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Mundus subterraneus
Pa 1600-tall et var fossiler gatefull e steiner som
noen ganger lignet pa levende vesener, andre
ganger pa ukjente dyr eller plant er. Fossilenes
betydnin g og dannelse gikk det mange diskusjoner om. Var de ufullstendige rester av planter og
dyr fra da djevelen ikke hadde klart a skape liv?
Var det dyr som hadd e SV0mt inn i tynne sprekker i bergartene, var det bare Guds leketey skapt
for a forvirr e menneskene, eller var det spor av
dyr og planter som hadde levd for lenge siden?
1600-tallet markerer skillet der den modeme viten om hva fossiler er, springer frem og de gamIe mytene rundt fossilene forsvinner.
Det vakre ste populeervitenskapelige verk om
geologi blir trykket i 1654-55 i Amsterdam og
viser denne splittelsen mellom det gamle og nye
synet pa fossiler. Verket er prakt fullt ilIustrert
og kom i fire utgaver de neste arene , Jesuittmunken Athanasius Kircher (1608- 80) var forfatte-

Fig. 1A. Det underjordiske system av
vannkanaler: Vannet blir presset ned i kanalene av
vinden fo r sa og danne store reservoarer under de
store fjellkjedene. Vannet stiger opp i fj ellene og
renner ned i havet igjen i elver.

ren av verket som heter Mundu s subterraneus,
den underj ordisk e jorden (Kircher 1664-5). Boken ble skrevet pa grunn av hans egne observasjoner av utbruddet pa Vesuv i 1637-8 som vakte hans interesse for geologi. Spesielt er boken
kjent for de fanta stiske ilIustrasjonene av snitt
igjennomjorden, med sine barokke amoriner og
voldsomme vulkanutbrudd (Fig . 1).
Mundus subterraneus er ikke baneb rytende og
stappfull av nye teorier, men er en samling av
datidens kunnskap. Den inneholder over tre hundre ilIustrasjoner og gir derfor en helt unik mulighet til a se pa den tids teorier og forstaelse av
aile typer geologiske fenomener. Verket omfatter emner som gravitasjon, havstrommer, grunnvann, jordas indre varme, min eraler, fossil er,
bergarter, spor etter kjemper, underjordiske demoner, metallurgi, gruvedrift, og alt som Kir-

Fig. lB. Den underjordiske varmen. Mange sentre
med jlytende ild som noen steder kommer til
overjlaten og danner vulkaner
(Kircher 1682, bind 1; s. 1860g 194)
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cher ellers kunne komme pa om det underjordiske.

Drager
Noen av iIlustrasjonene og fortellingene presentert av Kircher kan sees som tidlige forsok pa
rekonstruksjoner fra fossilfunn . Fossiler ble fram
til 1600 tallet ofte rekonstruert som drager, og
dragehull er det mange sagn om. Huleavsetningene i Mellomeuropa er fulle av hulebjernrester,
noe som sikkert skapte grunnlaget for mange
gode historier. Et godt eksempel er Winckelried
og dragen ved Wyler i Sveits (Fig. 2). Historien
ble farst fortalt av Conrad Gessner i Schlangenbuch fra 1589, men iIlustrert av Kircher nesten
hundre ar senere. I Wyler hadde man for lenge
siden problemer med en drage som jaget bade
folk og kretter fra omradet, Winckelried som var
utstott for mord tilbed seg a drepe dragen, hvis
han fikk lov til a komme tilbake til landsbyen.

Fig 2. Winckelried og dragen ved Wyler i Sveits
(Kircher 1682, bind 2; s 106.)

Etter a ha drept dragen loftet han det bloddryppende sverdet over hodet og dermed dryppet det
drageblod pi!. han. Winckelried dede momentant.
Illustrasjonene i Mundus subterraneus til denne
fortellingen er interessante. Ifalge Kircher skal
dragen ha hatt lang hals og hale , fire ben og vinger. Dette kan ligne pa en beskrivelse av en langhals-dinosaur som Apatosaurus, men etter sterrelsen a domme er det mer trolig at det er en
svaneegle (Plesiosaur). Dette stemmer ogsa godt
med den geografiske plasseringen, en av de sterste forekomstene av svaneegler er S0r i Tyskland (Fig. 3). Dette kan tyde pa at fossile rester
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Fig 3. Svaneegle skjelett fra Holzmaden,
Tyskland. Foto H. A. Nakrem.

har veert brukt som grunnlag for dragen pa trykkene . F0r 1500-tallet ble drager i litteraturen
beskrevet og illustrert med lang hals og hale,
flaggermusaktige vinger, men kun to ben . 1Gessners bok blir det lagt til et ekstra par med bein .
Noe rna ha skjedd i tiarene far Gessners bok,
kanskje funn av en komplett svaneegle? Eller er
det egentlig et par av luffene fra svaneoglen som
har blitt til vinger hos dragen?

Drager som neshorn
I 1619 ble det observert en flygende drage pa
Pilatus fjellet ved Luseme i Sveits. Dragen fley
ut av en hule og over dalen med sakte vingeslag.
Kircher var den ferste som iIlustrerte denne dragen (Fig. 4). Hans rekonstruksjon var populrer
og ble gravert inn pa kartet til Seuter av Sveits
sa seint som i 1730. Den mest kjente iIlustrasjonen er en klassisk drage med to bein, hesteaktig
hode og flaggermusvinger. Her er hodet en ledetrad som farer til en annen beromt dragehistorie . Funnet av et dragehode i 1353 nordest for
Klagenfurt i 0sterrike skapte sensasjon i samti-

Fig. 4. Flyg ende drage fra Pilatus fj ellet ved
Luserne i Sveits (Kircher 1682, bind 2; s. 91) .

den . Hodet er fortsatt bevart i Kartner Landesmuseum og er en godt bevart ska lle av et ullharet neshom. Dragen fra 1619 har ogsa den avlange formen typisk for neshom. Kanskje Kircher brukte dragen i Klagenfurt som modell ?
Faktisk er det en iIlustrasjon til i Mundus subterraneus av dragen, eller her faktisk to drager.
Den ene som star pa fjellet har fire ben, mens
den flygende har ingen, forvirringen er total!

<;
Basilisker
Basilisker er en annen type fantasidyr som er
utbredt i europeisk folketro . Kircher avbilder en
som skulle veert utstilt i en hage i Firenze «- fedt
fra en gjrering av forskje llige typer seed» (Fig .
Sa). Bas ilisker ble sett pa som en blanding av
hane og slange med et ded elig blikk og giftig
pust. Dette er jo som a se de sma rovdinosaurene funnet i Tyskland, ltalia og Frankrike de siste hundre arene , kan det vrere at ogsa bas iliskenes form ogsa stammer fra fossilfunn (Fig. Sb)?
Kj emper
Fortellinger om kjemper er det mange av i Mundus subterraneus. Kircher gir en mengde eksem pler pa knokler av gigantiske dimensjoner. En
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Fig 5. A. Basilisk (Kircher 1682, bind 2; s. 93) .

Fig 5B. En liten rovdinosaur f ra Tyskland
(Wagner 1861).

slaen de illustrasjon i andre del av boken gir et
inntrykk av de enorme proporsjo nene pa enke lte
av kjemp ene (Fig . 6). Homo Ordinari us -det
vanlige men neske er nesten ikke synlig ved siden av kjempen beskrevet av Boccaccio etter et
funn pa Sicilia i 1401. Kj empen ble beskrevet
som 91 meter h0Y. Kircher reiste selv til Sicilia
blant annet for a se pa disse knok lene. Han betvilte ikke at knok lene stammet fra et gigantisk
menneske, men reduserte sterrelsen til 9 meter.
Goliat er nesten en dverg i forhold til Boccac cios kjempe der han star pa he yre side av det
van lige mennesket. De fleste fortellingene om
kjempemessige menneskeknokler fra Europa
dreier seg om mammut. En mammutjeksel fra
Valence i Frankrike knyttes til St. Kristoffer, det
gjer ogsa en elefantvirvel i Miinchen. Kyklopene i Homers lliaden og Odysseen er eneyde
kjem per. Pa Sicilia er det funnet mange skaller
av dvergelefanter, disse ser ut som eneyde kjernpehoder. 0yet pa kyklopen er egentlig apningen
for snabelen.

I dag kun i marerittene
lllu strasjoner av drager og kjemper kan i mange
tilfeller tillegges tidlige forsek pa a rekonstruere levende skapninger fra fossiler. 1 dag er sagn
om drager erstattet med Jurassic Park og Lillefot og vennene hans . Historier om dinosaurer
fyller i dag mange barns drammer og ikke minst
mareritt, slik drager og troll har gjort i uminnelige tider. Athanasius Kirchers sam ling av fossiler, mineraler og aile slags rariteter ble en av
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grunnstenene i Vatikanets naturhistoriske samlinger.
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Fig. 6. Rekonstruksj on av kjemper (Kircher
1682, bind 2; s. 53).
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