ur Himnum. Lítil þrikkíng á honum gjörir Svöfn. 

Hjá fullorðnum Manni vegur hann 2½ 3 eða Jafnvel 4 pund. Hjer af vegur litli 

Heilinn, sem á vissum stað er í Bakhöfðinu, 10 til 12 lóð, altsvo 6ti eða 7di partur móti 

hinum. Það hefur borið til að Fóstur hefur fæðst með aungvum heila eða Mænu, 

heldur einúngis Vatn í Höfuð kúpunni. Líka hefur Fóstur haft Mænu án Heila en 

aldrei Heila án Mænu. Einnin hafa fæðst Höfuðlaus Börn. Líði Maður nockurn Skaða 
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á Heilanum, annað hvört af of miklu Blóði eða af útvortis hlutum, missist bæði 

Meðvitund og þánkakraptur. Heilin sem öldúngis uppfyllir Hol Hauskúpunnar er 

gjörður af Mjúkfeldu efni, kunstuglega samansettu af ýmsum Stærri og Smærri 

pörtum og gégnum ofin mörgum Blóðæðum. Þaðan hafa allar Sinar sín upptök. Taka 

má nockur Lóð vigtar burt af Heilanum án þess Líf og Heilsa þar við spillist. En sé 

þríst á Heilan, verður Tilfinníngin yfrið sár. Hjá Börnunum er Heilin blaut ari enn hjá 

fullorðnu fólki. Heilin er álitin sem einn Hlutur milli Sálar og Líkama. Mænan er 

sama Efnis og Heilin, geingur hún frá Heilanum og eptir Holi Hriggjarliðana niður 

eptir endilaungu Baki og taugar Hennar til allra parta Líkamans. Af predikaranum 

Cap. 12. v 8. kallast Hún Silfursnúra. 

 

Sál Mannsins 

Nervar Kallast þær fínustu smátaugar sem liggja um allan Líkamann. Sumar 

þeirra eru meir enn 1000 sinnum Hári Smærri. Þær liggja til Heilans og Mænunnar 

gjörandi alla Tilfinningu. Þar sem þær Sameinast allar í Heilanum, sem í vissum 

púncti halda Menn að Sálin hafi sin Bústað og taki á móti öllum hræríngum. Þeim 

sem annaðhvört fyrir Sinanna titrandi hriftíngu, eða annan rennandi Vökva er Sinasaft 

nefnist, til Hennar flytjast og á þann hátt kann hún (Sálin) að Heyra, Sjá og smakka og 

svo víðara. Þegar saft eða vökvar þessarar fínu tauga uppá ein hvörn Máta Spillast, 

orsakar hjá Manninum afsinnu og Galinskap. Sömu Verkun gjöra Lángvinn Heilabrot 

um einn og hinn sama hlut. 

Sálin er ein ódauðlegur Andi Sköpuð af Eingvu og í fyrstu innblásin í 

Mannsins Nasir af sjálfum Guði. Hún Heldur sinni tilveru þótt Maðurin deije og 

missir ecki sína Eiginleika með að þeinkja og vilja og það eptir dauðann. Breitingin á 

Hlutunum og Skilníngar vita Verkfærunum hvör Hún í þessu Lífi notaði sér, kann vel 

að breita Hreifíngu Hennar Krapta, enn ecki Kraptinum sjálfum. Hún er sá Mannsins 

partur sem þeinkir og ályktar og svo víðara. Hún er gjædd Skynsemi og frjálsræði, 

gétur prófað og Dæmt um Hluti, fundið til Gleði og ánægju, líka Sorgar og óánægu, 

Haturs, Elsku, Hræðslu, Meðaumkvun, Angursemi, Skömm, ótta, örvýlnun, forakts 

Reyði og Hefndargyrni og miklu fleyra. Þeir sem vilja halda Sálin þurfi einslags 

Líkama tegund til að géta tekið á móti inn þrikkíng útvortis Hluta, þá Sínist slíkt ecki 

vera mótfallið Helgra Bóka Kjenningu. Líka svo lítið sem nockur kann að neita Guðs 

Almættis Krapti til að framleiða Sama. Enn sá Líkami hlýtur að vera yfrið fínn og 

Smá gjörður. Heims Spekíngar géfa honum það nafn Schema og Ritníngin minnist 
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sjálf á Christs forkláraða Líkama. Og postulin St. Paull seigir að Náttúrlegum Líkama 

verði niður sáð, en upp muni rísa Andlegur Líkami. Hofráð Kæsner meinar að Hvikult 

Ætkeriskt Efni sé ávalt sameinað vorri Sál, sem ecki í Dauðanum sundurleysist, 

heldur verði henni samfara og að sá Sýnileigi Líkami sem vjer í Dauðanum afleggjum 

er ecki annað en umbúðir hins og vor Jarðneska Tjaldbúð. 

Doctor Reimarus afmálar þetta þannig: Værum vér fæddir með Gleri fyrir 

Augum, þá mættum við nauðsynlega sjá Geislana þannig brotna sem Glerið vildi til 

láta það. Litir og Skemdir Glersins vildu þá gjöra breitíng á sjón vorri og yrði Gler 

það gjört dimt og ógagnsært Svo tapaði Maður Sjóninni, en ecki leingur en Gler það 

væri fyrir Augunum. Hjer af fylgir samt ecki, að þó þetta Gler væri burtu tekið að vér 

þá ei skildum sjá. Svoleiðis sýnist það og að vér í Tilkomandi Lífi ecki þyrftum þessa 

Herbergis við, sem þessi vor Líkami hjer í Heimi er í sambandi með vorum Anda. Er 

ecki Himinloptið Æther og hver veit hvörsu margar Verur og svo Líkamir sem vér 

ecki þekkjum. Þegar vjer hjer eptir verðum Leistir frá fjötrum þessa Jarðneska 

Líkama, þá Sjáum vjer ecki né Heyrum með þessum Jarðnesku Skilníngarvitum 

Hlutina í Kríngum oss upp á sama máta sem nú. Enn Sála vor fyrir sinn viðvarandi 

Stöðuga Krapt kémur til að finna og reina Hvað eckert Auga Hefur sjeð og eckert 

Eyra Heyrt og ecki í nockurs Lifandi Manns þánka Hjer á Jørðu komið hefur. 

 

Þaug 5 Skilníngar Vit 

1.) Sjónin 

Þaug 5 Skilníngarvit Sjónin, Heyrnin, Ylmanin, Smekkurin og Tilfinníngin 

géfa sálunni á Augabragði Vísbendíng um alt það Skeður kríngum oss. Við Skoðun 

og Uppskurð augans verða Menn varir við þrennslags Vökva. Sá fyrsti er 

Vatnsvökvinn þar næst Kritalls Vökvin, sem líkur er nærfelt Hnöttóttu Stækkunargleri 

og í þriðjalagi er Glervökvin sem áþekkur er Egghvítu. Fyrir inan hann er Regnboga 

Himnan mjög þunn í hvörri sinar þær útbreiða sig er sjónina verka. Birtu geislar þeir 

sem gánga að utan gégnum áður nefnda þrennslags Vökva, hvörjer allir eru klárir eða 

vatns tærir. Því annars sæum ver alt í þoku og án sinna réttu lita því t.d. væru þeir 

gulir mundi oss sýnast alt Gult. Þessi Augna sinanna tilfinníngar sömu Viðurhræríng 

af Birtunni kalla Menn að sjá. Því Ljós geislarnir flitja Mindir Hlutanna gegnum 

Kritalls vökvan inn í Augað og mála þær upp á Nethimnunni sem liggur á þess botni. 

Þessi Nethúð er blaut mjög og liggur útbreidd. Þegar hún hefur tekið á móti 

Mindunum flytjast þær eins og eru fyrir Nerva stofnin sjálfan í gegnum Heilan til 
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Sálarinnar og þá er það eiginlega Hún sem sjer. Sex Vöðvar þéna til þess Menn géta 

rent Augunum til hvört eð vilja. Sá 1ti þénar til þess menn gjéta rent þeim uppfyrir sig. 

2ar hjálpar til að horfa þeim niður. 3ji og 4ði að hræra þaug til beggja hliða. 5ti og 6ti 

verkar það, að þeim verður rent Skáhalt. Stór Augasteinn gétur tekið á móti fleyri 

Ljósgeislum en sá minni og Augað er hnöttótt til að géta móti tekið byrtu geislum 

Jafnt frá öllum síðum og að því má renna alt um Kríng. Vökvarnir í Barnsins Auga 

vaxa eckert því það mundi umbreita Sjóninni. Ein Hlutur gétur sjest sem er 3436 

sinnum leingra burtu en þvermál hanns er. Gráleit Augu sjá betur í Hálfdimmu heldur 

enn þaug Dökkvu og Inneygðir sjá skarpara en hinir. Verði Kristalls vessin í auganu 

óskjær, þá missir Maður Sjónina og orsakast þar af sú gráa Starblinda. Liggi orsökin 

til Blindunar í þeim fínu sjónar taugum gjörir hina Svörtu Starblindu. Lækníng við 

henni er ecki aldeilis ómöguleg. Borið hefur til að Menn við skaða tilfelli á Auga hafa 

ei gétað sjeð með því nema í Myrkri. Líka hefur það skéð á hvörjum Læknuð hefur 

vorðið Starblinda, að Byrtan hefur vorðið Auganu svo viðqvæm fyrst í stað, að ecki 

hafa sjeð nema í Myrkri. Augnalokið er sem Sparlak heingt eður þanið á bjugan 

Brjóskjaðar til að halda auganu alljafnt opnu meðan Menn þurfa að sjá og lykja það er 

sofa á og njóta nærða. Efri Augna Hárin beigjast upp á við, en hin niður á við að ecki 

komi þaug við Sjáaldur Augans og þessi Hár sem Brúna hárið Leingjast ecki. 

Augnabrýrnar eru til búnar sem skýlu þrep nockurt eða Skúti að ecki leki sviti né 

duptist eða Mósk eða annað Sjóninni óholt niður í augað. 

 

2.) Heyrnin 

Eyrans Byggíng orkar því að Menn heyra. Loptið má fyrir vorum Eyrum vera 

það sama sem Ljósið er fyrir Augunum. Allskonar Raust og Hljóð framkémur og 

Verkast fyrir titrandi Hræríng í Lopt pörtunum sem flylst til Eyrans. Án Lopts væri 

eingin Hljómur til. Taki Maður Velklíngjandi kopar klukku og setje hana undir 

Loptpumpu og dragi loptið þar frá, þess meira Lopt sem frá henni er numið því 

daufara klíngir hún og sje alt Lopt frá henni pumpað, þá heyrist eckert til hennar þótt 

hún Slái sig. Enn sé hún sétt hvar þéttara Lopt er en Siðvanalega, þá klíngir hún líka 

enn Skjærara. Menn hafa út reiknað að Hljóðið berst 517 til 519 álna lángan veg á 

einni Secundu. Náttúru fræði Menn sem ransakað hafa Eyrað hafa fundið í Hlustinni 

þessi Verkfæri sem þjena til Heyrnarinnar: Það fyrsta er Trumbu himnan eptir því sem 

hún er Harð spentari, verður Heyrnin næmari. Enn sé hun lin, verður Heyrnin daufari. 

Spreingist Trumbu himnan þá orsakast þar af Heyrnarleysi, þess vegna er mjög 



 56

Hættulegt að heyra óforvarandis mikin Hvell. Önnur verkfæri sem þjena til 

Heyrnarinnar eru fjögur smábein í Eyranu sem géfin eru þessi Nöfn: Hamar, Steðje, 

Ístað og Sívalabein. Merkilegt er það að tvö þessi fyrst nefndu Bein ná sinni 

fullkominni Herslu meðan fóstrið er í Móður lífi og öll önnur þess Bein eru Brjóskleg 

og það á 5ta Mánuði eptir Gétnaðin. Það 3ja Harðnar á hinum 4ða Mánuði Meðgaungu 

tímans. Sumir Náttúruspekíngar halda Börnin nýfædd hvórki heyri né sjái þó opin hafi 

Augun og það, að þaug komi seinna til með Heyrnina enn Sjónina. Eyrna Mergurinn 

þjenar til að halda áður nefndum beinum og Hlustinni mýkri og til að aptra allri að 

utan skríðandi óværð og byggja henni út. Hlustin geingur í bugður inní Höfuðið til að 

dempa og brjóta Sterkt hljóð, að sýður skaði Trumbu himnuna með því að gánga beint 

inn; að innri Hvelfíngar Eyrans hækka hið lága Hljóð og gjöra meir gégnum 

þreingjandi; að Loptsins fýnu blaktanir, hvörjar sem smá ølldur koma inn í Eyrað, 

ómerktar af næmustu Tilfinníng. Setja þó í titrandi Hræríng þá útþöndu Trumbu 

himnu þar inni. Hvar titrar síðan frá þeim svo nefndu Heyrnar beinum, liftir gégnum 

sinar nockrar til Heilans, eður þángað sem Sálin er og þannig seigir henni frá því er 

skéður úti. Þetta köllun vér að Heyra. Að Skaparin hefur sett Himnu þessa 

Daufheyrðum til gagns, kemst Loptið einin gégnum Munnin til Gats þess er á Trumbu 

himnunni og svoleiðis framið nockra Heyrn. Hvörs vegna flestir heyrnarlausir sitja 

með hálf opin Munn svo sem hlustandi. Gyrni þessa að heyra dillandi Eim 

Hljóðfæranna þarf ei annað en leggja Staf eða Spítu korn með annan enda á sjálft 

Hljóðfærið, enn annan í Munn þeim, fer þá eymur Streingjanna gégnum Spítuna inn 

um Munninn til Trumbu himnunnar og heyra þeir svo streingja Glaumin. Eins eru 

Verkfæri Heyrnarinnar hjá úngbörnum sem fullorðnum. Að hvöru tveggja heyra eins 

það Hljóð, sem Menn heyra um miðjan Dag 600 skrefa langt að heyrist að qvöldi, eða 

Morgni 12 til 1500 Skrefa, af því loptið er þá þettara. Of mikill Eyrna Mergur getur 

gjört Heyrnarleysi. Á sumrum heyrast Skothljóð leingra til enn á Vetrum. Einn Maður 

sem ecki fjéck Heyrnina fyrr enn fullorðin var, hafði og eckert Málfæri og gat aungva 

þánka gjört sér um Guð eða sálar ástand sitt meðan hann daufur var. En gat þó lært 

Sum Handarvik sem hann Sá aðra gjöra. Enn eptir það hann fjéck Heyrnina gat hann 

lært nockurnveigin Málið og tekið undirvísun í Andlegum Hlutum. Dvergmálið er 

ecki anað en aptur kast Hljóðsins, ellegar það blaktandi Lopt hvörju til baka slær frá 

fjöllum, Skógum, Múrum og hvörju því er Loptblakið Steitir á í fyrstu. Vilje Menn 

byggja í því tilliti Múra eins og Sumstaðar er gjört í Ítalíu, eða planta smá Lunda má 

fá svo mörg Dvergmál sem listir. Víða hér í Landi hvar Hamra raðir eru háar 
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uppundan, útundan eða bak við aðra, svo sem í Almannagjá hjá Þíngvelli, heyrast þrjú 

og fleyri Dvergmál er svari sömu Rödd. 

 

3.) Ilmanin 

Sá vísi Skapari hefur tilsett Lugtanina í Nösunum að vér strax findum og 

forkastað gjætum þeirri óhreinu Rotnu og fúlu Lugt. Nasirnar eru inan Hári vaxnar til 

að tvístra Loptinu, aptra yrmlíngum og auka Lugtanina. Ofan til mjókka þær, að 

ylmanin verði þar enn sterkari. Blómstur nockur útbreiða í litlu Húsi Milljón fjölda 

smá Dampa ögnum og að ylmanin af Matnum er svo fínn, að ecki verður sjeður með 

besta Stækkunar gleri. Hvörsu næmar og smá gérðar meiga þá ecki Ylmanar Sinarnar 

vera. Sem óðara en nockuð snertir þær géfa Sálunni ávísan um Dampanna ylm eður 

ódaun og þetta köllum vjer að Lugta. Nefið kallast Ræsi Høfuðsins gégnum hvöru öll 

sú deigja sem ecki burt dampast frá skilst smám saman og rennur út um Nasirnar. 

Sömuleiðis þénar Nefið til Andar dráttarins, Líka einnin Munnurin. Gégnum Nasir og 

niður í qverkar dregst Loptið inn í Lúngun meðan Barnið er að sjúga. Eins þá vér 

etum drekkum eða tölum. Nauðsynjar þessar yrðu að minsta kosti verða oss örðugar 

Drægjum vér ecki andan líka með Nefinu sem Munninum. 

 

4.) Smekkurin 

Í allskonar Mat og drykk finnast þúsundslags sölt með hinum fegurstu 

Mindum, Sé það skoðað gégnum gott Stækkunar Gler. Og líkast er til að smekkurin 

komi af Ímislegum Tilbúníngi salta þessara, undir eins og Munnvatnið lætur þaug 

renna á túngunni og missa sína Lögun. Munnvatnið er sýast útúr Túngu, Kinnum og 

Qverkum vætir Sinar þær þar liggja, géfur þeim Lifandi Tilfinníng sem þær strax færa 

Sálunni og það köllum ver að Smakka. Margbreitni Smekksins hjá hvörjum Manni 

orsakast af Margvíslegum Tilbúníngi Smekksinanna í Munninum, sem gjörir það: Að 

allir hafa ecki Sömu Laungun eptir sama Mat og Drykk, heldur fellur einum sá matur 

vel í géð sem annar gétur ecki smakkað. Matur og Drykkur mundi ósjaldan forsómast 

og gleymast fyrir Leti sakir, eða undirskini annars annríkis væri Húngur og Smekkur 

ecki til. Dæmi eru til að Maður hefur tapað bæði Smekk og Ylman og feingið hvörugt 

aptur af þeirri orsök, að annar spýtti framan í Enni hans með abli Vatnsgufu út úr 

Vatns spýtíngar Verkfæri, sem þjenar til að slökkva Elld þá Húsbruni upp á fellur. Þar 

með varð hann líka Heilsu tæpari eptir en áður. 
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5.) Tilfinníngin 

Tilfinníngin er vor fimti Sanns. Margir hafa af sjúkdómi misst einhvörn hinna 

eins og líka Tilfinníngin líður mjög hjá þeim sem detta í Nyður falls sýki, doða og 

fleyra. Það hefur aldrey verið að nockur hafi misst alla Tilfinníng, nema dauður lægi á 

Augabragði. Þessi 5ti Sanns Fullkomnar alla hina 4ra því allt hvað hinir ávísa Sálunni, 

skéður með nockurskonar Tilfinníngu. Hinir fjórir hafa afmarkaða til að verka í, 

nefnilega á Höfðinu, enn Tilfinníngin er um allan kroppin. Meðan Augu, Eyru, Lygt 

og smekkur eru aðgjörðalaus og Menn sofa, Vakir Tilfinníngin að nockru leiti. 

Tilfinníngin er í þeim fínu Nerva og Sina taugum sem liggja um allan líkhaman og 

líflegust er Hún á Vörunum, Broddi Túngunnar, Lófum og fingra gómum. Hvörja 

staði kalla má Fyrirboða eða Njósnara útsenda til að komast eptir mörgu og ávísa 

Sáluni allra handa skaðvæni. Þegar einn Sansanna missist, styrkist annar þess meir. 

Þeim sem sjónina missa Eykst ótrúanlega næm tilfinníng. Blind Kona í Elsbúrg til bjó 

Brabanska Kniplínga. Vilhjálmur 3je prins af Oranien heyrði sagt af blindum Manni 

sem með fíngrunum gat að greint Spilin eptir Litum, lét kalla hann og sá að það var 

satt. Ýmisleg fleyri dæmi geta Menn fundið bæði Innanlands og utan lík þessum sem 

til hafa fallið og of lángt er upp að telja. 

 

Túnga Mannsins 

Túngan er mikið Kúnstug. Fjársjóður af Dásemdum liggur svo hulin í þessum 

eina Lim, að eingin hefur enn þá til Fullnustu gétað fundið Sameiníng Túngunar 

Vöðvatauga. Hvörjar allavega eru hvör í gégnum í og yfir aðra saman flæktar og 

fljettaðar til að géta fram qvæmt þann liðugleik sem Túngunni er áskapaður. Hún er 

gjörð af vöðvum einum án Beins og liðamóta. Að því heldur géti laðað sig eptir þeim 

margvíslegu Hræríngum sem þurfa til Málfærisins og Matarins umveltíngar meðan 

tuggin er. Ytst er hún klædd Húð fullri af smá Holum og settri með ofursmáum Hár 

líkum öðrum. Milli hvörra áður nefnd Matar og Drykkjarsölt setja sig, að vér til fulls 

gétum prófað þaug og fundið smekkin. Þar undir liggur önnur Húð full af Endum 

þeirra fínu Smekk sina. Þannig er Túngan klædd tveimur Húðum, þó ecki nema ofan 

til út á röndina að neðan er hún öðruvísi á sig komin. Af því Túngan varð að hafa nóg 

rúm til að tiggja, tala og síngja er hún Rótfest í Víðum Geimi og sett um kríng 

mörgum vessaríkum Kirtlum til að géta verið sísleip og liðug til Hrærínga. Og Gómin 

er að á líta sem Saungkistu Raddarinnar. Túngan hjálpar til að færa Matin milli 

tannana til Mölunar og við nockurskonar Bakskot niður í Hálsin þegar renna á niður. 
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Líka til að minda Ræðuna og verka smekkin þannig auðsýnir Hún þrjár mikilvægar 

þjénustur. Fyrst til Lífsins Viður halds. Þar næst að géfa oss þægar tilfinníngar og í 

þriðja lagi að vér fáum til kynna gefið öðrum vora þánka. Um Vanbrúkum Tungunnar 

ræðir postulinn Jacob í síns pistils 3ja Cap. versi 3 til 10da. 

 

Qverk og Tennur Mannsins 

Munnvatnið kémur frá Sex sérdeilis Kirtlum. Flestir hinir Munnkirtlarnar géfa frá sér 

slímvökva nockurn, enn ecki það rétta Sápu artaða Munnvatn. Munnkirtlarnir gefa 

alljafnt vökva þennan frá sér. Þegar Menn tiggja fæðuna kémur mest af honum og 

Hjálpar bæði til að renna niður og að melta fæðuna í Maganum. Í Qverkunum liggja 

tvær pípur hvor bak við aðra. Sú fremri er úr brjóski er kallast Barki. Loptið geingur 

um hana andar dráttin til og frá Lúngunum. Bak við Barkan liggur Velindið gégnum 

hvört að Lúngan sendir fyrir nockurs konar niður þrikkíng og saman drátt Mat og 

drykk niður í Magann. Barkin stendur alltið opin. Bak við Tungu ræturnar liggur 

Barka kýlið með sínu blástur holi er nær aptur og fram og lykst að nockru leiti með 

Vöðvumm. Enn næst og [] því svo kallaða Barkaloki sem áfast er aptan Túnguna 

Stendur opið Végna Andardráttarins, viðlíkt og dósna Lok. Enn fyrir Hræríng Túngu 

rótanna þegar niður er rendt og áþrístíng Matarins, legst það niður yfir blástur holið 

svo að fæðan rennur þar auðvelt yfir niður í Vélindið. Enn reisist strax upp aptur 

Sjálfkrafa vegna þess það er úr brjóski og þess vegna Spenni kraptað. Úfkyrtlarnir og 

Úfurinn hefja sig upp yfir það sem niður skal rennast, ýta því um leið aptur á við til 

Vélindis. Enn einkum hamla því að renna upp í Nasa holin, sem opt vill ské þegar 

Menn hafa feingið íllt í Góminn, eða í sama Vetfángi þeir renna niður, Hlæa eður 

Hósta og kallast á. Eins líka þegar nockuð fer óvörum ofan í Barkan, að Manni 

svelgist á. Barkinn og Barkakýlið tilbúa Málrómin úr því inn andaða Lopti og til að 

géta út talað þá 5 Hljóðstafi, útkrefst að greind eður afbreitt útvíðkan Munn holsins. 

En í út tali sam hljóðandi Bókstafa Meðverkar Tungan, Gómurin, Varirnar og Nefið. 

Og fyrst Limir þessir eru með sitt slag á hvörri Manneskju kémur þar af Margbreittni 

Málróms. Já Milljón breittir Málrómar, Eingin fær skilið þessa Málfærana 

margbreitni. Eins skapaðir Limir og þó afbrugðnir. Hvör Mannleg skinsemi getur 

gripið það? 

Tennurnar koma ei upp meðan Barn liggur á Brjósti. Líka er framkoma þeirra 

óhvikult merki að Magi Barnsins er þá farin að géta þolað strembnari fæðu en Mjólk 

alleina. Frammtennur eru hvassar til að bíta með og kallast Bittennur. Næst þeim 
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beggja vegna standa þær svo kolluðu Víg eður Ríftennur, uppmjóar til að Rífa sundur 

það sem seigt er. En Jaxlarnir eru flatvaxnir ofan sem qvarnsteinar og settir hvössum 

agn hnúum til að géta sundur malið það sem framm tennurnar afhenda þeim. Utan 

umm allar Tennur er fín Skjel, hvít sem fýlabein, miklu harðari enn sjálfar tennurnar 

eins og Glasseran til að verja þær sliti. Þessi Glasseran þjenar líka til að hamla 

Vessum að þreinkja sér inn í þær og Loptinu að eta þær. Hún er svo hörð að hvorki 

Elli né Sjúkdómar vinna á hana. Allar standa Tennurnar í Halfhríng sem dreigin væri 

um Sirkill. Eru fast settar í örugga Rennu eða bein gróp. Framm tennur á hvörjar 

minst þarf að reina hafa einfalda rót, enn hinar þrefalda. Tennur eru ómissandi til að 

géta talað og Súngið. 

 

Lungu Mannsins 

Lúngun eru sköpuð til andardráttarins. Án hanns géta ei Menn eða Dýr lifað. 

Heilbrigður Maður, fullorðin innandar í sig hvört sinn hann dregur anda 30 til 40 

Kubik Þumlúnga af Lopti, enn ecki kémur það alt út aptur þá Menn anda frá sér. Við 

hvörn andardrátt mínkar það um 1/50 eða 1/60 part. Loptið geingur fyrst innum Nasir 

og Munn gegnum Barkan er geingur nær hægri síðu inn í Lúngun og deilist þar í 

margar Smá pípur; álíka og Trje í margar rætur gánga pípur þær út í ytstu æsar 

Lúngnanna og endast í óteljandi fjölda af smáblöðrum, gjörðum af þynstu Himnum 

inn í hvörjar Loptið sogast við Andardráttinn, blæs þær út og fer hina sömu leið til 

baka þegar út er andað. Milli þessara Loptblaðra og pípna er fult af smá Slagæðum, 

hlaupa þær hríngin í kring til og frá um Lúngun. Verða um síðir að Blóðæðum sem 

renna í Vinstri kyma Hjartans. Ecki lifa Menn leingi án andardráttar, þeir sem falla í 

Vatn deya flestir inan þriggja Mínútna. Samt eru nockur dæmi til að Manneskjur sem 

fallið hafa í Vatn og ecki náðst fyrr en að liðnum Klukkutíma hafa orðið Endur 

lífgaðar, þótt ecki hafi sjest eða fundist Lífs mark með þeim. Ecki géta heldur Menn 

eða Dýr lifað í gjörspiltu Lopti. Menn hafa gjört þá Tilraun að binda blöðru með 20 

Kubik þumlúngum Lopts í fyrir Vitin á einum Hundi svo hann náði ecki frísku Lopti 

heldur varð að innanda það Sama, en hann dó að liðnum Sex Mínútum. Það útvortis 

lopt þrykkir Líkama vorum að utan með 42000 punda þúnga. Ef það Lopt sem innan í 

Kroppnum væri vægi ecki a móti með Jafn miklu abli, því annars sundur merðist 

Maður á augabragði af Jafn miklum þúnga. Hundrað Vöðvar verka í hvörjum 

andardrætti og hann framqvæmist án vors tilstyrks hvört heldur það er í Vöku eða 

Svefni. 
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Fóstrið í Móðurlífi dregur ecki anda, enn flytur sjálft í Vatni. Lúngu þeirra 

Barna sem deya áður enn andardrætti hafa náð Sökkva í Vatni, enn hinna þó ecki hafi 

nema einusinni dregið til sín anda þaug fljóta á Vatni. 

 

Lifur og Milti Mannsins 

Lifrin er Stærst og þýngst af Inníflum Mannsins. Hún er í fjórum Stöðum föst 

við þindina Hægra meiginn og þjenar til Meltíngarinnar. Og Gallið til að erta þarmana 

Svo Stólgeingurinn framleiðist. Sterk Sinnis hræríng, Hastarleg Reiði og Ergelsi 

Verkar opt að Gallið Spítir meira enn Vera á og gétur verkað nyðurgáng og uppsölu. 

Miltið er aflángt Innífli 8 þverfíngra lángt og 4ja á breidd og 3ja á þikt. Það er 

neðanverðt við þindina Vinstra meigin Jafnt yfir frá Lifrinni. Það er mestu breitingu 

undir okað bæði að lögun og Stærð. Það gétur bæði Saman skroppið og útviðkast. Sé 

Magin tómur útspennast þess æðar með Blóð. Sé Magin fullur þrykkir hann Miltanu 

og pressar Blóðið Svoleiðis út til Lifrarinnar. Það er eitt hið Blóðríkasta Inifli og mjög 

laust í sér, sem auðveldlega gétur farið í tvent. Einn Maður sem sleigin var Knefa 

högg framan á Lífið, féll við það dauður niður eins og Svæft Naut. Líkami hanns var 

krufin og fanst Miltið Sprúngið. Miltið sínist gjöra Lifrinni þjenustu að tilreiða Gallið. 

 

Magi Mannsins 

Magi Mannsins er Himnu posi einn fjór faldur, gjæddur Vöðvum eins gjörður 

og þarmarnir nema Víðari. Hann Sundurleysir fæðuna og Meltir Matin með Hræríngu 

sinni Hita og Vökva. Magasýran er súr Slímvökvi líkur Munnvatninu, honum til eigin 

Verndar móti öllu Skörpu og bitru sem niður í hann er rent. Og einkum til þess betri 

Samblöndunar Margskyns fæðu sem ásamt sjálfs Maga þófi, eður Hræríngu kallast 

Matar Meltíng. Veiklan hanns er orsök flestra Sjukdóma. Inhverfa Magans er klædd 

sömu Húð og Túngan, hvörs vegna Læknarar géta séð óreglu hanns af útliti hennar. 

Magans kokkan er ecki annað en sjálf meltíngin fyrir hvörja fæðan sundurleist af hans 

og Munnvatnsins Vessum. Gjörist svo Jöfn og þunn sem Mauk, að hún innsogast géti 

Jafnóðum og hún með mestu Hægð rennur gégnum þarmana. Undireins og fæðan 

gengur til þarmanna frá Maganum, géfur sú þar nálægt skipaða Gallblaðra nockuð af 

sínum bitra vökva frá sér út yfir þá meltu fæðu, eður áður nefnt Mauk. Hvað þá er 

eptir Seigt og ómelt, leysir tjeður Gallvökvi sundur, gjörir þarmana hála, hreinsar 

innvortis gángveigi og opnar þá. Þegar Magin tekur til sín fæðuna, beigist Háls 

Gallblöðrunar upp á við eins og flösku stútur meðan í hann er helt. Enn þegar Magin á 
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að tæmast hneigir Gall blöðru Hálsin sig niður á við aptur eins og þá tappast skal af 

Glasi. En svo ecki reni alt úr Blöðrunni í einu, er lítil íbjúg Dettiloka af Húð í opi 

hennar. Veldur hún því að Gallið drýpur út með hægð, viðlíka og þá taldir eru dropar 

úr glasi við fíngur sin. 

 

Þarmar Mannsins 

Þarmarnir eru hjá fullorðnum Manni 6 sinnum leingri enn Líkamin. Enn hjá 

ófæddu Barni 10 sinnum leingri en Kroppur þess. Næst Maganum er 12 Fíngra 

Þarmurinn, Svo tómi þarmurin, Síðan Hrokkni þarmurin og Seinast Skarn þarmurin. 

Þarmarnir eru þunn húðaðir Rennur, haganlega Saman hríngaðir í þraungt Rúm til að 

taka móti fæðunni frá Maganum og þá hún er komin fram hjá Gallblöðrunni færa hana 

altaf leingra og leingra. Þar af til að innsjúga það fínasta af Matnum gegnum ofur 

smáar sugu holur. Hvar af ótöluleg Mergð er um alla þarmana að innan og til að 

útrýma því stór gjerðasta af fæðuni, úr hvörju dreigin er allur næringar vökvi fyrir 

eðlilega rás. 

Barnmørs Himnan er tvöföld Húð full af fitu laukum sem liggur aptan frá 

Hrigg framm að Garna Kerfi. Skiptist þar í tvær aðgreindar Himnur til að innilykja og 

umvefja Garnakérfið. Hvört hún teingir saman og undir eins flytur því allar þess æðar, 

Sinar og so fr. 

Kirtill er flækja af saman undnum Valla sýnilegum æðum og finnast þeir í 

vissri orðu hjer og hvar um allann Líkamann. Sumir þeirra skilja hið fínasta, sumir 

það grófasta úr Blóðinu. Sumir þjena til útdömpunnar, Sumir að til reiða ýmsa Vökva 

og fínar Saftir. Sumir eru í þörmunum og eru næsta ómissandi til Lífsins uppheldis. 

 

Næríngar vökvi Mannsins 

Matarsaftin sem Manni sníst til Næríngar fer í gegnum Sugu æðar, eður Hol 

þarmanna. Geingur svo frá þeim í gégnum Milljón margar Smá pípur sem heita 

Miólkur safa rennur; inn í nockurskonar smá Skúffur, eður kyrtlana í gacnmörs 

Himnunni og meingast þar tærum vökva til að gjörast enn þynnri. Síðan rennur hann í 

þann svo nefnda Hrigglunda posa og úr honum gégnum pípu nockra fyrir tilstyrk 

þeirrar nálægu Stóru Hriggslagæðar og fellur um síðir í dropatali inn í eina Blóðæð; 

sem framveigis Veitir þeirri nú full til reiddu Næríngar Saft in í annan Hjarta kymann 

til að verða að Blóði. Enn vegna þess hún en þá ecki er nægilega hreinsuð, blönduð 

með Blóðinu eða hentug til umferðar í Kroppnum; Spýtir Hjartað henni út í gégnum 
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Lungun, í hvorjum upp á hana verkar það með Andardrættinum inndreigna Lopt, er 

með Andardrættinum til skiptis þenur út eður Samandregur Lúngun. Þénar bæði til að 

blanda og fullgjöra nefnda saft. Líka til að kjæla hana er annars mundi bráðlega Bana 

olla. Þegar hún nú er fullhreinsuð hér, rennur hún aptur inn hinn Hjarta kyman hvaðan 

hún þá verður að tærasta Blóði. Leiðist svo á ný út í allan Líkaman, honum til viður 

eldis. 

 

Hrigglunda rennan 

Hrigglunda rennan liggur rétt upp með hriggnum Innanverðt og hefur sjálf 

eckert magn að færa Safan áfram. Enn það framqvæmist fyrir Slátt þeirrar Stóru 

Hriggslagæðar. Athuga vert er um Hrigglunda rennuna og posa Frá allri inn og 

úthverfu. Jafnvel hvörjum puncti Líkamans byrja æðar nockrar auk slag og blóðæða 

sem kallast Sugu eður Vessa Æðar, mjóstar að utan í Húðinni enn víðari innað. Gánga 

þær gégnum alt Kjötið, einkum Kirtlana og lenda allar í áðurnefndri Rennu. Þær draga 

í sig allskyns þynnstu Vökva, bæði að innan frá fæðunni og öðru. Líka að utan frá 

Loptinu og með honum (vökvanum) nær því alt hvað heita hefur og flytja inn í blóðið. 

Gégnum þessar æðar leiðast allskonar sóttar ferli inní Líkamann, hvört sem þaug 

koma fra Loptinu, Sóðalegum aðbúnaði, órækslu, illum Húsa kynnum, óhollum og 

illa verkuðum Mat eður öðrum Lifandi Sképnum, Mönnum eða Dýrum. Gégnum þær 

skeður öll næríng og Vöxtur Líkhamans, því eins liggja þær út úr Blóð æðunum sem 

hvörju öðru Holi; enda eyða þær og að síðustu öllum Líkamans Kjark og orsaka þá 

þann rétt kallaða náttúrlega dauða. 

Í Nýrunum að skilst þvagið sem leiðist gegnum vissa Rás til Hlandblöðrunar 

hvar eð gétur rúmað 2 potta Vatns. Þvag það sem gamalt fólk pissar hefur meiri 

stækju enn hjá Börnum. 

 

Skinnið 

Skinnið eður það ytra Húðlag er sem þunnur Vefnaður Samanofinn af Hreystri 

eður smá flísum; svo litlum að sand korn eitt hylur vel svo 125.000 þeirra liggja þær 

að nockru leiti hvör upp á aðra. Þess vegna sínist máské Huðin hvít, því á Vörunum 

hvar þær liggja hvör við aðra er hún rauð Vegna þess Blóðæðarnar Skéra þær eður 

skína í gégnum. Undir þessari ytri Húð liggur sú innri eður Hörundið og þannig hefur 

Líkamin tvöfaldan Klæðnað. Skinnið er sú fina hvíta Himna sem þýtur upp í Blöðru 

þegar Menn brenna sig. Hørundið er rauðleit Himna þykkri og Sárinda full ef snert er 
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og nefnist opt qvika. Sú ytri er tilfinníngar laus og þénar einúngis til Skýlíngar 

Líkamanum og því við qvæma Hörundi. Undir Húðinni og víða innan í Kroppnum 

liggja mörg Smá blöðru kerfi eður posar fullir af þvölum Vökva sem kallast feiti og 

þénar sem mjúkur beður fyrir ýmsa parta Kroppsins. Fitan þénar til Varma og Jafnvel 

viðureldis kroppnum þegar ecki fæst Matur. 

Svitaholurnar Sjást með Stækkunar gleri milli áður nefnds Hreisturs álíka og 

smá Vatns augu í [] Miðpuncti verður vart við tæra Vessa glætu sem pípir út aptur 

Jafnóðt og hún er af þerruð. Á vorum Líkama Reyknast 2016 Milljónir af svitaholum, 

gégnum hvörjar útdampa á hvörju Augnabliki margir Skaðvænir ónytju Vessar og 

ríður mikið á að hvörki dampi þeir um of mikið eður lítið. Þeirri ómerkjanlegu 

útdömpun veldur innvortis Varmi og Hræríng Líkamans í hvorjum að er yfir 600 

vöðvar. 

 

Hár og Svöfn Mannsins 

Hárið er ytst á líkamanum hafandi margbreittan lit. Það er sívalt og mjótt til 

Endans, hefur Rót sína í smá Kirtil eitlum undir Húðinni í þeim svo nefnda fitu vef. 

Sá litli Kirtill Hárið Sprettur útúr er vafin þunnri Himnu og samsettur af smápípum, 

Sinum og æðum. Sér hvört Hár er umvafið þunnri Húð, þar inan í liggja Smá sina 

þræðir Jafnsíðis, festir Saman með ofur fínum þver sinum, enn inst er hol pípa og 

Mergur nockur í er Veldur Háralitnum. Eitt Manns hár gétur borið 4ra loða þúnga. 

Prófessor Withoff hefur ransakað á í þumlúngs stórum bletti á Manns höfði og talið 

þar 147 svört hár, 162 dökkbrún og 182 ljósgul. Þaug seinast töldu eru þynst, en þaug 

Svörtu gildust og eptir meðal tölu verður hvört Hár að gildugleik 1/147 partur úr 

fjórða parti þumlúngs. Nú er hvört Hár holt innan sem pípa hvar eptir Sviti og aðrar 

Saftir renna og þess Gangrúm má allt svo í hið minsta vera 8ta Sinnum mjórra en 

þvermálið af Gildugleika Hársins. Það hefur og svo nockuð Electriskt efni í sér. 

Schaliger Seigir frá einum Múnk að þá hann greiddi Hár sitt og það var nockuð flókið, 

hafi Neistar hrokkið úr því. Hið sama seigir Barthólin um vorn Konúng Christjan 5ta, 

og um eina fríða Jómfrú má lesa þá hún byrjaði að greiða Hár sitt féllu Neistar af því 

líka sem stjörnur niður í Kjöltu hennar. Mörgum á fyrri ölldum þókti það æra og príði 

að safna laungu skeggi, þó hafa verið þeir Karlmenn til á hvörjum skegg hefur ecki 

vaxið. 

Ecki géta Náttúru fræði Menn verið Samdóma um nærstu orsök til Svöfnsins. 

Sumir vilja láta hann orsakast af nockurs konar þrykkíng Blóðsins á Heilan, eða 
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saftanna. Ein Maður Sem af litlu fjeck þann áverka á Höfuðið, að Bein 

Höfuðkúpunnar höfðu í sundur geingið hvört frá Öðru og brotnað en Lifði þó. Hola 

nockur Himnu klædd Var á Höfðinu sjáanleg hvar Kúpu beinin náðu ei saman. Þegar 

hann svaf var laut þessi á Höfðinu Dýpri heldur enn þegar hann Vakti. Líkamans og 

Hugarins Erfiði um nockra stund verkar það: Að Heilans og Smátauganna fínu þráða 

partar verða við svo lánga Hræríngu og Spenníngu Sem þær hafa verið í, þegar Maður 

hefur vakað vorðið; Svo abl litlar að þegar eckert hefur komið það fyrir Skilníngar 

vitin sem þá leingur til að halda þeim aðskildum og í verkum, að þær falla samann í 

sitt náttúrlega Kyrralag og þannig koma svefninum af stað. 

Fleira gétur aukið Mani Svöfn. Svo sem Saungur, Bókalesníng, Fugla qvak, 

Hægur árniður með meiru. Of sterkur Kuldi gjörir það líka sem gétur heimsókt 

Gánglúin Mann úti í Illviðri á Vetrardag. Leggi Maður sig þá fyrir úti verður það 

Dauða svefn, Maður Sofnar og Vaknar ei aptur. Í Móðurlífi sínist sem Fóstrið sofi 

einlægt og nockru eptir fæðínguna mest part. Síðan upp frá því minna og fyrsta 

Mánuð eptir fæðínguna merkist valla minsta Spor af sjálfs Tilvitund meður Börnunum 

og Valla muna Menn til sín yngri enn tveggja ára. Að Venja sig ofmikið til Svefns 

eikur slen í Líkamanum og deyfð í Sinninu. Mátalegur Svöfn álítst að vera um 6 eður 

7 tíma í einu fyrir Heilbrigða og án hanns géta Menn ecki leingi lifað eður haft Heilsu 

sína. 

Dæmi nokkur hafa géfist upp á yfir Náttúrlegann svöfn. Stúlka nockur í 

Englandi Skal einusinni hafa átt að sofa 4 samfleitta daga í einu án þess að vakna á 

milli eða nærast. Og í Enskum Tíðindum gétur um einn Geistlegan í Oxford sem 

lángan tíma hafði vanist Kyrrsetum miklum, að hann svaf heila viku í einu án þess að 

Vakna og fleiri Dæmi hafa géfist þessum lík. 

 

Draumar 

Draumar géta verið ýmisleigir bæði markverðir og fáfeingilegir. Borið hefur til 

að Sofandi Menn hafa í draumi sjeð Mind eins hlutar sem síðan hafa í Vöku komið 

fyrir þá. Einn Soldáta dreymdi eitt sinn Maður kjæmi til sín og segði hann mætti ecki 

liggja leingur hvar hann væri, utan ef hann vildi fara í Lopt upp. Hann varð Hræddur, 

Vaknaði og hljop burtu. Þegar hann var kominn 100 skrefa lángt þar frá, Sprakk ein 

Elldkúlu (Mína) Sem hleypt var undir staðin svo hann flaug í Lopt upp. 

Einn vildi smíða ser Hljóðfæri sem hefði með allri Reglu þann mesta 

fullkomlegleika til að bera. Gjörði ýmis legar tilraunir og braut Heilan yfir því í hálft 
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annað ár og gat ei gjört það sem líkaði. Enn þetta sem honum í Vöku var ómögulegt, 

náði hann upp í Svefni með draumi. Kl. 9. um qvöld þess annars Júní 1789 féll hann í 

sætan og rólegan Svefn. En valla var það skéð fyrr en hann sá Instrumentið í Draumi 

Standa fyrir sér, sem hafði allar þær innréttíngar og fullkomlegleika til að bera, sem 

hann í svo lánga tíð Vakandi með ýtrustu þánka brotum og Hugarkröptum var að reina 

til að finna upp á. Honum varð svo mikið um í Draumi að hann Vaknaði Stökk á fætur 

og á meðan Hugarmindin Stóð opin fyrir honum æddi hann að Instrúmentinu, hafði 

Hendur á því og lagaði það á þeirri Sömu Nóttu eptir því sem honum sýndist það 

koma fyrir sjónir sér í Drauminum. Og hér í urðu allir þeir fullkomlegleikar 

Sameinaðir sem hann svo leingi eptir sókt að geta gjört. Dagin eptir lét fólk heyra til 

þessa indislega Hljóðfæris og vegna þess Ununarsamlega Hljóms gaf því nafnið 

Euphron. Um Draumanna veru géta Nátturu fræði Menn enn þá ecki neitt með vissu 

sagt. 

 

Sérlegur Skarpleiki og Minni 

Mælínga Maður nockur Enskur að nafni Ian Wallis í Uxafyrði Hann gat í 

Huga sínum utdreigið qvaðrat Rótina af þessari Tölu: 246818 3579107 1214116 

1315165 1820174 1219273 2426282 3023251 272931 án þess að brúka þar til Krít eður 

penna. Sem þá varð 1574 1030163 8714822 8058171 152171. Þessa Sumu lét hann vin 

sinn einn uppskrifa og er þessi Saga með áreiðanlegum Vitnum. Sönnuð upp á það 

hvað Sterku Minni Sumar Manneskjur hafa verið gjæddar, að géta geimt alt þetta í 

Huga sínum án þess trublan nockur yrði þar á og reiknað það án allra áhalda. 

Múretus géfur fullnistu um að Sjálfur hafi hann verið Vitni þar til að úngmenni 

frá Corsicu mundu 36000 Framandi orð, sem hann hafði als einu sinni heyrt og það 

eptir réttri Röð, hvört heldur hann talaði þaug á framm eða aptur á bak. Seneca Seigir 

um sjálfan sig: Að í Úng dæmi sínu hafi hann haft svo ágjætt minni að þó töluð væru 

fyrir honum 2000 orð, Mundi hann þaug aptur eptir Sömu Röð. Um þann Pómiska 

Kóng Mithridatis, Skýra þeir Pliníus Gellius og Qvinctiilianus að hann hafi gétað 

talað 22 Túngumál. Um Stúlku eina er rituð í Erichtons Sálar fræðis 7da bindi, Sem í 

úngdómi sínum missti Sjónina í Bóluni. Að hún hafði svo gott næmi og Minni að það 

sem einusinni var lesið fyrir Henni mundi hún orðrétt á eptir hvört heldur það vóru 

Lectsiur, Lángir Sálmar, eða heilar predikanir. Og að ári liðnu Spurðu Menn hana 

hvört hún myndi nockuð þar af, gat hún þá svarað þeim einu orði til annars. 
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Minnis missir 

Demetrius Seigir frá einum Manni sem missti alt Minni af því að óvænntur 

Hrifilbilur gjörði hann mjög Hræddann. Um Mælsku Mannin Artemidar má og svo 

lesa: Að hann af Hræðslu vegna Krókódíls er kom honum nærri, missti Svoleiðis alt 

sitt minni, að hann ecki kunni að þekkja einn Bókstaf. Þannig fer þegar hin fínu 

Verkfæri Sem Sálin þarf á að halda til sinna útréttínga meðan hún er í Líkamanum, 

bila upp á einhvörn Máta. 

Einn Unglíngur sem á stríðstíma nockrum hjelt sig út á einum skógi og lifði 

við Jurtir og Rætur, varð svo þefvís að hann fann liktina af óvininum þótt ecki sæi 

hann þá m.m. Enn aptur við nautu Vana legrar fæðu tapaði hann þeim yfirburðum 

aptur. 

 

Fæði og Næríng Mannsins 

Dags fæði 

Í Köldum Löndum þarf Manneskjan meira til fæðið enn í hinum heitu. Í 

tempruðum Löndum er Mönnum ætlað Daglega til fæðið 6 pund af Mat og drykk. 

Kaschkirarnir í Síberíu eru mestu Mathákar, 15 punds Kjöts og 8 pottar Súrmjólkur er 

flestum þeirra ein Máltíð. Árið 1765 Var sá Mathákur í Dresden Sem í einnri Mál tíð 

át 20 pund Nauta kjöts, Hálfann Steiktan Kálf og nockuð af fleyri Réttum. Þá 

Spánskir komu fyrst til Vest india Innbúa gátu þeir ei skilið hvörnin þeir gjætu lifað 

við Svo litla fæðu. Aptur þar á mót þótti India Mönnum Spánskir vera mestu 

Mathákar og vildu þess vegna Vera af með þá sem fyrst, þar hvör þeirra átti að eiða 

svo miklum Mat sem 10. Ameríkanískir og óttuðust ef dveldu þar að upp ætu öll 

Matvæli fyrir sér. Þegar gjörð eru út skip til Kaldra landa Verður að ætla þeim meira 

nesti að til tölu, heldur en þegar Reysan er gjörð til hinna heitu. 

Vorir Líkamir tapa yðuglega sínu gamla efni sem endur nýast aptur fyrir 

Fæðsluna Jafn óðum. Lærðir Menn hafa grenslast eptir þessu á þá leið, að þeir hafa 

veigið alt hvað þeir átu drukku og Lögðu af sér í nockur Ár Sam fleitt (sumir i 30 ar). 

Enn Ályktanin af því varð þessi: Að hin ómerkjanlega útdömpun Sem Skéður gégnum 

fínustu enda Lífs æðanna og hvar við Líkamans gamla eða fyrra efni eiddist, varð sem 

5 móti 8 pundum Nær íngar þeirrar er Maður naut af Mat og drykk. Eptir þessu á 

Líkamin á 10 ára fresti að vera búin að tapa sínu Gamla efni og fá annað nítt, því af 8 

pundum Næríngar sem Maður hefur til sín tekið leggst 50ti partur til Líkamans þar af. 

Hitt fer burtu í álfreka og útdömpun. Að minsta kosti þarf Maður til viðurværis 
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daglega 5 pund Matar og Drykkjar. Blóð og aðrar Saftir Líkamans Spillast og taka 

Skerpu í sig haldi Maður sér leingur frá Mat og Drykk en 12 tíma. 

 

Húngur 

Húngur gétur Heilbrigð Manneskja ecki leingi haldið út, þó fer það nockuð 

eptir Kríngumstæðum. Heilbrigður Maður sem verið hefur án Matar og Drykkjar 3 

Daga Kénnir mesta Máttleysis og qvalar bæði innvortis og útvortis og þar með 

Hissugheit í Blóðinu. Vari Húngrið leingur, þá fór rotnan Vessanna, Ráðleysi, Galin 

skap og þar upp á Dauðan. Menn hafa dæmi til um fólk Sem án alls Matar og 

Drykkjar hefur lifað í 7, Já eptir Tulpíi Sögu 11 Daga, enn verið þá í svo 

aumkunarverðu ástandi Sem Manneskjur þær er komnar hafa verið að Andláti og 

barist hafa við öndina. Sjúkir Menn géta leingur enn heilbrigðir lifað án Matar og 

Drykkjar. Magi þeirra Manna sem dáið hafa af Húngri hefur fundist allur vera með 

smá götum, því skerpa Magasýrunnar hefur sundur etið hann, þar hún hafði eckert til í 

Maganum Matarkyns að uppleysa og Verka á. Þess vegna er það að Menn fá skurð 

fyrir Brjóst þegar sveingjast. Þær Sképnur sem kalt Blóð hafa þola leingur Sult og 

Húngur enn hinar. Í Einsömlu Vatni er næríng nockur til að við halda Lífi Manns. 

 

Það Elecktriska í Manninum 

Það Elecktriska í Líkama Mannsins sem mikið fer í burt af við útdömpunina, 

gétur vorðið mjög Skaðlegt Safnist það fyrir í Líkamanum. Dæmi þar upp á hafa 

Menn á Greifa innu, Cornélíu Zangari. Á hennar 62 Ári var hún snemma einn Morgun 

fundin niður köstuð á Gólfið, 2ja álna lángt frá hennar Sæng og orðin að ösku. Nema 

fætur upp að knjám og nockuð af Höfðinu. Heilin, Hálf Höfuðskélin og efri Kjálka 

beinin vóru uppbrennd, 3 fíngur hennar vóru eptir þó kolsvartir. Alt Húsið og Sængin 

var yfir dreyft með öskugrátt og illa lugtandi Sót. Menn vissu það til Hennar að hún 

hafði þann sið að brúka Camphoru Spiritus iðuglega til að þvo sér úr. Þetta 

Elecktriska Efni sjest stundum Sem Neistar Stökkva út af Hári Manns, Kúa eður Katta 

þá öfugt er strokið. 

Anað dæmi hafa menn frá einglandi af Kola gjörðar Manni, þá eina Nótt var í 

Rúmi hjá konu sinni. Braust snögglega út Logi af hans líkama og Jafnvel svo fljótt 

sem mögulegt var reint til að bjarga honum, hjálpaði það ecki. Elldur sá lét sig ecki 

Kjæfa, enn hjelt áfram allt í einu með að brenna þar til hann var uppbrendur, nema 

lítið eitt sem eptir varð óbrunnið af Beinum hans. 
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Þriðja dæmið er af einum presti sem hét G. Maria Bertholi. Hann sat eitt 

qvölld í sínu Svefn húsi í kláru Veðri og stillu. Honum fanst eins og sleigið væri á 

Handlegg sinn og á sama Augabragði sá han Elldleiptran festast við Skyrtu sína. Hann 

hljóðaði upp, en fólkið sem til heyrði kom þar að. Lá hann þá flatur á Gólfinu umvafin 

Litlum Loga Sem un síðir tókst að Slökkva. Læknir kom til hans dagin eptir til að 

skoða hann. Var þá Skinnið á hægri Handlegg laust frá Holldi og niður standandi, eins 

á milli Herða og Lenda. Skyrtan á upphandlegg hans og Nátt Húfan var útbrunninn, 

en hvorki Hárið né annar Klæðnaður. Olía á Lampa sem í Húsinu stóð var tærð og 

qveikurin þar í brunnin til ösku. Annað fanst ei brunnið í Húsinu. Í þann skémda part 

Líkamans hljóp Kolbrandur. Hann tapaði Sönsum fjell í djúpan Svöfn, Rotnaðu 

sundur með ódaun. Neglurnar duttu af fíngrunum, Sæng hans og Kroppur vall 

Möðkum og deydi á 4ða deigi þar eptir. 

 

Túngumálið 

Hvað Túngumál Mannana snertir, halda Menn í fyrstu eingin anar enn Guð 

sjálfur hafi í fyrstunni ként Adam það þegar þeir töluðust við. Sama hefur haldið verið 

um Letur gjörðina. Sú Regla gildir alla tíð að það er Vegna Skinseminnar að Maðurin 

hefur ímindun um Hlutina og hann talar í því hann þeinkir. Það Hebreska Túngumál 

hafa sumir Spekíngar haldið vera hið fyrsta. Nockrir vilja telja Höfuð túngumálin 12, 

hvar af hin öll eru upprunnin Nefnilega: 1.) Það Hebreska. 2.) Persiska. 3.) Gríska. 4.) 

Latínska. 5.) Þýska. 6.) Rússíska. 7.) Tyrkneska. 8.) Chínesíska. 9.) Suðafríkaníska. 

10.) Norður Ameríkaníska. 11.) Suður Ameríkaníska. 12.) Þeirra nýfundnu Suðureya 

innbúa. Aðrir seigja þaug hafi orðið 72, þá Tungu málunum var skipt við Turnin 

Babel. 

 

Ímislegt um Mannin 

Maðurin er undir kastaður fleyri slags Sjukdómum heldur en Dýrin. Svo sem 

Bólusótt, Mislingum, Skarlats og Flekku sótt, Kasablóði, Gylliní æða spíting, Sinnis 

veiki, Móður sýki, Fransós Fótaveiki, Líkþrá, Lúsa sótt og langtum fleyri Veikindum. 

 

Næturgánga í Svefni 

Það er mjög alment að Menn tala upp úr Svefni. En hitt er fá heyrðara að 

Menn þeir hafi til verið, sem sem um Nætur hafa farið upp úr Rúmi sínu og geingið 

Sofandi og komist það í Svefni, sem þeim hefur verið ofært yfirferðar í vöku. En hafi 
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til þeirra kallað verið svo vaknað gjæti meðan í Hættunni hafa verið, þá hefur það 

orðið þeirra Bani því þeir hafa þá farist þar. Sumir hafa geingið Sofandi með opin 

augu, en aðrir með þeim til luktum. Suma þeirra Dreymir til þess hvört þeir gánga, 

Tala eða hvað þeir hafast að Sofandi. Og undarlegt er að þeir hafa sumir lesið það 

sofandi sem þeim var ókunnugt og hafa ei haft vitneskju um Vakandi. Draumar geta 

orðið til af óseigjanlega mörgum orsökum. Skeð hefur að Draumar hafa Manns Morð 

opinberað. Líka hafa géfist þær Manneskjur hvörjar framan af æfi og sumar sem 

aldrey hefur dreymt. Í Fránkaríki géfast flestar brjálaðar Manneskjur. Tala þeirra hefur 

stígið frá 5787 til 8000, þar af er fleyra kvenfólk en Kallmenn. Morean getur um 

innfall eins qvennmanns þar, sem ecki sýnist svo galið: Konan seigir hún er sköpuð af 

Mannsins Rifbeini, Af miðhluta hans líkama, af því að hún skildi vera hans trúa og 

fylgisama meðhjálp. Hefði sá mikli Meistari þar á mót Skapað hana af Heilanum, eður 

Fótunum þá skildi hún annaðhvört hafa orðið Hans Herra eða þræll. 

 

Gélldíngar 

Þeir Menn sem gjéltir hafa verið úngir verða ólíkir öðrum í vissu útvortis 

ásigkomulagi hvað Líkamann snertir og Málrómin. Þegar únglíngar eru svo vaxnir að 

Náttúran til Kynfjölgunar fer að koma inn hjá þeim, Sem Náttúru fræði menn telja 

jafnast að verði á 14da ári, Breitist þá Barns Rómurin í fullorðins Manns Róm hvað 

Sumir kalla að fara í Mútur. Enn hjá Gjeldíngum Verður ecki sú breitíng á Málrómi 

og sumra hvörra Rödd verður meira og meira fín hljóðaðri. Þó er breitíng í þessu 

nockur mismunandi, sem ecki verður gjörð grein fyrir eða áqvarðað nockuð víst í 

þessu til liti. Fótleggir þessara persóna eru Jafngildir upp og ofan, Knjen rír, Herðar 

mjóar, Skégg þeirra er þunt og Dúni líkast. Sköpu lag þeirra er að sjá sem 

nockurskonar rírnun á út vortis Líkama Limum liðið hafi. 

 

Maðurin Útbreiddur um allan Heim 

Maðurin var Skapaður til að útbreiðast um allan Jarðar Hnöttin. Þess vegna 

géta Manneskjur lifað bæði á þeim Heitu og köldu Jarðar svæðum. Í Síberíu hvar 

Qvika silfur getur af frosti harðnað og Vín andi þiknað sem storkin olía af Kulda, hafa 

Menn þó gétað Lífið afborið. Enn Titlíngar og Haukar hafa af frost grimd dauðir fallið 

til Jarðar. Undir Miðjarðarlínunni í Afríku hvar Hiti er mestur 192 gráður á 

Fareinheits hita mælir og Sjóðandi Vatns hiti er 212, géta Menn Lifað. Prófað hefur 

verið hvað mikin Ónhita Maður þola kinni og hefur hann stigið 48° yfir sjóðandi 
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Vatns Hita, eða 260 gráður. En ecki mátti láta hræríng á Loptið í Húsinu koma, því sá 

Gustur var óþolandi. Í Heitu Vatni þolir maður ei meiri Hita en 122 Gráður. 

Þar sem Sjóðandi Vatns hiti er á Farenheits Hita mælir 212 gr. er hann 

Keaumurs Termometri 85. Líka þolir Maður talsverðan Mismun á þrykkíngu 

Loptsins. Við Staðin Qvíto í Suður Ameríku er Hálendið hvar þó bigðin er 12000 

fetum hærra Sjóarmáli. Það er helfmingi hærra Snæfels Jökli á Íslandi. Þar stígur 

Qvikasilfrið í Barómetrinn 20¼ þuml. enn við Sjóar mál 30 og á þeim Cardellirísku 

Fjøllum 15 þumlúnga og 9 línur. Staður Qvito er einmidt endir Miðjarðar línunni. 

Hra Waffe hefur aðgjætt árið 1724 og Blumenbach Sem Sånunering fundið 

riktugt og Staðfest. Að Manns líkamin að Morgni dags þá af Sæng er Stígið, er 

þumlúngi leingri og þar yfir heldur enn að qvöldinu. Maðurin gétur vanið sig til 

allslags fæðu, bæði þeirrar Sem kémur frá Jurta og Dýra Ríkinu. Ecki er Samt 

kosturinn af Hrædýrunum alment brúkaður. Lapplendingar stilla opt Húngur sitt með 

Bjarndýra Kjöti, Negrar með Kattar og Túngusarnir með Hunda kjöti og Tartarar með 

Hrossa kjöti. Á Eyunni Ótahite þikir Hundakjöt meðal Sælgjætis Rétta. Leopardin, 

Tígrisdýrið og Ljónið sjálft má á Góðrar Vonar Höfða og fleyri stöðum í Affríku opt 

og tíðum þjéna þeirra gráðugu innbúum til fæðslu. Líka finnast þar á sumum stöðum 

Mannætur, Einnin syðst í Asíu og þar til heyrandi Eyum. 

Dæmi hafa géfist að ólétt Qvenfólk hefur feingið Sterka Lyst til 

óalmennilegrar fæðu. Þann 26ta Octóber 1553 í Krattenborg, féck ein ólétt Kona Svo 

sterka List til að eta af Líkama Manns síns, að hún til að frammqvæma það Skar hann 

á Háls um Nóttina og á þeirru dimmu tíð gjörði sér til góða með að eta af Líkama 

hans; sem var af Vinstra Handlegg Síðu og Jafnt upp að Hálsi. Hitt saltaði hún niður 

um Nóttina til geimslu. Enn Hún gat ecki notið þess, því hún var áður tekin og Sett í 

æfinlegt fángelsi. Fleyri ónáttúrleg dæmi hafa géfist náskild þessu. 

 

Líkami Mannsins 

Hann er saman settur af föstum og fljótandi pörtum. Í fullorðnum Manni er 

þeirra Hlutfall sem 1 móti 5. Svo að nær Manns Líkamin er til að minda 140 pund (14 

fjórðungar) eru hanns föstu partar 28 eða 35, en hinir fljótandi er afgángurin. Þetta 

breitist mjög með aldrinum, því hinir fljótandi mínka og hinir föstu taka yfir vigt hjá 

þeim Ølldruðu og gömlu. Meðal föstu partanna Teljast Tennur, Bein, Neglur, Sinar, 

Brjósk, Holld, Hár og Skinn. Enn hinna allir Vökvar, Saftir, Blóð og Vessar. 

Almennast er Blóðsins Hiti í Líkama Mannsins 94 til 97 gráður á Farenheits Hitamáli 
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(38° Ruminars) hvar sjóðandi Vatns hiti er 212°. Í sjúkdómi stígur hann til 103. Hjá 

Hundum og Köttum er hann jafnast 103. Hjá Hænu er á Eggum liggur 108. Blóð 

fiskanna er fra 1° til 7 gráða Volgara heldur enn það Vatn sem þeir lifa í. Hjá fröskum 

er það 7 gráðum Varmara en Vatn það þær lifa í. Miög Smáir eru Blóðs partarnir sem 

þreingja sér gegnum þær smæðstu æðar Líkamans. Sumir halda sá rauði Litur á því 

orsakist af járn stoffi þess. Blóð kúlurnar eru meir en 1000 sinnum að þvermáli 

Sandkorni Smærri. 

 

Feitir Menn 

Í Englandi géfast vel þrifleigir Menn. Árið 1724 Deyði einn í Líncoln þá hann 

var 29 ára. Hann var 3 álnir og 4 þumlungar á Hæð, Vóg 54 fjórðunga. Hann var 

Nauta Höndlari og át daglega 18 pund Nauta kjöts. Einn annar að nafni Edvard Bright 

deyði og svo 29 ára. Vóg 60 fjórðúnga og 18 merkur. Sjö Menn gátu í einu Rúmast í 

Vesti hanns. Enn nú var einn í Greifa dæminu Warwik sem deyði 1775. Sá vóg pundi 

miður en 70 fjórðunga. Hann gat sjálfur ecki meðan hann enn þá ósjúkur var fært sig 

úr Stað eða geingið. Menn vita það um hann, að einu sinni fjékk hann stíng af penna 

kníf inn í undirlífið og sakaði ecki, því Hnífurin náði ei gégnum Ístruna. Maðurin 

hefur líka bæði Netju og nírna mör. 

 

Sterkir Menn 

Sú franska Historia um Lóuis de Boufliers sem lifði 1534 og kallaður var hinn 

sterki. Hann gat tekið upp Hest frá Jörðu og lagt sér á bak. Tekið í Hala á Nauti og 

dreigið það hvört hann vildi. Nýsmíðað Hesta járn braut hann eins og Tré pinna. Einn 

annar að nafni Barfalias, er lifði á 18du öld í Fránkaríki, hafði þá Krapta þegar hann sat 

á Hestbaki, gat han með Lærunum Klemt svo Hestin að Rifbein hanns geingu sundur. 

Keysari Maxímínus Thrax sem var 4 álna Hár. Hann gat dreigið þann Vagn sem 2 

Sterkustu Hestar Hræðu ecki. Með Hnefa sínum gat hann brotið Hross Kjálka og 

mölvað Hrosslegg með því að Spyrna í hann. 

 

Hlauparar 

Þeir persisku Einvalds stjórnar Sendiboðar plöguðu á 14 til 15 tímum að 

hlaupa 36 til 40 franskar Mílur. Philippides einn Athenuborgar Hlaupari hljóp á 2ur 

Dögum fra Athenu til Sparta 35 þýskar mílur. Einn Daglauna Maður sem lokið hafði 
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Verki sínu Veðjaði að hlaupa skildi 10 Enskar Mílur á Klukku stundu. En hann komst 

það á 58 mínútum og 58 Secundum. 

 

Mannbreytíngar 

Þó alt Mannkyn í Heiminum Sé í fyrstu frá einum ættstofni komið, Hefur samt 

Hiti og kuldi með fleyrum örsokum gjört stóran Mismun á Mannkyninu. Hvar fyrir 

það skiptist í Sex Høfuð Mannbreytíngar. Allir hafa samt líkt Skapaða Líkami. 

Útvortis breytíngar af Bragði og Hörunds lit koma einungis upp á nockurs konar Smá 

taugóttan Net vefnað milli Skinns og Hörunds, Loptsins Verkun, Fæðuna, Lífernis 

mátan uppféstur Siði og Guðs þjónustu. Hvað Sálunum viðvíkur eru þær allar 

ódauðlegar og líkum efnum gjæddar. Náttúru fræði Menn kénna að þær séu einfaldar 

Verur sem ecki samanstandi af pörtum sem ecki géti deilst. Nú fjölga sampt Sálirnar 

við gétnaðinn eins og Líkamirnir. Þar hvör líkami hefur sína Sál og sínist það líkast 

því eins og þá menn qveikja Ljós af Ljósi. Þó Sálirnar Séu líkum efnum gjæddar finst 

þó þar í tröppugángur og þannig er oss öllum Háttað. Hjer í má finna Sammstemu og 

Margbreytni. Tvo svo að seigja mótsetta, þó algeinga Eiginleika hjá öllum Sképnum 

Guðs. Milljónir Sálna, Líkama, Lima, Andlits Svipa, Geðslags, Málróma, Skrifhanda, 

og undir eins svo margar Milljónir Mismuna Trappna og framfara. Hvílík furðuverk! 

Og þar í öllu er viss tröppu gángur og takmörk allra hluta liggja Saman eður teingjast 

hvört öðru. Mun ei fjarri að Vit þess heimskasta Hottintottara Sé litlum mun meira en 

klókindi enns Sniðugasta Apa. Foristu Vitríngar hvörrar Alldar vóru og eru máské 

litlu miður viti bornir, en sá lægsti af Einglunum. Þar í Gjörvöllu Sköpunarverkinu 

finst eingin Vera sú önnur að vorri vitund er fylt géti Bilið milli Manna og Eingla. Því 

eingin gétur með Áreiðanlegri vissu fræðt Mann umm það hvört svo kallað Huldu 

Fólk muni vera til. Þó Menn hafi nógar ómerkilegar frá sögur um það. Oss er þetta að 

sönnu dulið, en líklegt er í Vissu falli, að eitthvað géfist þar í milli. 

 

1.). Fyrsta Mannbreytíngin Er í Löndum Norðurálfunar og í Vissum pörtum 

hinna. Hörunds hvítir, Jafnast velvaxnir, frískir og Lífgóðir, enn misfríðir og mis 

rjóðir (a) merkir meira síðar. 

2.) Ønnur Mannbreytíng er Kulda beltisins Innbúar. Svo sem Lappar, 

Samojeðar, Skrælingjar og Eskimóar. Þessir eru Smá vaxnir 2ær Álnir á Hæð og lítið 

þar yfir. Mjög ófríðir, Luraleigir, Blakkir og Gulmórauðir á yfirbragð með Stórt og 

breiðdt andlit. Flatnefjaðir, Dökkmóeygðir, Sperrbrýndir, Kinbeina Háir að ofann enn 
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kynnfiska sognir, Víð, Stór, og Fram myntir, Vara þikkvir, Höku mjóir, Digur 

Höfðaðir, Svart og Stríð hærðir, Veik og mjó hljóðaðir og Konur jafn ófrínlegar 

Kallmönnum (b.) 

3.) Þriðja Mannbreytíng er Tartara kynið. Þjóð Sú er breið og hrukk ennuð. 

Strax á Únga aldri Stutt og Flatnefjuð, með djúpum Augna tóptum og 5 til 6 

þumlunga breiðdt milli Augna. Há kjálkabörð en Nyður mjótt Andlit, Lánga framm 

togna Höku, miklar Tennur, Sýðar Augnabrýr er hylja Augun. Þykk Augna lok, 

breiðdt og flatt andlit. Gulgrænan yfirlit og Hár kolsvart. Skjegglitlir nema lítið á 

strjáli um Hökuna. Læra lángir og fótstuttir. Þjóð þessi er í Austur álfu Heimsin. Kné 

þeirra eru útundin, enn fætur inn á. Við þeim einkum sem er 5 til 6 þumlúnga víðdt bil 

milli Augna og það lítið þeir af Nefi hafa, en svoflatt að í Nasa stað sjást að eins tvær 

holur. (c.) 

4.) Fjórða Mannbreytíngin eru Indianískir. Flestir grannvaxnir með lángt og 

svart Strý, Græn gulir á Hörund, Stórnefjaðir. Líkjast Norður álfu búum að Vegsti og 

Andlits falli, en hvörki að lit né Limaburðum. Eru bráðþroska mjög, þeir giptast opt 

10 ára gamlir, en þær 8ta vetra að aldri og eiga þá Börn Samann. Enn hætta Barn eign 

fyrir þrítugs aldur og eru þá orðnar með Elli annmörkum. Konur eru þar Miðtis Stuttar 

enn fóta og Læralángar, koma hægt niður þá fæða og stíga optast full hraustar af Sæng 

Dagin eptir eins og aðrar villi þjóðir. (d.) 

5.) Fimta Mannbreytíng eru kallaðir Negrar, eður Blámenn sem byggja Suður 

álfu Heimsins. Kolsvartir á lit Hár og Hörund, með stutt og Dún mjúkt Hár. Á 

Hörundið gljáir sem Silki. Þeir eru Dökkjarp eigðir, Flat nefjaðir, Vara þykkvir og 

hvít tentir. Konur þeirra eru svo Brjóst síðar að þær géta Slett þeim aptur á Herðar sér, 

annars hánga þaug ofan fyrir Nabla. Sumir Negra géfa af sér ódauns Stækju. (e) 

6.) Sjøtta Aðal Mannbreytíngin er Vestur álfu búar. Þeir eru flestir Kopar 

rauðir á lit, með svart þikt og síðt Hár þunt og svart Skégg. Patagónarnir í Suður 

Ameríku Verða mest 6½ fet á hæð. Þeir eru flatnefjaðir með Há kjálka börð og smá 

eigðir Ameríku Innbúar eru Jafnast Lima grannir og pervisaleigir. (f) 

 

Risar 

Ecki geta Náttúru fræði Menn þessara nýrri tíða Sannað þær gömlu sagnir um 

Trøll og Jøtna. Sem margar Sögur eru fullar af og það jafnvel framm til vorra daga. 

Miklu heldur álíta þeir það Skrök sögur þar nú á dögum verða aungvir Reisendur við 

slíkt varir. Því annað hvört hefur eckert Trølla kyn til verið, eður það er útdauðt. Samt 
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verður því ecki neitað að á vorum tíðum géfast Einstakir Menn yfirmáta stórir og svo 

smáir. Gilli frá Trident var 4ra álna hár. Hertogi Jóhann Friðrik af Brunsvik hafði 

filgjara sem var 8 fet á Hæð. Golíat var 6 álnir og Spönn betur á Hæð. Svenskur 

Maður var i Prussen 8 feta hár. Jóhann Hartmann Reikhardt af Friedberg við Frankfurt 

var 4 álnir og 4 þumlúngar betur á Hæðina. Eins hafði faðir hans verið Hár og 

sömuleiðis sistir hans. 

 

Dvergar 

Svo sem Menn hafa géfist ósiðvanalega stórir vexti, hafa þeir einnin gefist 

smáir sem kallast Dvergar. Meðal hvörra er sá nafn kéndi Bebe sem var um tíma hjá 

Pólinalands Konúngi. Leingd hanns var 33 parisar þumlúngar. Hann varð 23 ára 

gamall og þá undir okaður öllum Ellinnar þúnga. 

Dvergurinn Kitip á Eyuni Baty var af sama Vexti og Mátalega stórt Höfuð, 

lánga Handleggi, enn Stutta fætur og Læri. 

Lægri var einn Bóndi á Fríslandi. Hæð hanns var mæld þá 26 ára var að Aldri 

29 þumlúngar. 

Einn Dvergur var í Bristol Sem 15 ára var fullvaxin 31 Enskir þumlungar á 

leingd. Hann fór Jafnvel áður að líta út sem gamall Maður. Sá var að vigt 19 pund, 

enn léttist með tíð þar eptir um sex. 

Enn þá minni var sá pólski Aðils Maður Barwslaski. Hann var að eins 28 

þumlungar á Hæð, en vel lagaður að øllu. Vitur og næmur til að læra framandi 

Túngumál. Hann átti Bróðir sem var eldri, Sá var 34, en sistir hans 21 þumlúngur. Alt 

svo minni en Stúlkan Katrín Helena frá Nurnberg, hvör eð 20 ára var hálfönnur Alin á 

Hæð, Lagleg Vexti og næm til Lærdóms. 

Sá minsti sem Menn hafa af að seigja var það lítil menni frá Lappmörk sem 

fluttur var í öskjum og sýndur fyrir peninga þar um Landið 1793. Hann var 18 

þumlúnga hár og hafði Stórt Höfuð. 

Armleysingjar hafa meðal Mannanna géfist. Í Amsterdam var einn sem í stað 

Handleggja hafði óhræranlega stúfa, en með Tánum gat hann Skrifað, skorið penna, 

Skotið af pistólu og svo fleira. Aldravandus getur um qvenn Mann sem var uppi á 

líkan Hátt, Hún bæði Spann og saumaði með tánum. 

Eckert Dýr skiptir eins seint Tönnum sem Maðurinn. Borið hefur til Maður 

hafi feingið fleyri Jaxla í hvöru kjálka bein heldur enn alment skéður, Nl. 5 í stað fyrir 

4. Sjaldnar fá Menn 5 frammtennur í stað 4ra sem vanalegast er. Dæmi eru til að 
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gamalmenni sem mist hafa tenur feingu aðrar nýar aptur. Dachs seigir um konu eina 

þá hún var á 86 aldurs ári, fjekk 24 nýar. Bisset nefnir aðra að nafni Mary Wood sem 

á sínu 97 ári feck 12 nýa Jaxla. Móðir hennar varð 112 ára gömul. Líka hafa gefist 

Manneskjur sem aungva tönn hafa feingið og lifað 60 ár, en svo harðt Tanngérði sem 

gjörði nær því sömu þénustu sem tennur. Eitt Barn á 10da ári missti í einu 12 af sínum 

þáverandi tönnum og feck nýar aptur. Um 2 faldan og 3 faldan Tangarð finst ræðt, 

Columbus géfur Manni fullvissu um hið fyrra á sínum eigin syni. 

Ímsar Ritgjörðir vilja sanna það, að fólk á fyrri ölldum hafi verið stærra vexti 

en nú á þessum tíðum. Með því að géfa Börnum Brenivín á að rínga Vöxt þeirra. 

Dæmi þar til hafa Menn á tveimur sistkinum hvörra Foreldrar höfðu þann vana, að 

géfa þeim Brauð bleytt í Brennuvíni til að sjúga og líka eptir þeirra þánka að styrkja 

þaug og falla fljótara í Svöfn. Þegar þaug vóru, hann 7 vetra en hún 9 ára, voru þaug 

sem 2ja og 4ra Vetra gömul Börn. Hann var þá að þýngd 19 pund. Þegar Menn ala upp 

Hvolpa er Menn ecki vilja láta Stækka, brúka Menn ecki anað Meðal við þá en géfa 

þeim inn daglega lítin skamt af Brennuvíni. 

 

Óalmennur Vøxtur Barna 

Auk þess sem Plíníus ræðir um C. Taciti Son sem a 3ja ári skildi hafa verið 

orðin 3ja álna hár. Þá hafa Menn dæmi upp á annað Barn sem á 11ta Mánuði Skal hafa 

verið tvær álnir og 3 qvartil á Hæð. Og í Læknislistar Dagblöðum nockrum milli 

áranna 1756 til 1770, gétur um eitt Barn sem á 7da ári lipti upp með annari Hendi 25 

punda þúnga og að stærð sem Tvítugur Maður. Og enn nú um eitt Barn finst ritað sem 

var 15 vikna gamalt vóg hálfan 8da fjórðúng. Svo sem géfist hafa einstök dæmi upp á 

yfirmáta fljótan Líkama Vöxt Barna. Sömuleiðis má það finna hvað sálarinar gáfur 

snertir. Í tíð Ludviks 14da í Paris var Nafn kéndur únglíngur Beauchateau að heiti. 

Áður hann var 7 ára gamall Talaði hann flest Norður álfunar Tungumál fullkomlega. 

Skáld Skapar ritum hans er hann orti frá 7da til 10da árs var safnað í eina Bók, eða 

bindi í fjögra blaða broti. Einnin hafði hann yfirburði umframm aðra í Bók legum 

listum. Annar var son eins yfir Bartskera í Militair Hospitalið í Ostende. Þetta Barn 5 

ára gamalt kom til Montpellier og feck sérlegt Hrós af Meðlimum Vísinda félagsins 

eptir yfir heyrslu sína fyrir þeim. Það 3ja dæmi er hið Lúliska Barn sem við Kóngsins 

Slot af lagði Svoddan próf og þekkíngu í Túngu málum, Historium og Jarðar fræði, að 

allir undruðust þar yfir. 
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Mynd ΙΙΙ 

 

Mynd eftir Jón Bjarnason úr ÍBR 69 4to. Þetta bindi er myndabók fjölbindaverki Jóns ÍBR 67-
73 4to. Jóni var mjög hugleikið fólk sem á einhvern hátt var afbrigðilegt. Til dæmis svartir 
menn með hala, pintsvíns maðurinn, digurfætti maðurinn, vanskapningar, brjálaðir menn, 
geldingar, tvítólungar, dvergar o.s.frv. 

 

Alhærðir Menn 

Þó Manneskjur fæðist alsnaktar af Móðurlífi, þá hafa þó géfist alhærðir Menn. 

Efau var allur loðinn seigir Ritníngin. Thomas Parr ein Enskur Maður, Bóndi í 

Winnigton innan Greifa umdæmi síns Salap. Frá Höfði til Ilja var hann alhærður sem 

loðið skinn. Hann fæddist 1483 og deyði 1632, 152 ára gamall. 80 ára gamall giptist 
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Hann úngri stúlku og átti með henni einn Son og eina dóttir, Sem bæði dóu úng. 105 

ára gamall Stóð hann opinberar Skriftir fyrir óekta Barn. Á 122 ári Giptist hann aptur 

úngri Eckiu eptir 10 ára Eckjustand og lifði með henni 30 ár. 130 ára gamall gat hann 

sjálfur filgt plóg sínum og þreskt korn sitt. Sjónin var það helsta af Skilníngar 

vitunum sem hann var farin að tapa áður enn hann deyði. 

 

Pintsvíns Maðurin í Einglandi 

Þessi Maður leit út sem annað Barn þegar hann fæddist, sem var her um bil 

1710 í Bænum Brandon innan greifadæmisins Suffolk. Sex vikna gamall feck hann út 

slátt um allan kroppin. Síðan fóru að vaxa út af hans Kroppi Smá pinnar sem ei varð 

með Meðölum hindrað, líkt sem á fugli er felt hefur fiður og tekur til að vaxa á ný. 

Þeir voru gildir sem saum þræðir holir í endann hér um bil hálfs þumlúngs lángir. 

Andlitið, Höfuðið, Fíngur, Lófar og Iljar voru frýar þar frá og nálægt þessum stöðum 

vóru þeir Smærri. Litur á þeim var mó Svartur með roða, þeir voru Harðir og höfðu 

fjaðra krapt og skrjálaði í nær um kroppin var strokið. Þá hann var klæddur með 

Hanska á Höndum, leit hann út sem aðrir Menn. Hafði dökt Hár og Skégg, Laglegur í 

Sjón og Limaburðum. Á hvörju Hausti feldi hann þessa pinna og feck nýa aptur. 20 

ára gamall feck hann Bóluna, misti hann þá pinnana, enn þeir uxu aptur á ní nær hún 

var bötnuð. Einu sinni flumbraðist hann svo á fótlegg að afrifnaði Hold og skinn. Þá 

það var gróið uxu þeir þar ei aptur. Hann giptist og átti 6 Börn af beggja kyni sem öll 

líktust honum með þetta. Árið 1756 þá skrifað var um hann, var einn hanns Sonur 

eptir lifandi sem í öllum þessum pörtum var föðurnum líkur. 

 

Tvítólíngar 

Dæmi gefast uppá það bæði meðal Dýra og Manna. Ein Nafn kend Mann eskja 

sem gefið var það Nafn Michael Anna Drouart, vissu Menn ei hvört heldur Skildi 

titlast kall eða kvenkyns. Þessi persóna kom Árið 1769 til Venedig (Feneya) að sína 

sig fyrir penínga. Að síðustu var þessi Manneskja álitin nær kallmanns persónu þó 

hún milli Læranna hefði sérlega Skeið og af Sömu Mán aðar rensli sem aðrir 

qvenmenn. 

Árið 1792 fæddist Barn eitt í Goslar Tvítóla. Það hafði ónáttúrlega Sameining 

milli Enda þarmsins og þvagrásarinnar, sem orsakaði því sára tilfinning þá saur þess 

nockur géck þar og svo niður í gégnum. Hér var sá Mannleigi Limur með tveimur 

Eistum til staðar og hið fyrrnefnda minna en siðvanalega. En sömuleiðis að þar undir 
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Var ein opnan 6 lína laung og 4 á breidd, Rós rauð á lit hvar út af yðuglega draup 

þvag blandað með grænlituðum Saur. Þetta var sá einasti staður hvar það fyrir 

þarmanna ósiðvanalega Samband hafði sinn útgáng. 

Balding gétur um Barn eitt í því Vestpremiska Úngaric er haft hafði 

Kallmanns gétnaðar Lim, en þar undir eina opnan hvaðan það pissaði út. 

 

Vanskapníngar 

Vanskapníngar gefast opt og ýmisleigir meðal Mannanna. Meðal hvörra Börn 

hafa fæðst með tveimur Höfðum. Líka tveimur ásjónum á einu Höfði, líka tveimur 

niður hlutum kropps. Fleyri útlimum eður færri án Höfuðs og ímislega afminduðum 

Líkama sem of lángt er hér upp að telja. 

 

Sjøundir við Mannsins Aldur 

1.) Maðurin kann ei lifa yfir 7 Daga án fæðu. 2.) Frá Getnaði útheimtist í hið 

minsta 7 Mánuðir ef Barnið skal fæðast með Lífi. 3.) Eptir 7 ár fá Líkamans partar 

nockurn fastleik. 4.) Eptir tven 7 ár kemur Tímgunar listin til Mannsins. 5.) Eptir þren 

7 ár fullur vöxtur. 6.) Etir fern 7 ár fullkomin Styrkur. 7.) Eptir 5 sinnum 7 ár allir 

Kraptar inn til 6 sinnum 7 ár frammför nockur í aður greindum póstum. Á hvörjum 7 

árum breitist Maður þar til hann eptir 15 sinnum 7 ár fær sitt Lífs ljós Útsloknað. 

 

Hár Alldurdómur 

Þó flestir Manns aldrar á þessum tíðum nái valla 80 árum, eru þó mörg dæmi 

til að sumir Menn hafa komist yfir 100 ár. Um Patrik Oncil seigir eitt Engelst Blað að 

hann var fæddur 1647, en Árið 1760 gipti hann sig í 7da sinni. Hann drakk ei annað en 

öl, Lifði mest á plöntu Ríkinu og át ei kjöt nema á Hátíðum og í Veislum. Háttaði um 

sólarlag og stjé af sæng þá þá dagaði. Trúi Maður þeim pólska Historiu skrifara 

Kraseynske, svo finst þar víða fólk að alldri milli þess 110 og 140 árs og í 

Temeswarer Bannat Skildu hafa nockrir verið er náðu 190 árum. 

Fleyri Áreiðanleg dæmi hafa Menn um Manneskjur sem lifað hafa yfir 100 ár. 

Von Haller kémur með 1000 Dæmi upp á þá sem lifað hafa milli 100 og 110 árs. 62 

sem náðu aldri frá 110 til 120 ára. 29 sem lifðu frá 120 til 130 og 15 sem komust á 

aldur milli 130 til 140 ára. Thómas Parre á Englandi varð 154 ára, Jenking komst á 

169da, Hútland á 170ta og Negra innan Lavisa Truxo, Sem árið 1780 var 175 ára 

gömul og þá á Lífi. 
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Eptir Ímsra Landa Fólks tölu listum er Menn hafa gjört, fer ómak fyrir að 

safna yfir fædda og dauða hafa Menn slumpað til að á Jörðunni lifi hérum bil 1000 

Milljónir Manna. Og að 33 Ár yfir Höfuð að reikna útgjöri einn ættqvísla filgi aldur. 

Svo að á þeirri tíð skuli burtdeya 1000 Milljónir Manna. Á ári hvörju 30 Milljónir, 

enn daglega 81.000, Hvörja Stund 3400, á Mínútu 60 og 1 á hvorri Secundu. Þar af á 

að burtdeya Helfmingur Mannkyns innan 12ta árs. En þriðjungurinn á fyrsta og öðru 

ári, Allur fjórði partur á fyrsta ári. 

Yfir Höfið finna Menn að flestar Manneskjar burtkallast innan 10da árs og 

milli þess 40 og 70ta, enn fæstir á milli 10da og 20ta. Svo vel milli þess 90ta og 100ta og 

þar yfir. 

Meðal 1000 Manna gétast ei fleyri 2 eða 3 Sem ná 100 ára aldri og að eins 

einn meðal 5000 Manna sem lifir yfir 100 ár. 

Sveinbörn fæðast fleyri en Meybörnin og deya aptur fleyri. Móti 20 dætrum 

fæðast 21 synir, eða 105 pilt börn móti 100 Stúlkum. Sérhvört Hjóna band þegar hvört 

er látið bæta annað upp géfur af sér 4 Börn. Á móti 48 Eckjum eru 33 Ecku menn. 

Fleyri vill verða tala hinna fæddu en dauðu. Svo að Tala dauðra á móti fæddum er 

sem 10 móti 12 eða 13 og sem 100 á móti 120 eða133. 

 

Snøgglegar Geðshræríngar geta deyd Mann 

Fyrir utan það sem Sóttir og Hættu tilfelli deyða Menn, géta Snöggvar 

geðshræríngar og svo tekið af Manni Lífið. Dæmi eru til að Hræðsla, Sorg, Reyði og 

Gleði hafa Verkað það. Orsökin þar til er sú að Blóðsins umrás hindrast. Ofmikil inn 

þrikkíng tauganna á Vöðvanna orkar því að Hjartað gétur ecki tekið á móti, eða 

Burtfært það mikla Blóð sem með á kafa streymir til þess inn. Andlit bliknar, Varir 

blána og hræríngar Vöðvanna hætta og gjöra enda á lífinu með Slagflóði. 

Óforvarandis ofhastar legur ótti og Hræðsla gétur haft sömu Afleiðíngar, 

Hindrað Hjartans og púls æðanna slátt, hvar við vessanna og Blóðsins hræring hefur 

stansað og orsakað Máttleysi, Titran og Skjálfta í Líkamanum. Hvar eptir opt hafa 

filgt Sinateigjur miklar og stundum dauðin. 

Sá Spánski Kóngur Philippus 5ti dó af Hræðslu, þegar hann frétti að Landar 

hans höfðu verið sleignir við Placentz og þá líkið var smurt fannst Hjarta hans 

sprúngið. 



 81

Líf tjón af Gleði 

Dæmi uppá að of hastarleg Gleði getur svift Lífi. Mikil ofhastarleg Gleði og 

Fögnuður gétur tekið af Mani Lífið. Því þar við er sem Hjartað útvíðkist meira enn 

Efni þess og Kraptar til láta, þar af kémur megn Hjart sláttur, ákaft Lífæðar slag, 

Útdampanir eykst, Andardráttur Stansast hvar við Líkamin Vanmegnast með Trublun 

Heilans og Sansanna er stundum orsakar Dauðan. Um Hirðstjóran af Heraclea í 

Pontus, Skýrir Phótius frá að hann að Gleði yfir þeim Boðskap hann fjeck um fráfall 

Alexanders, feck svima, datt um koll og misti vitið. Khódus Seigir Líka um fánga 

nockurn sem vænti ser dauða. Enn af fögnuði yfir því er hann var laus géfin, Sló hann 

Svo megn Kalda að lá við sjálft ljón tæki af honum Lífið. 

Árið 1658 var Bónda son nockur í Nýu borgar Hjeraði sem með föður síns, en 

mót vilja Móður sinnar hafði tekið sér fríða, enn fátæka Stúlku til Ecta. Móðir þessa 

Manns varð svo vond við teingda dóttir sína að þaug úngu Hjón urðu þess vegna að 

skilja, eða Hún að fara aptur Heim til foreldra sinna. Nockru þar eptir urðu Hjón þessi 

Sjúk af Sorg út af þessu. Hann var þúngt haldin og lángaði til að tala við við konu 

sína, því Móðir hanns gaf það eptir að hún mætti koma heim til hanns sem enn þá var 

í sinna Foreldra Húsi. Þegar þaug nú fundust um föðmuðu hvört annað. Nockru síðar 

varð þeim komið til að borða sem þaug ecki fyrst þáðu, enn vóru nú ein sjer í Húsi 

saman. Tveim stundum síðar var geingið inn í Húsið til þeirra, höfðu þaug þá lagt 

Hendurnar hvort um annars Háls og láu bæði dauð. 

Hvað má seigja á þessum nýrri tíðum um Sistir dóttur og Erfíngja hins mikla 

Leibnitzes. Þá hún óvæntanlega fann 60.000 Ducata í skríni undir hanns sæng. Hún 

fagnaði svo yfirmáta útaf þessu, að Sú Gleði leiddi hana til bana, gat síðan einkis 

notið af þessum glæsta Mammona. 

Dæmi eru líka til að Sjúkar Manneskjur hafa orðið Heilbrigðar og Mállausir 

feingið Mál sitt aptur, Við Hræðslu og ofboð er á þær hafa komið í Skruggu veðri. Á 

þeim Mönnum er dáið hafa af Skruggu slagi hefur lítið sjeð á að utanverðu, enn beinin 

hafa verið Sundur knúsuð Mjöli smærra. Sama er um Skepnur, Sá sem þetta skrifar 

hefur þannig séð eitt unglamb so á sig komið. 

Lífs Hræríngar kallast Blóðsins umrás í Líkamanum, Andar drátturin, Matar 

meltíngin og tæmíng Inniflanna. Fyrir þessu ræður Sálin als eckert eður næsta lítið. 

Enn yfir hinu sem kallast Líkam legar Hræríngar hefur hún Einvalds dæmi. Oss er 

ókunnug Sálarinnar Vera Hvönær hún Skapast eður er sköpuð. Hvönær Hún 
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Sameinast Líkamanum. Hvar helst hún er í Kroppnum og hvörnin þaug Verka hvort í 

öðru, eða skinjað fá það Augnablik, nær hún skilst við þennan dauðlega Bústað. 

 

Alldur Forfeðranna 

Ártal yfir Fæðíng Dauða og Aldur Forfeðranna 

Árið 1 var Adam skapaður                                  Lifði 930 ár           Deyði 930 

– 130 Fæddist  Seth Lifði 912 ár Dó 1042 

– 235 Fæddist Enos Lifði 905 ár Dó 1140 

– 325 Fæddist Kenan Lifði 910 ár Dó 1235 

– 395 Fæddist Mahalalael Lifði 895 ár Dó 1290 

– 460 Fæddist Jared Lifði 962 ár Dó 1422 

– 622 Fæddist Enoch Lifði 365 ár Burtnumin þá kom flóðið 

– 687 Fæddist Mathusalem Lifði 969 ár Dó 1656 

– 874 Fæddist Lamech Lifði 777 ár Dó 1631 

– 1056 Fæddist Noi Lifði 950 ár Dó 2006 

– 1558 Fæddist Sem Lifði 600 ár Dó 2158 

– 1658 Fæddist Arphaxad Lifði 438 ár Dó 2096 

– 1693 Fæddist Salah Lifði 433 ár Dó 2126 

– 1723 Fæddist Eber Lifði 462 ár Dó 2187 

– 1757 Fæddist Peleg Lifði 239 ár Dó 1996 

– 1787 Fæddist Regu Lifði 239 ár Dó 2026 

– 1819 Fæddist Serug Lifði 230 ár Dó 2049 

– 325 Fæddist Nahor Lifði 148 ár Dó 1997 

– 1878 Fæddist Tara Lifði 205 ár Dó 2083 

– 2008 Fæddist Abraham Lifði 175 ár Dó 2183 

– 2108 Fæddist Isaak Lifði 180 ár Dó 2188 

– 2168 Fæddist Jacob Lifði 147 ár Dó 2315 

– 2248 Fæddist Leví Lifði 137 ár Dó 2385 

– 2288 Fæddist Kohat Lifði 133 ár Dó 2421 

– 2328 Fæddist Amram Lifði 137 ár Dó 2465 

– 2433 Fæddist Móses Lifði 120 ár Dó 2553 

 

Aron hanns Bróðir Fæddist þremur árum fyrr, Arið 2298 for Jacob með ættfólk sitt til 

Egipta lands. 
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Skapandi Kraptur 

Þegar Menn blanda Silfri og Saltpéturs Anda með Qvikasilfri og vatni, þá raða 

þessa Efnis partar sig af sjálfu Sér fyrir einn þar í ver andi Náttúrlegan Krapt; sem 

Skapar eða mindar þar af Greinóttan Vöxt, mjög líkan Trjá plöntu. Hvar fyrir Menn 

hafa því Nafn gefið og kallað Arbor Diana. Eptir það Menn hafa gjört þessa 

uppgötvan, hafa Menn fundið fleiri samslags. Þar á meðal má telja eina hvar af Járnið 

útgjörir Höfuð partana. Þetta líkist Svo náqvæmlega Viðar plöntu að Maður ei alleina 

Sér Stofnin, greinir og rætar, Heldur og svo Blöð og ávexti. Hvílíkt undur og 

furðuverk Náttúrunar Seigir Guldsmith. Hvernin Svödan vöxtur fór að Skapast ánn 

þess vjer sjeum í standi til að sjá það út. Þennan Leindardóm Náttúrunnar fá menn 

litið með Augunum, án þess skilníngurin géti uppgötvað orsökina þar til. 

 

Lopt Siglíng 

Auk þess að Mannkynið hefur fyrir laungu lært að Sigla um Sjó og Vötn 

Landa á milli, þá hefur það þó fundið uppá því sem ótrúlegt mætti þikja, sem er að 

sigla í Loptinu. 

Í Júlí mánuði 1803 gjörði prófessor Robertson fra Hamborg, með öðrum 

samferða Manni L. Hveft að nafni, merkilega Loptreysu. Þeir Sigldu upp yfir Skýenn, 

3000 faðma hátt frá Jörðu. Því hærra sem farið var, þess kaldara varð Loptið og á 

Sólina gátu þeir Starað án allrar Augna raunar þótt hún sæist þar í Skýrasta Heiði. 

Svefn síki varð Kuldanum sam fara og gátu ferða Menn valla varist henni. Blóðið stje 

þeim til Höfuðs og L. Hveft merkti að Robertson grét Blóði og Höfuð hanns varð svo 

þrútið að Hatturin gjörðist of þraungur. Þeir urðu að hrópa hátt hvör í Eyrun á öðrum 

og gátu þó valla heyrt hvor annars Málróm. Af tveimur fuglum er þeir höfðu 

meðferðis, dó annar af of þunnu Lopti, enn hinn gat ecki flogið, Veltist um Hrigg og 

Veifaði Vængjunum hálf magnlausum. Eingvu að síður gjörði Prófessor Robertson 

margar merkar Tilraunir með Rafkraptinn og aðrar Náttúrunnar Verkanir. Til að 

minda: Að Segulsteins Nálin misti Styrk sinn svo hátt í Lopti og Skýa hvolfið er ecki 

hærra enn 2000 Faðmar frá Jörðu og svo víðara. Loks sigldu þeir til Jarðar niður enn 

komu þeirra urðu Bændur ófeignir, héldu þá vera ílla Lopt anda og flúðu út í buskann. 

Á fimm Klukku stundum höfðu þessir Lopt Siglínga Menn farið yfir 12 þýskar mílur, 

eður næst um halfa þriðju þýngmannaleið. 
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Óbrennanleigi Maðurinn 

Í Tíðindanna þriðja Bindis annari deild á Blaðsíðu 179du, er gétið um Mann 

nockurn sem lifði í Parisborg, hjer um bil 1803. Spánskur Unglíngur um tvítugs 

alldur. Hanns Skírnar nafns er þar ecki getið, enn kallast Hinn Óbrennanleigi sökum 

þess Elldur fær olldúngis ecki á Líkama hanns unnið. Hann hefur verið þveigin upp úr 

Sjóðandi Olíu, Hann hefur geingið á glóandi Járnmiltum, Sleikt Logandi Járn og látið 

brenna Ljósum við Kálfa sér, uns þeir af Reyknum svartir urðu án þess nockuð þetta 

hafi skaðað. Þó finnur hann vel til ef nockur klípur hann með fíngrunum. Allt þetta er 

sannað með ótal með óreingdum Vottum. 

 

Stønd og Stjettir 

Allt siðað Mannkyn og þjóðir í Heiminum að greinast og sundur skiptast í viss 

stönd eður stjettir. 

Þeir æðstu Andlegrar stjettar Menn eru og vóru forðum Pávarnir, sem þýðir 

Feður. Tóku þeir ser mindugleika bæði yfir Kóngum og Keysurum, settu sig í 

postullegt sæti og þóktust hafa vald til að fyrirgéfa Mönnum syndir og líka einnin að 

aptur halda fyrirgéfníngu þeirra fyrir sumum öðrum. Cardinálar kallast páfa efnin. 

Næstir þessum eru Erkibiskupar hvörjer að hafa að seigja yfir öðrum Biskupum. Síðan 

koma Prófastar sem undir þá eru géfnir, enn hafa yfir Prestunum að seigja. Hvörjer að 

settir eru til að predika andleg Mál efni fyrir Alþýðunni. Presta efnin kallast Stúdentar 

og hinir Hálærðustu þar af Attistatar og Candi datar. Enn þær Lærðustu í hvörri 

Vísinda grein sem er Doctorar og þeir lægstu Djáknar eða Tilsjónar menn. 

Hinir æðstu Veraldlegrar stjettar Menn eru Keysarar og Konungar. Síðan 

Jarlar og Hyrðstjórar, Hertogar Greifar. Geheimeráð, Etats ráð, Conferentsráð, 

Kammer ráð, Cancelli ráð, Justis ráð, Stipt Amtmenn, Amtmenn, Síslu menn 

Hreppstjórar og almúgin lægstur. Almúgafólkið skiptist og svo í þessa þrjá flokka. 1. 

Húsbændur hvörjer að eru hinir helstu þeirra á meðal, líka einnin Smiðir og allslags 

Handverksmenn. 2.) Er þjónustu fólk og Húsmenn og Daglaunarar, enn í 3ja flokki eru 

hinir lægstu, Nefnilega Niðursetníngarnir. 

 

Kóngs Rjetturinn 

Þegar Ísraelslíður vildi ecki leingur láta Guð dæma yfir sér og baðst eptir 

Jarðneskum Kónungi. Þá veitti Guð þeim þessa Bón sína og gaf þeim Saul Konung og 

sagði þeim þetta Skildi vera Kóngsins Réttur: 
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Hann skal taka yðar Syni, að þeir skipi sér niður á Hans Vagna og meðal 

hanns Reyðmanna og að þeir Hlaupi fyrir hans Vagni. Og til að gjöra þá Høfuðs menn 

yfir þúsund og Høfuðs menn yfir Fimmtýgir. Og að þeir Plægi hans Akur og uppskeri 

hanns uppskeru og gjöri hanns stríðs tól og Vagntól. Og yðar Dætur mun Hann taka til 

þess þær búi til smirsli elldi og baki. Og yðar Akra og yðar Víngarða og yðar 

Aldingarða þá bestu mun hann taka og géfa sínum Þrælum. Og yðar Sáð lønd og yðar 

Víngarða mun hann láta yður Tíunda og géfa það sínum Geldíngum og þrælum. Og 

Hann mun taka yðar þræla og yðar Ambáttir og yðar fríðustu úngmenni og yðar Asna 

og brúka þá til sinna Verka. Yðar Sauðfjenað mun Hann láta yður Tíunda og þér 

sjálfir munuð vera hanns þrælar. Og þér munuð á þeim sama tíma æpa søkum yðar 

konúngs sem þér Hafið yður valið. Og Drottinn mun ecki heyra yður á þeim sama 

tíma. 

Um þetta ofan skrifaða er að lesa í fyrri Bók Samúelisar áttunda Capitula, 

Versum 11ta til 18da. Og hér af má sjá að Guð sjálfur hefur inn sett Valdstjórnina hvör 

þjena á þeim Vondu til Hegningar og til að straffa Syndir og Glæpi. En hinum Góðu 

til forsvars og umbunar og það vill rein ast satt að vera, að betra sé Íllt Yfirvald enn 

eckert. Og ílla geck til á þeim dögum þá hinir óguðlegu Kóngar stjornuðu í Ísrael, enn 

þó fór vest framm nær eingin var þar Dómari. 

 

Mannkynið 

(a) Hvítir Menn 

Þessir sem til heyra fyrstu aðal Mannbreitíngunni finnast í vorri Norður álfu, 

eiginlegast í Mildabeltinu og nockrum henni nálægum löndum. Svo sem Georgien í 

Asíu eður Austur álfunni, Minni Asíu, Norðustu hjeröðum Af Afríku, eður Suður álfu 

Heims og Lands plátzum nockrum norðvestur undan Caspiska Hafinu sem liggur í 

Asía. Þessara búar eru að sönnu breitileigir nockuð Land frá landi. Enn að yfirlit 

Andlits skapnaði og fríðleika, Vexti og Sálar gáfum, yfirhöfuð að seigja jafnir þær 

mentir og Íþróttir sem einhvör þessara þjóða hafa uppfundið. Hafa hjá vel flestum 

þeirra blómgvast, þó taka Georgíanir og Církassar að Líkamans fríðleika Øllum 

Veraldar þjóðum fram. Í Georgien finnst valla ófríð Manneskja og hvörgi eru jafn 

fríðar Konur að sjá. Háar príðilega Vaxnar Miðtis nettar og inntakandi að Asýnd 

seigja allir þær. Enda er hvörgi undir sólu Jafn andvaralaust Líferni og frammúr 

keyrandi Ofdrykkja til sem þar. Af þessa Lands dætrum Velja Kóngar og tignar Menn 

Persa sér þann mikla skara af filgikonum er Austurlöndin státa sig með. Í 
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Kauphöndlan gjörist og með þær sem hvörja aðra Vöru, enn þær meiga aungvum 

seljast nema Persum einum og eptir inngeingnum samningi Tyrkja Súltaninum til 

eigin frillna. Í Georgien og hennar furstadæmi Mingreben er ei heldur tekið harðt á 

óskírlífi. Því standi nockur Mann að því með Konu sinni, má Ekta maðurin krefja 

hann um eitt Svín í staðinn og eta þaug það þá optast nær öll þrjú samann. Það heitir 

þar loflegur Landsvani að eiga sér margar Konur og filgikonur með hvörjum þá meigi 

margra Barna abla, er þá verða Seld þess fleiri fyrir nauðsynja Vöru, eður einskjæra 

penínga sem þannin leiðist inn í Landið. Eru þó Manneskjur þar er Mansali seljast 

með dándis Verði. Því sveinar á besta aldri kosta eina 15 Ríkis dali og fríðar Stúlkur 

(því Meyar væri kannske ofhermt) frá 13 til 18 vetra í mesta lagi á 20 Ríkis dali, Það 

er líkt og Góðhestar hjá oss. Kátlegt er samt, að þar eru sjalfir tignar menn Böðlar og 

þikir þeim ans mikill sómi að því og Lausung Dætra sinna. 

Cirkassar gánga Georgiónum næst að Fríðleika og fer þar á þekt Mansal 

framm enn þó til fleyri Landa. Tyrkjar eru allfríðir Menn einkum qven en hvergi líða 

þeir Hár á Kroppnum sýnum nema á Höku og Höfði. Grískar Konur eru þó frýðari og 

glaðværri enn Tyrkja og mjög eru Grískir Valskir Neapobúgar. Sikileyíngar Innbúar 

Eyana Corsiku og Sardíníu einninn Spánskir á þessir. Vegna Hitans eru þeir allir 

nockuð blakkari en Norður búar. Franskir töldust leingi að yfir [] allar þjóðir ecki svo 

að fríðleika sem Glaðværð, Siðsemdar Nettleika og príði, Viðqvæmni og Sinnis 

Háleik. Enskir að vera settari og diúp vitrari, þeirra á meðal hafa opt orðið fjörgamlir 

Menn og yfir 10 ræðt. Líka hefur Eingland borið þá feitustu Menn vier af vitum. 

Bomari seigir: Að þar hafi í Umdæminu Esser verið Maður að Nafni Bright sem 12 

Vetra vóg 18 fjórðunga, Tvítugur 33 fjórðunga og þrítugur 61 fjórðúng en var þó 

tæplega halft sjötta fet á Hæð. Árið 1754 dó í Lundúnum Slátrari, 37 ára að Nafni 

Pouvel, fæddur í sama umdæmi og vóg 48 fjórðunga.  

 

Norðurálfu Menn 

Þýðskir, Hollendskir, Ungarar Pólokkar, Preussar, Rússar, Svenskir, Danskir, 

Norskir og þeirra Nyðjar Íslendskir eru jafnast velvaxnir, Gildir, Háir, Hraustir, 

Frískir og litgóðir Menn, enn misfríðir og mis rjóðir (eins og vitum). Líka nockuð 

misblakkir í þeim heitustu þessara Landa. Serhvör þessara þjóða er rík af Digðum og 

Löstum, Sér hvör af Vissum, einkan lega eptir því sem þjóð hvörri er Eiginlegast, 

ellegar tamast orðið. Allar játa þær einann og sannan Guð. Flestar eru Kristnar en 

Trúarbrögðin mjög ólík og breiti leg og fáir Lutheranar að reikna móti öllum hinum. 
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Mynd ΙV 

 

Mynd úr ÍBR 69 4to sem er samsett úr teikningum Jóns og myndum sem hann klippti úr erlendri 
myndabók. Þarna er úrvalsflokkur mannkyns, hinir kristnu og hvítu N–Evrópubar sem Íslendingar 
tilheyrðu og skrælingjar sem „eru mjög áþekkir hvörjer öðrum að Vexti, Lit, siðum og Vanvitsku.“ 

 

Skrælíngja Lýðurin 

(b) Lágvaxnir Gulmórauðir Menn 

Þessir eru Kulda beltanna Innbúar og til heyra annari Aðal Mannbreitíngu á 

Jörðu. Hvörrir þar nockuð áður líst er hér að framan Lappar, Samojeðar, Innbúar á 

Nyzemblu, Grænlandi og Kamschatka. Og þar að auki svo sem af komendur 

Grænlendskra er Íslendingar fluttu á Vindland, eður nú verandi Terra neuf. Þá það 
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fyrstir fundu reiknast með þeim Eskimóar í Ameríka, hvorra útlit alt aðgreint frá 

öllum Villi flokkum þar, sver þá í Grænlendra ætt. Allir þessir eru mjög áþekkir 

hvörjer öðrum að Vexti, Lit, siðum og Vanvitsku. Eins og þeir allir búa við Harðlífi 

mesta, grófa og óholla fæðu og á mestu Harðinda beltum. Eru Kroppar þeirra af þessu 

og feikna Kulda, Samanskropnir og illa litaðir (og sem meira er aður lýst við aðra 

Mannbreitingu). Konur eru þar eins ófríðar sem Kallmenn og þeim svo svipaðar að 

torveldt er í fyrsta bragði að aðgreina þær. Allar þessar þjóðir hafa líkar Tilhneigingar 

og Siði og eru plunnpar, mjög Hjá trúarfullar og eins sem Men kalla Beinasnalegar. 

Svensku Lapparnir hafa í hverri Krá Trumbu með hvörri þeir spyrja Fjandan Ráða. 

Þeir eru og harðfeingir og miúkir, En Huglausar Bleyður. Allar grafa þessar þjóðir sig 

í Jörðu niður, repta yfir og þekja með Berki, Torfi eður Grjóti. Ellegar þær búa í 

Tjöldum sem þær flytja yðuglega og Kynda þar elda til Hita sér. Margar sjá þær illa 

vegna Reykjar svælu og snóbyrtu. Fjölldi þeirra, Konur sem Kallar fer á skíðum lista 

vel yfir Holt og Hæðir, Fjöll og Jökla og hafa uppi öll Dýr á Hlaupum, Veiða þaug og 

Drepa með Boga Ørvum og Broddstöfum. Og venjast frá Barndómi á Veiðar sem eru 

margra þessara einka uppheldi. Fjölda margir hæfa og svo [] með Kastspjóti að þeir 

10 faðma lángt frá hæfa Krónu stærð er þeir miða á með flug abli. Skinna vörur í 

Loðkápur selja þeir jafnan Suðurgrönnum sínum fyrir Tóbak og Brenívín, sem þeir 

eru mjög Sólgnir í. Þeir hafa allar Einfeldninnar Digðir og Vanvitskunnar Lesti til að 

bera. Bjóða fram Útlendum aðkomu mönnum Konur sínar og Dætur til yndisleika og 

þikir æra að, sjéu þær þeignar. Eckert skynja þeir um Guð eða Trúarbrögð, eru flest 

allir Afguða dírkarar, þó Dýrkan þeirra sé eins smánarleg og þeirra Hjá trú. Stoltir 

eins og Vanvitsku þeirra Hæfir. Þeir halda sig öllu Mannkyni æðri og Verðugri og 

gjöra gis að upplístum þjóðum, enn álíta sjálfa sig øllum betur siðaðri Digðugri og 

upplístari í Heiminum. Hefðu Menn ecki gjörla vitað að Krantz ber þetta einkanlega 

um Skrælíngja og villi Heiðingja. Hefði margur mátt hugsa að þarna væri gjörð 

dáfalleg Lýsíng margra þótta gikkja meðal þeirra Hjátrúarfullu og líttlæsu Vitrínga í 

Kristnum Löndum. Kuldabeltisins Harðindi og bitra er orsök til þess að því nær sem 

kémur Norðurskauti Heimsins, því minni Vexti og Vesællri eru þeirra Landa Innbúar. 

Uns ei verður leingra áfram komist fyrir ófærum óbigðum. Þolinmóðir eru þeir í 

öllum Mannraunum sínum og af bera undrunarlega Sult þó þeir á stundum smakki ei 

Mat fjórum dögum samann og eigi í Hörkum að velkjast í Stormi og Ólgusjó. Og 

Burðir þeirra er allt eins furðanleigir. Þeirra blakki og Gulmórauði yfirlitur virðist að 

orsakast af Kulda, Vosbúð og Harðviðrum, en þó einkanlega af Sóðalegum Lífernis 
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háttum er þeir jafnaðarlega löðra allir í Lýsi. Eins og þeir byggja hin Hörðustu 

Jarðarbelti og ófrjósömustu, eins yfirgánga þeir að Villisiðum aðrar þjóðir og sjálfir 

þeir orðlögðu plumpu og fávísu Villibúar í Ameríku, eður Vestur álfu Heims t.d. í 

Canada, mundu skammast sín fyrir þá í sínu Samqvæmi. 

Smámsaman breitir Náttúran til, því hér og hvar á þessara Landa Útskjæklum 

finnast stærri og nockuð Skapfeldlegri Menn. Líka flytjast á stundum stórir 

Dvergvaxnir Hópar suðureptir til dvalar og Bólfestu og aðrir aptur betur vaxnir norður 

á bóginn og eru þessir auðþekkir úr Samskroppnu fáráðlíngunum sem þar eru fyrir. 

 

Græn gulir menn 

(c.) Tartarar 

Skapnaðarlagi þessara þjóða er áður lýst sem þriðju aðal Mannbreytingu. En 

hér verður betur líst Siðferði þeirra. Af þessum þikir líklegast að þaug smá Menni 

komin séu hvörjum áður næst á undan er lýst og Kulda beltis Löndin biggja. Tartarar 

búa í mestum hluta Asíu, eður Austur álfu Heims og nefnast því með þessu Nafni. 

Fjöldi hennar þjóða Kalmukkar, Sem báa í Nánd við Caspiska Hafið á milli 

Moschovita og hins mikla Tartaries eru Harðfeingir, þessara Hrillilegastir og 

einhvörjer þeir Vansköpuðustu Menn undir Sólunni. Þeim einkum er 5 og 6 þumlunga 

víðt augna á milli og það lítið af Nefi sem þeir hafa er svo flatt að í Nasa stað sjást að 

eins tvær Holur. Knén eru undin út, enn fæturnir inn á við. Þeir flakka sífelt um kríng 

með Hæru, eður Húðar skinna Tjöld. Lifa á Hrossa og Kameldýra Kjöti, annað hvört 

Hráu eður lítt meirnuðu við Hestabökin undir Hnökkunum. Kapla mjólk drekka þeir 

mest megnis. Þeir nauðraka kollin nema Lokk korn í Hvirflinum sem lafir niður báðu 

meigin Andlits. Eingvu ásjálegri eru þar Konur enn Menn, þær safna Hári sem þær 

binda upp með Kopar speingum og þesskonar Skarti. Fæstar þessara þjóða hafa 

nockur Trúar brögð, eður Greind á siðsemi og Kurteysu framferði. Þær Ræna og Stela 

og selja Menn í þrældóm Tyrkjum og Persum. Auður þeirra hinn helsti eru Hross, af 

hvörjum meiri grúi finst í Tartaríenu en nockrum öðrum Veraldar löndum. Þegar 

austureptir frá frýa Tartarienu dregur Skánar útlit Manna nockuð og Húðin breitist 

eptir Lopts og Landslægi og fæðu. Þeir sem búa í Austurálfunnar Ríkjum, Kína, Japan 

Síam, Pegu, Arrakan, Laos og öðrum þar nálægt, eru mjög líkir Innbyrðis. Í Kína og 

Japan eru stúlkubörn strax sett í fóta Klemur, svo þeir ei vaxi til muna er þar þykja 

stór Lýti. Og sú sem þar þikir fríð og yndisleg, má ecki vera stór fættari fullorðin, enn 

að henni sé mátulegur Skór af 6 Vetra Barni hjer. Hinna Landabúar og flestra 
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austurlanda hafa miklar mætur á síðum og Víðum Eyrum er þeir teigja oaflátanlega 

svo lafi niður á Axlir, eða stínga meigi inní þaug stórum Hnefa. Í Síam og víðar sverta 

þeir Tennur sínar með einhverri Olíu og nýa litin upp smám saman, en verða í hvört 

sinn að svelta nockra daga meðan Olían þornar og liturin festist á Tönnunum 

seigjandi: Að Menn eigi ecki að hafa hvítar Tennur sem skinlaus dýr. Litar bragð 

þessara þjóða er misdökkt, enn þó miklu dekkra flest allra enn Tartara. Af hvörjum 

þeir Vyrðast þó upp upprunar. Allar fyrrnefndu þjóðir eru Heiðingjar og afguða 

dýrkarar, nema hvað þeir æðstu í Kína fylgja Spekingsins Confusíuss vitra siða 

Lærdómi og aðrir Mahomets. 

 

Græn gulir Menn. 

(d) Indjanískir 

Þessir Indianísku eru áður taldir undir fjórðu Aðal Mannbreitingunni. Byggja 

þeir suðurhluta Austur álfunnar og er þjóð þessi auðþekt fra Tartara kyn qvíslum. 

Stofnin virðist að vera á Hálf Eyuni Indium til allra er byggja Eyarnar í Indjaníska 

Hafinu. Indianar eru Græn gulir a Hörund og Suðurbúar þeirra nauðsvartir. Þó Mógul 

af hvörjum þar er mikil þjóð þýði á þeirra túngu Hvítíng. Konur eru þar nettar og fara 

opt í Laugar, þær eru líka Græn gular á Hörund. Eru þær ecki eins ávaxtar samar sem 

hjá oss og koma jafnan hægt niður að Barnburði og fara optast fullhraustar af Barns 

sæng dagin eptir, eins og villi þjóðir sem og vanan venjast Harðindum og straungu 

Erfiði, þjást minna að Jöfnuði í Barns nauð en Veimiltýtur veiktar af yðju leysi og 

Vellistum. Leingi hafa Indianar feingið og Verðskuldað orð fyrir Skræðu og bleyðu 

Hátt og sjaldan unnið nockurn Sigur í orrustum. Þeir eru og latir og Vellystinga 

gjarnir. Ánægðir með Skilningarvitanna Glaðværðir. Vita þeir lítið af Sálarinnar, er 

þeir hugsa fátt. Vanir þrældómi og við hann vel Eyrandi, eru þeir fúsir að þrælka undir 

Serhvörn Drottnara sem vera skal og veitir þessum því hægt að vinna hina undir okið í 

stríðum. Margir þeirra vilja eckert það eta sem líf hefur haft og þora ecki að tortína 

Vesalasta Maðki. Já hafa reyst upp Spítala handa allskonar Skriðqvikindum. 

Klæðnaður þeirra er optast laus silki Sveipur, Óhentugur til Manndóms Athafna og 

þar eptir fara þær líka hjá þeim. Þeir neyta mjög Hrís grjóna sem ei eru til Hams eður 

Burða enda eru þeir og burðalaus Skeini og eins sem áður er sagt veikt Kyn af 

Vellystingum og yðjuleysi. Þessum eru og áþekkir Persar, Arabar og innbuar í 

Indiahafi og sú er en Almenilega Lýsing þeirra. Þó eru Persar við Sambland þeirra við 

hina fríðu Georgiana Nábúa þeirra og Cirkassa Smámsamann orðnir miklu 
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Mannvænlegir og fráleytir þeirra fyrsta ætt stofni. Af hvörjum flest heldri Manna í 

Persalandi nú er komið. 

 

Menn með Hölum og Svartir á lit 

Sérlegt er þó margt við suma áður taldra á Eyunni Mantilla, hvör eð er ein af 

Philppínsku Eyunum hja Asíu. Á nefndri Eyu finnast margir svartir í fjöllum og 

skógum með 4ra og fimm þumlunga lánga Hala. Og víða tjáist Hali fjallbúa 

þverhandar lángur og á Eyunni Formósa í Kína hafi eru sagðir Menn með Hölum. Enn 

þó er það Kátlegra að á þessari Eyu meiga Konur ey fæða Börn nema þær hafi 5 um 

þrítugt, þó þær giptist miklu yngri. Enn verði ýngri Kona ólétt seigir Bomari að 

Afguðs presta konur þar fót troði Maga þeirra svo fóstrið leysist. Á Nýu Gvíneu í 

Suður hafinu milli Austur og Vestur álfunnar, festa þeir svörtu Eyabúarnir fíngurs 

digran og fjögra þumlunga langan Nagla þversum undir Nasaholurnar. Hafa og stór 

göt í Eyrunum, gegnum hvör þeir stínga samslags nöglum. Qvenna brjóst ná þar ofan 

á Nafla og þær hafa feiknar Vambir. Á Nýa Hollandi eður Úlímaria sem er ein stærsta 

Ey er Menn þekkja, eru Innbúar svartir með hálf opin augu og einhvörjer þeir 

Vesölustu í Heimi, er einna mest líkjast Skynlausum Skepnum. Þeir halda sig Hópum 

saman 20 til 30 í flokki, bæði Karlar og Konur og hafa hvörki Rúmflet annað enn 

Jörðina, né Hýbýli framar Villi dýrum. Eingin föt önnur en Belti um Miðjuna af Trjá 

berki og lifa mest á Hráum fisk ætum. Mogola Kvennfólk tjáist allstaðar Hár laust og 

Karlar því nær óskeggjaðir. Margar Konur þeirra rissa út Blómstur mindir á Hörund 

sitt og mála þær tíðum ýmsum Litum með rótasaft, eður Vökva, eru því margar 

ásyndum líkar blómstur Dúkum. 

 

Fótadigrir Menn 

Í Ríkinu Calecut finnast margir Menn með eins digra fætur og Manns kroppa í 

meðallagi. Húð þeirra er hörð og hrufótt eins og Vörtur, þó eru þeir skjótir í 

Limaburði. Þessara þjóða Trúarbrögð eru annaðhvort eingin eða Afguða dýrkan eða 

og Mahomets. Allt þetta er nú sagt um Austurálfunar og Eyana Inbúa kringum hana 

og milli henar og Ameríku eður Vestur álfu Heims. 

 

(e) Negrar eður Blámenn 

Þessir eru Suðurálfunnar innbúar og til heyra fimtu Aðal Mannbreytíngunni og 

kallast líka Bløkkumenn, ásamt Negrar og Blámenn. Þessir hafa svartan eður dökkvan 
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lit á sýnu Hörundi og skyggir sá Manneskju sorti á all innbúa Suðurálfu Heims fyrir 

sunnan það 18da Mæli stig norðan meigin Miðjarðar Línunnar, til syðsta odda 

Álfunnar, eða Góðrar vonar Høfða og þess vegna á full 50 Mælistig í Norður og 

Suður eður 150 þíngmannaleiðir að Breidd. Þessi Jarðarbelti eru bigð af 

margvíslegum, enn innbyrðis mjög svipuðum þjóðum. Þó sumar þeirra meigi fríðar 

heita hjá þeim ófrýni legustu þeirra, líkt og fríðleika munar hjá oss. Landa, Sveita og 

Manna á milli, þó aðal Mannbreytíngin sé söm. Svo eru til dæmis: Gvíneu Negrar 

furðu ófríðir og bera með sér óþolandi ódauns stækju. Þar sem aðrir í Mósambique við 

Zanguebars Strandir kallast fríðir og géfa eingvann ódaun af sér. 

Negrar hafa jafnaðarlegast svart sljett og mjúkt Hörund, Stutt og mjúkt Hár 

sem Dún. Skéggið er Hárinu líkt, gránar þó snemma enn Hárið mjög sjaldan, því eru 

margir hvít skjeggaðir og svart hærðir undir eins. Tennur þeirra eru hvítar sem Fíla 

bein og stíngur sú hvíta vel af Kolsvörtu Hörundi. Enn víðar en í Andliti eru þeir 

flestir ófríðir. Brjóst qvenna sem átt hafa Börn hánga ofan fyrir Nafla og á Baki sínu 

láta þær Börnin einatt sjúga, er þær sletta Brjóstunum aptur á Herðar sér. Eins og nú 

Kroppar þeirra eru að voru áliti, óséleigir svo eru og sálir þeirra Gáfna litlar flestallra 

og Hitin vyrðist hafa veikt þær enn meir enn Líkhamann. Þeir er því vel flestir Sár 

heimskir, Latir og öfund Siúkir. Arabar sem í Hópa tali komu frá Asíu og settu sig 

niður inst í Afríku, eru að Asýnd og Gáfum orðnir svo líkir þeim fæddu að ecki 

þeckjast nú að og nærfelt eins eru nú orðnir. Niðjar þeirra Portúgals Manna sem fyrir 

rúmum 200 árum tóku sér Bólfestu á Afríku Ströndum. Svartir eru þeir orðnir nærfelt 

eins og Negrar, enn nockrir seigja enn grimmari. En það má undarlegt vyrðast, að þeir 

sem byggja fjalllönd í Barbarienu, eru Hvítir þar sem fyrir neðan þaug á sljett lendinu 

og með sjáfar síðum eru dökkjarpur. Gjörir því Hita munurinn á fjallbyggðum, hvar 

jökull á efstu tindum ei þiðnar. Að Menn eru þar hvítari, enn svartir í of stækju 

Hitanum nockru neðar. Litarbragð Afrku búa er annars marg breytt eptir hennar 

ýmislegu Löndum og seigjast má að þar finnist allir litir, Hvítir, Blakkir, Mórauðir, 

Gulgrænir, Koparleitir, jarpir og Biksvartir Menn. Norðarlega við fljótið Senegal og 

víðar eru þar mórauðir Menn, eður sem vjer nefnum Móriána. Enn sunarlega við það 

Kolsvartir Negrar er orðið alment Nafn fyrir fjölda Suður álfunar inn búa, enn þeir eru 

þó mjög breytileigir. Allir eru þeir með feikna stóra Nafla og fjölga óðt, enn sumir 

géfa aungvann vondan daun af sér. Aðrir mikin, einkum þeir í Ríkinu Angola á 

Gvíneastrøndum. Því hvar sem þeir sveittir gánga hjá nockrir samann, virðist Loptið í 

góðan Matmáls tíma fúlt og stækt eptir. Uppfrá Góðrarvonarhøfða búa Hottintottarar, 
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sem eru nockuð ljósari á lit. En villi Menn þar eru mjög Vanskapaðir, einkum 

Kvenfólk, á hvörju neðst á Lífinu vex út hörð og breið Blaðka er lafir ofan á mið 

Lærin lík Svuntu. Allar þar innfæddar Konur eru svo skapaðar, draga ei heldur dulur á 

það, enn sýna það fúsar hvörjum sem vill, Eins og Líferni þeirra er óvarkátt, en 

óþverra háttur dæmalaus. Kallmenn eru þar margir hálf og alvanaðir og fáir eldast 

Negrar vel sem flestir kénna því, að þeir strax únga aldri fást við Kvenfólk. Því 

skrifað er að vart finnist meðal þeirra yngis stúlka sem muni hvenær hún seinast var 

Píka. Og í Egyptalandi í Afríka er í øllum þorpum við Nílfljótið fjöldi ýngisstúlkna 

ætlaður til kauplausra yndisleika ferða Mönnum. Já Ríkir Menn sem lángt eru leiddir 

kjeppast við að búa Sáluni sinni í Hagin áður enn þeir deya með því að stipta þess 

háttar Gjesta herbergi og kaupa í þaug Stúlkur til nefndrar þjenustusemi. 

 

Suðurálfu Innbúar og Vestur álfu 

Af þessu má ráða um Trúarbrögð Afríku, eður Suður álfu búa þeir eru flestir 

Heiðingjar, Afguða dýrkarar, Mahómetanar. Nockrir heita Kristnir einkum í 

Habessinien, Gyðíngar fynast og í þessari álfu. En þar á mót í hennar innri löndum 

Jafnvel Mannætur. En hvörsu Vanvitrir, Treggáfaðir, illa siðaðir sem þar eru Menn, 

sýnast þeir Kristnu Norðurálfubúar, þó ecki hafa af miklu að hrósa sér fremur þeim, er 

árlega kaupa og selja mörg 1000 Negra til æfin legs þýngsla þrældóms og 

Guðlausustu meðferðar, rétt sem skurðar fé eður dauða hluti. Æ! Þetta Mannkynið 

smánandi dæmi, er sér hvörn Mannvin má hrilla við! Síðar mun á það minst verða 

framar. 

 

Koparrauðir menn 

Sýðasta Mannbreytingin til heyrir Ameríku, eður Vestur álfu Heims. Að lit eru 

Menn þar eins ólíkir öðrum þjóðum og frá leitir að Bústöðum. Á Norðustu út kjálkum 

hennar eru þeir að sönnu Svipaðir Løppum og Grænlendingum eins og sagt er um þá 

svo nefndu Eskimóa, sem eru margir Rauðbirknir á Hár. Ólíkir öllum öðrum og 

líklega Niðjar hinna fyrstu Manna er Íslendíngar fluttu á Vindland forðum. Enn allir 

aðrir eru þar hvör öðrum líkir og hvörgi nærri eptir Lands plátzum og Löndum eins 

breytanleigir og í öðrum álfum Veraldarinnar. Flestallir eru þeir Kopar rauðir með 

svart þykt og síðt hár, þunt svart skegg, er þeir vandlega ræta því upp. Flatnefjaðir, 

með há Kjálka börð og smá Eygðir. Á þessu Náttúru lýti bæta þeir Köst gjæfulega, er 

þeir fletja út Nef og Jafnvel alt Höfuð Barna sinna, meðan Beinin styrkjast ei og láta 
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Hæglega undan þá á þrýst er. Kropp og Andlit Mála þeir ýmsum Litum og þikir 

óvirða að nockurt Hár vaxi á þeirra Kroppi, nema sjálfu Höfðinu, reita það því burt 

annarstaðar. Þeir eru Jafnast lima grannir og pervisaleigir, fáir Hraustmenni. Allt þetta 

Villi fólk er Huglaust og ræðst sjaldan á óvini sína á Víðum Velli. Enn því heldur er 

það veit sér Sigurin vísann á hendtugum stöðum og er þá Grimm hjartað mjög. Kvölin 

sem það einatt út tekur, gjörir það undrunar lega þolgott í Hörmungun. Allir hafa 

þessir Menn alvöru géfin og Íbyggin Svip, svo sjaldan þeir þó hugsa par verðt. 

Grimmhjartaðir fjandmönnum, en innbyrðis vinsamleigir og sammsýnir. Þeir hafa 

áþekka Villi siði annara Landa Villi þjóðum og eptir Lífsins auma ástandi sérlegann 

skara af digðum og Vömmum í fari sýnu. 

Þol lyndi, Gestrisni, Dofinleiki, Rán og Gripdeildir. Ánægja og Hollusta finst 

ei síður þeirra á meðal en annara þjóða. Enn það sérlega sem þeirra siðum filgir er hið 

áður nefnda um út flatníngu Nefs og Höfuðs ný fæddra Barna. Hjá sumum milli 

tveggja fjalar stúfa svo andlitið verði flatt, breiðt og sem líkast að sjá fullu Tungli er 

þeir Standa. 

 

Ameríku eður Vesturálfu Menn 

Villtir gánga margir alls naktir í Norður Ameríku og þeir eru harðfeingari. Núa 

sig í framan með rauðri jörðu eða Hveraleyr og Bjarnar feiti, mála og Höggorma og 

ýmissra Skriðqvikinda mindir á Andlit sín til að sýnast enn Voða og Ótta legri. 

Sumsstaðar príðir Kvenfólk sig með strikum, sem Saumuð eru í Húðina milli 

Augnanna, á Höku, Höndur, Handleggi, fætur og Læri með svörtum Tvinna. 

Sumsstaðar núa þeir sig í einhvorri olíu eður feiti sem gjörir Hörundið gulgrænt með 

rauðleitum Blæ. Margir til biðja Sólina og Fyrir fólk seigir sig af henni komið. Því er 

mikil viðhöfn einkum í Louisiana er Höfðings konur deya. Því þá eru kjæfð 12 

úngbörn og 14 fullorðnir til þess að grafast með henni. Eru þá látin í Gröf þeirra allra: 

Elldsgögn, Vopn og Borðbúnaður. Þeir svo nefndu Caraibar á Eyunni St. Vincent eru 

mjög ófrýnileigir og bera með sér svo viðurstyggilegan ódaun að laungum er ólykt 

jafnað við hann. Þeir eru og Erki bein asnar til vits og Gáfna. Hvörju til sanninda 

merkis ég tel vanda þeirra að þegar einhvör gipt kona fæðir Barn, rís hún jafnskjótt á 

fætur og gjörir allt sem við þarf í Húsinu. Enn Maðurinn leggst á Gólf og fer ei úr 

fletinu í Mánuð, né heldur fær teljandi Mat eður drykk í fyrstu 10 dagana. Að liðnum 

Mánuði Vilja Náúngar og Vinir þessa Uppgjerðar sjúklings rista Skurði í Kropp hanns 

og taka honum blóð her og hvar, án þess að hinn meigi kvarta eður kveina. Í fyrstu 6 
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Mánuðina má hann sýðan hvörki eta fugla né fiska, svo hinn nýfæddi hljóti ey Lýti og 

annmarka þessara Dýra. Mikill Grúi Manna af ýmsum Norður álfunar þjóðum hefur 

jafnast og en safnast árlega í Ameríku lønd. Af hvörjum stórmikið er undir lagt og 

yrkt. Einnin fjöldi Ameríku Innbúa er þar nú Mentaður af þeim siðaður og lagður 

undir yfirdrottnun þeirra. Þó minstur enn þá og kallast því allir aðrir Villimenn eins og 

þeir eru. Þessara Trúarbrögð eru ei heldur önnur enn margbreytt Hjátrú og Heiðni á 

borð við Caraiba dæmið er ég fram setti. Enn hinir siðuðu hafa eins margvísleg 

Trúarbrögð og þeirra drottnarar fluttu með sér þangað, eður þó enn fleiri. 13 stór Lönd 

eður Hjeröð sem alt að 1775 stóðu undir Einglands veldi, en þoldu þá ei leingur þess 

harðráða yfirdrottnun. Brutust til frelsis með mæðu sómustríð er fyrst lyktaði 1782 og 

hafa sýðan 1783 verið sam bundin sjálf stjórnandi frýlönd, hvar Vitska, Íþróttir, frelsi 

Ánægja og alls nægtir vyrðast sýðan að hafa valið ser Bólfestu, ef nockur staðar á 

Jarðríki. Þessi Frílönd smánuðu alla vora upplýstu Norður álfu með því að verða 

lángfyrst til að veita Negrum, er áður þrælkuðu í þeirra Veldi Manneskju Rétt og frelsi 

og sérhvörjum Manni frjálsræði Trúar bragða. Því eru þaug og þar yfrið margbreytt og 

Mannblendni þjóðanna mikil. 

Suður eya búarnir sem nýþektir eru, ásamt þeirra Löndum líkjast Ameríku 

stórum, enn eru þó hraustari og gildari enn þeir. Einkum á Eyunni Otahaite sem fanst 

fyrst 1767. Fallegt fólk, nockuð móleitt enn skýrt, yðjusamt og skynjandi nockuð um 

Guð og sálarinnar ódauðlegleika. Sú Eya er holl og yndisleg. 

 

(f) Patagonier 

Patagónarnir eru hinir Stórvöxnustu Men er nu finnast á Jörðunni, nefnilega í 

þeim Suður Amerikanísku Löndum Chili og Patagoníen. Þeir verða hálft Sjöunda fet á 

Hæð að mesta kosti. Þeir lifa af Dýra veiðum og fiski fángi búa í Skinna Tiöldum og 

Sefkofum. Breyta opt Bústöðum og eru röskvir Veiði Menn. Þeir greinast í tvær aðal 

kynkvíslir og kallast önnur Molukkar, það er Hermenn enn hin kallast Puelkar, það er 

Austmenn og hvör þessara kynkvísla Skiptist aptur í allmarga Kynþætti og hefur 

Höfðíngi nockur (Kazik) Manna for ráð í hvörri. Þó er Ríki þessara Höfðingja lítið og 

öll eru þar Vandamál lögð undir úrskurð enna heldri Manna meðal alþýðunnar á 

þjóðfundum Patagóníu. Menn sem eru miklir vexti og Kallmann leigir Vel vaxnir og 

Hraustir, enn hvörki eru þeir Risar né Tröll að vexti, eður svo ógurleigir sem fyrrum 

lék orð á. Þeir gjöra sér fatnað af Dýra Skinnum og eru mjög rubbungsleigir á litum. 

Mjög er þjóð þessi fá fróð um flesta Hluti og kann lítt að öðrum Verknaði en veiðum, 
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Vígum og Vopna smíði. Þó hafa þær Kynqvíslir sem norðast búa, eður næst Spán 

verjum tekið eptir þeim ímislegt er betur má sæma. Enn því leingra sem suðureptir 

Dregur eru Lands menn viltari og óMann blendnari. Þó eru þeir Géstrisnir og 

hæglyndir meðan góðu mætir. Þeir eru Heiðíngjar og gjöra sér margskonar 

Bernskulega ímindan um sköpun allrar sképna og afdrif hennar að lokinni Hjer vist. 

Patagóniu Menn fækka árlega, ollir því Bólan og yðuglegt stríð bæði innbyrðis og við 

Ná grannana. Hafa Kopar rauðt yfirbragð. 

 

Eskímóar 

Þeir Menn sem Eskimóar eru kallaðir byggja hin norðustu köldustu lönd af 

Ameríku, eður Vestur álfu heims. Þeirra Lýsíng á parti út af fyrir sig er þessi: 

Eskimóar eru Manna minstir vexti er Menn þekkja á Heims bigðinni (næst 

Kímósunum). Þeir eru 4ra feta eða tveggja álna háir, flatleitir, Varaþykkvir og slikju 

hærðir. Enn mjúkir eru þeir og Laghendtir. Áhyggjulausir, Glaðværir og viðræðis 

góðir. Þeir veiða Seli og Hvali sér til uppheldis. Þeir hafa blakkan gulmórauðan yfirlit. 

 

Karaibar 

Þessir búa við Orinókó fljótið í Suður Ameríku, enn Oromakar vestar við 

sömu þjóða. Eru starfsamir, yrkja Jörð og hirða fjenað með meiri greind en flestir 

aðrir Kynmenn þeirra. Þeir eru Molldar eða Jarðætur, Enn Kasibarar eru Mannætur. 

 

Peskerear 

Nafni þessu kallast þjóð sú sem byggir Eldlandið. Hvört að er sunnanverðt við 

Suður odda Suður Ameríku og er talin ein hin Vesælasta þjóð í Heimi. Lýsíng þeirra 

er þannig: 

Þeir eru 5 til 5½ fet á Hæð, Hryllileigir að útliti, Grannir, Skégglausir, hafa 

Stór kolsvört Augu, en flatt Nef, Munn víðir og Vara þunnir, hafandi yfirtaks Skarpa 

sjón og sjá vel lángt tilsyndar. Þeir eru Eyrna stórið, með Svart Gljáandi og Burstalegt 

Hár, sem þeir smyrja með feitum Liti sem hefur Járnriðslit og eru svo næstum allir 

Gulbrúnir eða gulmórauðir og gjáandi af feiti. Handleggir og fætur þeirra eru 

óregluleigir, þunnir og Grannir í Samanburði við aðra þeirra Líkama Biggíngu. 

Kvennfólkið á meðal þeirra lítur þó nockuð skár út og er Smá vaxnara. Óþrifnaður 

telst Höfuð Digð á meðal þeirra og þeirra Viðbjóðslega Lykt er opt óþolandi. Fiskur, 

Sel lýsi og Sela kjöt er þeirra mesta fæða og með Lýsinu smirja þeir sig. Svo að um 
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Orsökina til Ódaun sins sem af þeim stendur er hægt að skilja. Nafnið Peskerear hafa 

þeir feingið af líkum Samstöfum er Norður álfu menn, sem fyrst þar komu við land 

heyrðu þá Klifa á, enn það þíðir svo mikið sem Vin og með því seigja þeir Gesti sína 

væntanlega Velkomna. Annars er Málfæri þeirra Harðt og torveldt fyrir útlenda það 

að tala. Enn þeim geingur auðveldlega að hafa framandi orð eptir. 

Um uppruna þessa fólks er í Óvissu. Til undirstöðu Ætternis þeirra og 

Líkamans Sköpulags, Tungumáls, Siða, Lífernismáta með Patagónunum, géta þeir 

ecki utan í [] á litist sem grein af nockurri almennilegri þjóðar ætt. Þar hjá eru þeir 

miklu smávaxnari enn Patagónarnir og eptir nockurra Sögnum skildu þeir hafa átt að 

vera af þessum burtflæmdir frá Vestur Ströndinni með yfirgangi og færðir til þessa 

óbyggilega uppheldis staðar, sem betur færi að kalla Volæðis land, heldur enn 

Elldland. 

Land þetta liggur hér um bil við 56° Suðlægrar Breiddar, hér um bil viðlíka á 

stærð sem Ísland og er talið meðal hinna Snauðustu, Ófögrustu og Illviðrasöm ustu 

Landa í Heiminum. Þar eru há fjöll og Grastóar laus, Jöklar og öræfi, þoku samt mjög 

og sjaldgjæft hlítt og heiðskýrt veður. Gróður er þar lítill og Lands kostir mjög fáir, að 

eins hið Eystra er þar lágur Skógur og Hrísland, en þar vex nægð af svo kölluðum 

Skyr bjúgs jurtum. Þar er mikill fjöldi Sæ Ljóna og Sela, Rosm hvala og 

Margkynjaðra Hræfugla og sjóar fugla, einkum Píngvína og Villi Anda. Það einasta 

ferfætt Dýr er sjá má á Eyði marka Landi þessu er Hundurinn, sem eins reinist þar trúr 

sínum Herra og í Norður álfu. 

Þeirra Búníngur er nýfleigin Selaskinn, sem þeir kasta aptur yfir Herðar sér og 

binda utan um við fæturnar, svo á að líta verður líkt og skjóða. Um Ungliða og Ökla 

hafa þeir Hólka af þurkuðum fiski þörmum, um Hálsin Bannd fallega og Konstuglega 

saman sett af gégnum boruðum skeljum. Svo ótrúlegt þikir að eins luralegar Hendur 

gjæti samið svo konstugann Tilbuníng. Uppheldi þessara Manna er af Veiðiskap 

fiskerí og fl. og Hvali reka þar Stundum. Land þetta er mjög Stormasamt og mjög 

klungrótt við Sjó. 

 

Jøkla Menn í Sveits 

Kretínar 

Doctor Ankermann Skrifar svo um Jökla Menn í Sveits: Allir seigir hann, sem 

ferðast hafa yfir fjöllin þar hafa fullkomna Orsök til að dást að þeirra, sem þar búa 

Stærð, þreki, Rétta Vaxtarlagi, Glaðsinni og óskemda Hjarta þeli. Hvað eð ætíð filgist 
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með Heilbrigði Líkamans. Enn því neðar sem Men koma niður úr Hlíðunum, því meir 

mínka bæði sálar og Líkamans Kraptar. Svo Hra Saussuri heldur að þegar útlit og 

Skapnaður einhvörs í þeim plátzum sjáist, sé hægt að seigja hvað hátt, eða lágt hann 

eigi heima í sömu fjallbygð. Allir sem búa þar í djúpustu dölunum eru auðþektir af 

einhvörjum Líkamans Vanskapnaði, Ófríðleika Andlitsins, Skelfilegum dofinleika og 

þyngslum í Líkamanum með Sljófustu sálarkröptum. Þar að auki eru nockrir 

undarlega Vanskapaðir og ófríðir með Skekkju í Líkamanum. Aðrir með umsnúnum 

Augnalokum, stórum æxlum á Hálsinum og þess háttar. Samt eru aungvir svo illa 

Vaxnir og aumlega farnir eins og þeir er þar kallast Kretínar og eru þannig í Hátt: 

Andlitsfarfinn er viðbjóðslegur, Svo grátt blátt og Eyrlitur hjálpast allt að til að gjöra 

andlitið sem allra ljótast. Undir augunum eru stórir og þungir pokar sem hanga niður 

og draga neðra Augnalokið svo fra Auganu, að alt það rauða innan í er bert. Þessir 

Vesalíngar eru svo Vanfærir að þeir naumast géta dreigið sig, sitja þess Vegna heilum 

dögum samann eins og líflausir drumbar, fyrir utan Bæardirnar sýnar og hugsa ecki 

eptir að hræra sig þaðan á qvöldin ef Náungar þeirra mintu þá ei á það og drægju þá 

inn. Allir aðrir sem eiga heima neðst í Jökla dölunum í Sveits eru að sönnu dofnir og 

sljófir. Enn hja þessum Kretínum finst ecki Spor til að þeir þeinki neitt. Það sínist ecki 

eins og Minni eða Greind förlist þeim, heldur að það sé orðið að aungvu. Skelfilegt 

æxli á Háls inum sem nær ofann á miðja Bríngu, tekur þar að auki alt Manneskju útlit 

frá þeim. Tilfinníngarleisið er svo mikið að þá einn þeirra var eptir Andlátið Krufinn, 

hafði Endagörnin fundist skélfilega víð og út þanin af Saurindunum. Því það hafði 

orðið hanns Dauða mein að hann hafði setið leingi án þess að leita sér Hægða. 

Náttúrlegur Hiti er hjá þessum Vesalíngum Lítill og blóðs hræringin sein er kémur af 

sífeldum Hita, sem þeir eru í og þola meir en aðrir. Neðst í Dölunum hvar þessir 

Vesalingar eru, er ógnarlegur Hiti með miklum Vatnsdömpum, sem ecki hreinsast 

burt af Stormum, þar fjöll halda að á allar Síður. Sitja svo Kretínarnir heilann Daginn 

á steini fyrir utan Bæardyrnar sínar í Glennandi Sólskin inu, góna og gapa Skakkir 

upp í Sólina. Eckert Tungumál kunna þeir, því þeir þenkja svo lítið að þeir þurfa þess 

ecki með. En í staðin orða brúka þeir sín á milli Holgóma dimma Rödd, sem þeir tala 

ofan í sig. Þessir eru neðst í Dölunum þar sem Loptið er af Hita og Vindleysu 

ohreinast. Enn eptir því sem leingra kemur upp í Hlíðarnar og Hálendið, Verður 

Loptið smám saman svalara og hreinara, enn Manneskjurnar fríðari og skarpari. 

Orsökin er að í fjallahlíðum er loptið kaldara, léttara og þar er stormasamt enn í 

Djúpum dölum er það heitt, þjett, þúngt og dampafullt. 
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Að vor hvíti litur sé aðal og uppruna Litur, eins og han er fegrastur allra 

Vottast nóg samlega þar af að Hvít Börn fæðast aldrey af svörtum foreldrum. En 

niðjar hvítra verða allopt eptir Hita Lopts og Lands lagi með Tímanum svartir og fáein 

dæmi gjefast að svartir hafi nockuð hvítnað undir mildum Himin beltum. Sá mikli 

Linneus hjelt þó að faðir Adam, eptir Austur landanna Eðli hefði dökkur verið á 

Hörund og sá væri uppruna Liturinn. 

Af öllu áður töldu er ljóst, að allar Mann breitingar orsakast af Hita og Kulda. 

Af misjafnri og ólíkri fæðu og af Ólíkum Lands og þjóða siðum og að allt þetta 

hjálpist að til að gjöra Mannamunin. Þó Hiti og Kuldi einkanlega orsaki Litaskiptinn, 

ásamt meiri eður minni þrifnaði og Smurningum er villi þjóðir tíðka, enn fæðunnar 

gjæði, nægtir og Kraptur eða þvert á móti gjöri mest til Vaxtarins og Siðirnir einna 

mest til fríðleika yfir höfuð að seigja eður ófríðleika. Svo er flötu Nefin og Höfuðinn 

einkanlega til komin af Vana útflatningu í ungdæmi. Enn Reynslan sannfærir oss um 

ásamt að þessi ósmíði gángi með fram í ættir, er flestir líkjast Strax frá Móður lífi 

sýnum. Hvört sem þetta kann að orsakast, eptir margra dómi af Mæðranna kröptugu 

ímindun um Meðgaungu tímann, eins og vier vitum bæði, af helgum og daglegum 

dæmum um fjenaðinn ellegar öðrum orsökum ásamt. 

Þó Hiti einn og Kulldi orsaki ei þetta ein gaungu, er Dæmi finnast þessu 

gagnstæð heldur jafnframt fæði og Lands siðir. Margir jafnvel í voru kalda Landi af 

oss líkt Riúpunni, Skiptum Lit eftir Sumri og Vetri, verðum sólbrendir eða útiteknir, 

blakkir eða freknóttir allmargir. Sjé það satt, að jafnvel hjer hjá oss hafi meiri hluti 

fólks er lifir í Kulda og mest megnis af Mjólkur mat, bjartara, rjóðara og líflegra 

yfirbragð en Sjófólk sem lifir mest á ýmsum fiski ætum. Hvað mun þá ecki marg 

breitt Fæða í öðrum Löndum og þeirra ólíkir siðir að styðja. 

 

Mannkynið 

Ef vjer viljum heita Manneskjur og verðskulda þetta tignarlega Nafn, þá 

tökum feigins hendi mót upp lýsíngunni sem einkanlega aðgreinir oss frá Skinlausum 

Dýrum. Því hvað er Skynsemin án upplýsingar? Eckert annað en ein ber möguleg 

leiki hjá Mannlegum Sálum til að meðtaka þá upplýsíngu sem aðgreina má 

Manneskjur og Villidýr. Berum saman Villi fólk og upplýst ar Mannneskjur Sem lifa 

enn í skógum og eyði mörk um, þó í innbyrðis Samfélagi nockru og Jafnvel Sjálfa 

Kretína miðt á meðal Norður álfunar Skynuga fólks í Sveits, við þaug Slíngustu 



 100

Skynlausu Dýrin. Til dæmis við Apa kétti þessar hálf Manneskjur, hvörjum þeir 

óupplýstu Menn vyrðast taka lítið framm. 

 

Mismunur Manns og Apa 

Í Indium eru nockrir nær því eins stórir og menn. Þeim að skapnaði ofur líkir, 

gánga upprettir og þeir Apar er nefnast Orangútang gánga við Staf, sofa í sæng, sem 

þeir daglega búa upp. Sitja til Borðs, Lifa Tamdir siðsamlega Manna á milli og fá 

Jafnvel Bóluna. Lítið virðist þá að vanta á við Heimskustu Menn annað en 

Tungumálið. Þeir hjalpa hvór öðrum á viðargreinum yfir um ár. Tamir leita þeir 

Mönnum Lúsa og Apa flest eptir er þeir sjá Menn hafast að. Eru og yfrið slíngir og 

liðugir. Þeir hafa lært að dansa á Limum, Leggja á Borð, Skara að Elldi, þvo upp 

Matarföt, Aka Hjólbörum, skola glös, Skeinkja í þaug og færa Gjestunum full og 

Castiliónæus minnist á Apa sem kunni að Tebla Skák. Þeir skilja Manna Mál, enn 

géta ei Skrafað. Svara með bendíngum og hafa jafnvel hermt eptir að skrifa. Skoða á 

Stunda klukkur og Kíkja á stjörnur Himins. Á vorum Líkama finst eckert sem ei sje á 

þeirra að finna. Enn Skynsemi eða sá sálar Kraptur sem með góðri brúkum og Rækt 

fær beiðt til upplýsíngar og þekkingar á Guði, á Náttúrunni og sjálfum sér, á digðum 

og Löstum, Til vissu um ódauðlegleika, til ánægju og Meðbræðra uppbyggíngar í 

Lífinu og til Grundvallaðrar Vonar um æðri og óendanlega Heill í öðru Lífi. Þessi 

Gáfa hlotnaðist Mann eskjunni framm yfir Apann og önnur dýr þarí er öll vor Tign og 

Sómi og Verðugleiki fólgin. Þar með er oss unt, ef vér ei Vanbrúkum eður með 

Hyrðuleysi ónítum þetta mikla pund. Að Stíga af einnri Fullkomnunar Tröppu á aðra 

og Loksins að öðlast Samsæti með Ljósins Herskörum á Himnum. 

 

Kimósarnir 

Á Eylandinu Madagaskar 

Smælíngjar 

Kimósarnir (Svo er það út talað) eður sú smávaxna þjóð hvörra Karlmenn eru 

3 fet og 5 þumlungar á Hæð, enn Kvenfólk 3 fet. Þeir eru bjartir á Hörund, stutt enn 

ullhærðir, hafa lánga Handleggi, svo Hendur þeirra ná ofann á Knje þegar þeir hengja 

þær niður. Kvenfólk þeirra er mjög Brjósta lítið. Þeirra Bústaður er Fjallgarðurin sem 

liggur eptir endilaungu Eylandinu Madagaskar, Austanverðdt við Afríku (suður álfu), 

1800 faðmar á Hæð, beint í lopt upp frá Sjóar yfirborði. Ecki hafa þeir Kaupskap við 

Nábúa sýna, en lifa við Nauta og fjár rækt, á Hrís grjónum og öðrum aldinum og láta 
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sér þar með nægja. Þeir smíða Járn og stál og gjöra sér pílur og Boga og hæfa eitt Hár 

með því er þeir Kasta. 

 

Um Dverga 

Dvergur nockur var fæddur í Hollandi Árið 1750. Hans Nafn var Wybrand 

Lolkes. Faðir hans var þar fátækur fiski maður. Wybrandi þessum var komið fyrir í 

Kénnslu hjá Úrmakara nockrum í Amsterdam og þegar hann hafði full lært, setti hann 

sig síðar niður sem Úrmakari í Amsterdam. Hvar han líka gipti sig og átti nockur Börn 

og vóru þaug vel vaxin sem aðrar Manneskjur. Síða nockru ferðaðist hann um Norður 

Álfuna með Konu sinni til að sýna sig á merkustu skoð unar, eður sjónar plátzum og 

þá hann með þessum hætti hafði græðt mikla penínga, sneri hann heim aptur til þess 

staðar hvar hann Var fæddur og lifði þar með fjölskildu sinni. 
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Heimildaskrá 
 

Óprentaðar heimildir 

ÍBR 67-73 4to. Jón Bjarnason, Ritgjörð tilheyrandi spendýrafræði, 1845-1852. 

Lbs 386 fol. Bréf frá Jóni Bjarnasyni til Björns Gunnlaugssonar, dagsett 21. 
september 1831. 

Lbs 2590 4to. Bréf frá Jóni Bjarnasyni til Jóns Sigurðssonar, forseta, dagsett 2. júlí 
1856. 

Tölvupóstur. Ragnar Ágústsson til höfundar, 1. júní 2010. 

Vef. Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn, Handritadeild. Vefslóð: 
http://landsbokasafn.is/index.php/servefir/vardveislusvid/handritadeild. Efni sótt 
19. ágúst 2010. 

ÞÍ. Kirknasafn. Grímstunga BA/1. Prestsþjónustubók 1785-1816. 

ÞÍ. Kirknasafn. Grímstunga BA/1. Prestsþjónustubók 1816-1875. 

ÞÍ. Kirknasafn. Grímstunga BC/1. Húsvitjunarbók 1786-1813. 

 

Prentaðar heimildir 

Alþýðumenning á Íslandi 1831-1930. Ritað mál, menning og félagshreyfingar. 
Ritstjórar: Ingi Sigurðsson og Loftur Guttormsson. Reykjavík 2003. 

Anna Agnarsdóttir, „Heimildaútgáfur: Púkó og gamaldags.“ 2. íslenska söguþingið, 
30. maí - 1. júní 2002. Ráðstefnurit ІІ. Ritstjóri Erla Hulda Halldórsdóttir. 
Reykjavík 2002. bls. 114-123. 

Burt og meir en bæjarleið. Dagbækur og persónuleg skrif Vesturheimsfara á síðari 
hluta 19. aldar. Davíð Ólafsson og Sigurður Gylfi Magnússon tóku saman. 
Reykjavík 2001. 

Davíð Ólafsson, „Að skrá sína eigin tilveru. Dagbækur, sjálfsmynd og heimsmynd á 
18. og 19. öld.“ Einsagan – ólíkar leiðir. Átta ritgerðir og eitt yndlistarverk. 
Ritstjórar Erla Hulda Halldórsdóttir og Sigurður Gylfi Magnússon. Reykjavík 
1998. bls. 51-88. 

Einar G. Pétursson, „Í minningu afreksmanns. Af Jóni forna Þorkelssyni sem einnig 
var nefndur Fornólfur.“ Lesbók Morgnblaðsins 18. september 1999. bls. 4-6. 

Fálkinn 1938. Reykjavík 

Frjáls þjóð 1954. Reykjavík 

Gísli Konráðsson, Húnvetninga saga 3. bindi 1786-1830. Jón Torfason sá um 
útgáfuna. Reykjavík 1998. 

Guðmundur Davíðsson, „Vatnsdalur í Húnavatnssýslu.“ Óðinn 1. janúar 1933. bls. 
42-48. 
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Guðmundur Hálfdanarson, „Sameiginlegar minningar og tilvist íslenskrar þjóðar.“ 2. 
íslenska söguþingið 30. maí - 1. júní 2002. Ráðstefnurit II. Erla Hulda 
Halldórsdóttir ritstjóri. Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands, Sagnfræðingafélag 
Íslands, Sögufélag Reykjavík, 2002. bls. 302-318. 

Guðmundur Sigurður Jóhannsson og Magnús Björnsson, Ættir Austur- Húnvetninga 
ΙΙΙ. Reykjavík 1999. 

Halldór Bjarnason, „Gestir úr fortíðinni á nýjum fötum. Straumar og stefnur í íslenskri 
heimildaútgáfu 1995-99.“ Ný Saga 13 (2001). bls. 77-86. 

Helgi Þorláksson, „Ættjarðarást og lastarskrif – Arngrímur lærði.“ Saga Íslands VІ. 
Ritstjóri Sigurður Líndal. Reykjavík 2003. bls. 193-199. 

Húnaþing ΙΙ. Ritnefnd Sigurður J. Líndal og Stefán Jónsson. Akureyri, 1978. 

Iggers, George G., Sagnfræði á 20. öld. Frá vísindalegri hlutlægni til 
póstmódernískrar gagnrýni. Reykjavík 2004. 

Ingi Sigurðsson, „Upplýsingin og áhrif hennar á Íslandi.“ Upplýsingin á Íslandi. Tíu 
ritgerðir. Ritstjóri Ingi Sigurðsson. Reykjavík 1990. bls. 9-42. 

Ísafold 1894. Reykjavík 

Jónas B. Bjarnason, „Þættir úr búnaðarsögu Áshrepps.“ Ársritið Húnvetningur 1956-
1960. Akureyri 1960. 

Júníus H. Kristinsson, Vesturfaraskrá 1870-1917. Reykjavík 1983. 

Kraftbirtingarhljómur Guðdómsins. Dagbók, sjálfsævisaga, bréf og kvæði Magnúsar 
Hj. Magnússonar, skáldsins á Þröm. Sigurður Gylfi Magnússon tók saman. 
Reykjavík 1998. 

Lesbók Morgnblaðsins 1999-2004. 

Magnús Björnsson, Hrakhólar og höfuðból. Akureyri 1959. 

Matthías Viðar Sæmundsson, „Menning í deiglu.“ Íslensk bókmenntasaga ΙΙΙ. 
Reykjavík 1996. bls. 23-70. 

Már Jónsson, Árni Magnússon. Ævisaga. Reykjavík 1998. 

Metcalfe, Frederick, The Oxonian in Iceland. With Glances at Icelandic folk–lore and 
sagas. Oxford 1861. 

Morgunblaðið 1921. Reykjavík 

Óðinn 1933. Reykjavík 

Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár ΙΙΙ bindi. Reykjavík 1950. 

Páll V.G. Kolka, Föðurtún. Reykjavík 1950. 

Pálmi Hannesson, Landið okkar. Safn útvarpserinda og ritgerða. Reykjavík 1957. 

Sigurður Gylfi Magnússon, „Ádrepa um alþýðumenningu“. Lesbók Morgunblaðsins 
8. maí 2004. bls. 7. 

Sigurður Gylfi Magnússon, Fortíðardraumar. Sjálfsbókmenntir á Íslandi. Reykjavík 
2004. 

Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur. Minni, minningar og saga. Reykjavík 2005. 
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Sigurður Gylfi Magnússon, Sögustríð. Greinar og frásagnir um hugmyndafræði. 
Reykjavík 2007. 

Þjóðólfur 1862. Reykjavík 

Þorsteinn Jósepsson o.fl., Landið þitt Ísland 5. bindi. Reykjavík 1984. 

Þorsteinn M. Jónsson, Gömul Kynni. Akureyri 1946. 
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