
55

c

4

f

om

> B<rndel -Orme.
Veram Taeniae fabricam eruere, hoc opus, hic labor eft. 

Pallat,

er bekiendt, at Ridder ^on LiNNe med megen Iver har paaftaaet, ar 
e^z Ormene ikke havde noget Hoved, og at jeg derimod har beviist, at 
mange have samme: hos den heele Hcrr af Snegle baade med og uden Skal fin
des det unegteligen, og hos de fleeste Arter af Naider og Nereide^ faavelfom 
hos Piir - aalen er det tydeligt. < Vanskeligen er det derfor at fatte, hvorledes 
Hr. Murray kan anfee sin Lareres Benegtelfe af et Hoved hos Ormene, og iforr 
hos Sneglene, fom en Virkning af fterdeles Vittighed og Indsigt a), da det 
aabenbar har sin Grund i en utilstrækkelig Kundskab om disse Dyr, og i en beshn- 
Lerlig Vedblivenhed ved det eengang udsagde.

Vilde Ridderen intet Hoved fee hos beckeldte Orme-Arter, e! heller hore ' 
noget derom, faa var det saa meget mindre at vente hos Bændel-Ormen, den han 
eengangfor alle havde domi til at vare en Dyr-Plante. Een af hans meget agtede 
Lcerlinger skrev ham meer end eengang til, at Bandel - Ormen havde et virkeligt 
med adskillige Redskaber forsynet Hoved; men han svarede ligesaa ofte: Den' 
har intet Hoved, Hg flal intet have. Vi vil ikke chichanere over Bemarkelfen 

, t' / ' ; . af

Murray Di ft", de redintegr. pdrtiurii Cochl. p. io. Aon diffitear illu ft rem virum, qvi 
etiamnum bis vermibus edput denegat, plus prodere negando ingenii & ftientiae} 
qyam reliqvi omnes, qvi affirmando cum plebe confentimus,
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Ordet Hoved: et fra ave andre forskielligt Led paa Enden af Legemer, for
synet med en Aabning, med Teender eller Suge-Redskaber, og, som drager de 
andre Led efter sig, troer jeg med Rette at kunne kalde et Hoved.

Da jeg i Aaret 1774 udgav den anden Deel, af det forste Bind af min 
Hift. vermium, havde jeg endnu ingen Leilighed havd med egne -Oyne 
at see Bcendel- Ormens Hoved; dog erklcerede jeg, at jeg paa von Linnés Ord ; 
ikke havde Mod nok til at negte den-det,, siden jeg endog hos mine Naider og 
Nereidec, som have et ganske kiendeligt Hoved med Kine, Tunge, Snude, 
Horn, Snabel, Teender 0. s. ft, havde befundet, at hos dem ethvert Led kan 
leve og bestaae for sig, ligesom hos Bcendel-Ormen, og dette selvstcendige Liv 
hos ethvert enkelt Led har Ridderen alt for vilkaarligen antaget som et Beviis paa, 
at den havde intet Hoved. Jeg anforte derfor ikke allene, at Hr. Bonnet og 
andre havde feet Bcrndel-Ormens Hoved, men jeg gik endog videre: jeg formo
dede ikke uden megem Sandsynlighed, at Ledenes Udvikling hos Bcendel- 
Ormen ffeede i den smalle Ende ncermest ved Hovedet, ligesom den skeer 
hos Naiderne i det ncermeste Led ved Gat-Boret Æ). Dette var vist nok nogN 
nyt og uhorr) men ligesaa nyt og ubekiendt var det, at Naturen havde anlagt sit 
Verksted til nye Leds og heele Skabningers, Dannelse hos nogle Orme - Arter tet 
ved Gat -Boret, indtil den, hvad fuldkomne Dyrs Udvikling angaaer, viiste 
mig det hos alle Ngider, og, hvad enkelte og nye Leds Udvikling belanger, H06 
Naiderne, Nereiderne, Aphroditerne, Skolopenderne og Tusind- 
beenene c), og derved tilintetgiorde alle fpecifiske Kiendetegn, som Systemati
kerne havde taget af Ledenes og Foddernes Antal. Uden denne Bemerkning 
ville man endnu have vedblevet urigtigen at forsge Antallet af disse Orme-Arter, 
ligesom man af Mangel paa tilstrækkelig Opmerksomhed har overseet mange andre ' 
virkelige Arter. Min Zool. prodromus giver Exempler nok paa det sidste, 
og har bestemt Arterne af nysncrvnte Orme-Slcegter efter nye og sikrere Kiende
tegn. Dersom ha Bomdel - Ormen kan udvikle nye Led af det Led norrmest Hove

det,

b) Vermium hüt. vol. i. p. 2. p. 9. Qyid impedit, qvo minus evolutio novorum arti
culorum fieri poffit in articulo capiti proximo, quemadmodum in Naide perficitur 
in ani articulo.

c) X>on Würmern des süßen und salzigen wassert
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det, tsr Ridderen ikke, for at giere deres Meening latterlig, som paastaae ar 
den haver Hoved, misunde den den Lykke at faae et nyt Hoved og en nye 
Hierne hver Dag; thi endstiont bette ikke skeer, og uden at dette stulle 
stee, kan den dog formeere sine Led paa ovenmeldte Maade, og dog beholde sit 
gamle Hoved.

Narmere Bekiendtstab med Naidevtte har siden ey alleene overtalt mig 
til at troe, at Beendet-Ormen saaledes udviklede sine Led og paa den Maade til
tog i Lcrngde, men endog viist mig den Plads, den bor indtage blant de hidtil be- 
kiendte Skabninger, nemlig mellem Narverne og Flad-ormene (Planaria); 
thi med Ve sidste har den i sin cucmbitimste Tilstand megen Lighed , det er at sige, 
naar den enten ved et eller andet Tilfalde er gaaet i Stykker, eller er ganske ung 
og bestaaer kun af to eller tre Led, ligesom den og haver nogen Overeensstemmelse 
med de ssrste i Henseende til Udviklings Maaden. Den folger derfor i min 
Prodromo umiddelbar efter Naiderne, og Iglen er, alleene for den konsti- 
ge Jnddeelirgs Skyld, fat ind imellem den, Flad-Ormett, og Ikten (Pa- 
fciola) der ere den lige faa nar besiagtede.

Saafnart man ikke lader sig noye med at betragte disse Orme alleene i den 
Tilstand, i hvilken de gaae fra de store Dyr, men efterfsger dem i Indvoldene 
selv, vil man ikke lange blive uvis om, hvilken der er deres For- og Bag-ende, 
om de have Hoved eller ikke, ey heller hvorfra man bor tage deres fpecisiste Ad
skillelses Marker. Den Ende, som gaaer foran: som de andre Led styde sig 
bag efter: som hefter sig ved stemmede Legemer, og imod hvilken det ene Led er 
indfattet i det andet, maa dog sikkert vare For-enden. Og da det yderste Led 
paa denne er anderledes dannet, end de andre: er forsyner med egne Redstaber 
til at hefte og suge sig fast med, ja har endog en stor Mund-aabning, og, naar 
det kommer ud af sin sadvanlige Stilling, frygtsom foler sig for, faa fortiener det 
unegteligen Navn af et Hoved; og dette maa blive Naturbestriverne faa meget 
meere vigtigt, som de saa kaldede Smaa - Munde (ofcula) ere forander
lige, og ofte ey at see paa de fleeste Led; hvorfor Bandel - Ormen ey retteli- 
gen eller tilstrakkeligen bestemmes efter saa uvisse Marker, men dens Sar- 
kiende maa soges fornewmeligen i Hovedet. Dette Organ giver de rette Kiende-

Nye Saml. I. 25. H marker,
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mærfer, hvorpaa man kan adffille dens Arter; alle andre ere flibrige, ube
stemte, og utydelige.

Af de fire bekiendte Bændel-Orme, som ffal opholde sig i Menneffenes 
og Patte-Dyrenes Indvolde, har jeg kun feet den almindelige (vulgaris); 
de jeg nyeligen har opdaget uden for Mennesket vil bringe os paa andre Tanker-om 
Ormene i Menneffet, og vise, at hvad man hidindtil almindeligen har troet om 
dem, er for den siorste Deel aldeles ugrundet. Jeg har i et Par Aars Tid ofte 
funden Bændel-Orme i Fiff, Fugle og i Patte-Dyr. og ladet nogle male 
med deres Hoveder. I Gieddens Tarme kan man beständigen finde dem, 
ffiont ikke i lige Overflodighed, raeere sielden i Leveren. Man er faa vis paa 
dem hos denne Fiff, at man, saa ofte man lyster d)f kan ffaffe de faa, der fin
de Forneyelft i Guds Skabningers-Betragtning, et forundringsvcerdig Skuespil, 
dog ikke altid i lige Fuldstændighed. - Jeg vil forestille det her faaledes, fora jeg 
saae det, da jeg ssrste gang giennemfogte Gieddens Indvolde.

Denne Fiffes Mave er paa langs invendigen forsynet med ti stærke i en 
Siksak rynkede Baand, hvilke ved deres peristaltiffe Bevægelse, giere meget til 
dens bekiendte Graadighed. Ved eller under disse Mave - Baand fad en ubekiendt 
Ikte fa a fast med sin Mund eller forreste Aabning, at man vanffeligen, end
og med Magt, kunde faae den les; men, da den eengang var bleven los, krob den 
meget levende omkring. Det var et smukt Syn at fee dens lange cylindri- 
ffe Hals med sine store Side- og Ende-Aabninger, dens flade, i Kanten kerve- 
de Legeme, og dets gieunemffinnende blodrode Sammenvæv. Jeg har giort den 
fcefienbt i rain Prodromo iraber det Navn af Fafciola Lucii , og siden 
kadet den stikke i naturlig Stsrrelfe i det forste Hefte af den Zoologia danica, 
é) efter en mig meddeelt Tegning. Efter at dette Værk var kommen ud, har 
jeg felv fmtden den, og endda kun i faa af de mange Giedder, jeg har underfogt;

■ v . den

<Z) Endstisnt jeg i Meer end Giedder, fora jeg til forstiellige Tider har opssaaren, 
fandt i det mindste Bændel-Orme eller Rradsere, saa var dog intet saadant at 
fee i en stor Giedde, fora jeg sonderlemmede den 28 October 1777.

r) Tab. XXX, fig. 7. og forstorret i det andet Heste Tab. LXXVili,. fig. 6, 7, 8' 
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den er smukkere, end Tegningen, især naar man seer den noget forstorret. Det 
var alrsaa den ferste Beboer og Snylte-Gicest i denne graadiae Fist', fom jeg her 
tager med, endstiont den ikke egentligen vedkommer mitHyemeed, da jeg for 
denne gang fornemmeligen vil giore Naturformerne ^opmærksomme paa Van
del - Ormene.

Saasnart man lidet har opskaaren den store Tarm, bliver man strax lange 
hvide Traade vaer af forstrellig Breede, som ligge langs hen i Tarmflimet; vil 
man trække dem ud, mærker man strax, at de, endstient de lade sig trække saa 
tynde, fom det fineste Haar, dog ey vil give Slip, men hænge med den tynde 
Ende fast t den laadne Hud paa Tarmen. Nogle, som jeg losstodte fra den inderste 

,Side af Tarmen med en skarp Pennepose, fik jeg ud med Hoved og alt; mange 
lode Hovedet blive tilbage. Legges de i luiifet eller og i kolt Vand, seer man fuld
kommen at de leve, da de bevæge sig ligesom andre Orme, sammentrække og ud
skyde deres mange Led, allerhelst naar Tarmeflimet toes af dem med en liden Pen
sel. Der var fra fire til tolv i hver Giedde, dog af forskiellig Længde. Siden 
har jeg fundet over halvtredsindötive i den forreste Tarm af en anden Giedde.

Ormen bestaaer af mange Led, som ere kiedede i hverandre, og blive bree- 
dere mod den lose Ende. Ethvert Led er lidt ophoyet i Midten, paa Siderne 
nedtrykt og neget kerved. Nogle af dem have paa den eene flade Side i Midten 
en ligesom indtrykt Fordybning (clculum), som er vanskelig at see, saa lcen- 
ge de ere levende, dog har jeg hist og her ved Fordybningen seet nogle Melkfar- 
Vede Punkter; men paa den anden Side mærfer man ingen Fordybning. 
Den lose Ende er meget bredere, end den der sidder fast, og ligesom afhugget paa 
tvers; den faste derimod bliver alr smalere og tyndere, og "taber sig i en Masse 
uden Afdeelinger; paa dens yderste Spidse er en Aabning med en ophoyet 
Rand; inden i Aabningen eller i Gabet sidde fire dobbelte Hager i Form af en 
Hestehov, to oven og to neden, og have i Midten en liden Tand. Disse doppelte 
Hager kan man ikke'see uden ved Hielp af etMikroskop. Saalænge Ormen lever, 
kan man skimte dem igiennem den temmeligen tynde Hud, nemlig ro everste 
tydelige«, og de underste noget dunkelt. Naar den er dod og henlagt i Brændeviin, 
seer man, at de som otte sremstodteenkelte fmaae Kristal-Hager omgive en dobbelt 

H 2 Vorte
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i Vorte, rrimeligen i samme Stilling, font de hcenge ved Tarmene i deres Frihed. 
Saaledes er Hovedet paa Gieddens * Bande!-Orm f) der ved sine firdob- 
Lelre Hager sirax skiller sig fra alle andre. -

Längere ind i Tarmene fik jeg Hye paa en sortagttg Streg, der lignede 
en stiv Svine-Bersie, og var en Tomme lang. Jeg bragte den under For- 
storrelfe-Glasset, og saae strax, at det saaledes, som jeg formodede, varen 
levende Orm. Den er traadformig, sorragtig og giennemfigtig, lige tyk over
alt, foran afhugget, og bag ved lidt tilspidset; endog ved Hielp af Forstyrrelsen 
saae jeg kun er dunkelt, eensdannet Indvold, som udfyldte det heele Legeme. 
Ved den spidse Ende er Gat-Boret. Den ncermer sig alrsaa meest til Ascander- 
ne, endffiont jeg ikke Har kunnet marke noget Spor til dens tredobbelte Knude. 
Den meeste Tid er den stiv og udstrakt, ikkun Naar den kryber, gior den nogle 
faa Beyninger; aldrig bugter den sig, fom de andre Ascyrider og Traad- 
Orme. Den er endnu ingensteds, saa vidt jeg veed, bekiendtgiort; jeg vil 
derfor forfoge at giere deu kiendelig under det Navn: Afcaris feta ftriäa, 
nigrefcens.

I de tyndere Tarme meder en meere sammensat Skabning. Det er den 
nye Kradser, xfom jeg i Selffabets Skrifters tolvte Bind Z-) har beskreven, og 
lader aftegne. * ' •

Paa Giedde -Leveren, fornemmeligen hos de store, sielden i de fmaa, ^fin
des Hist og her gule Pletter, undertiden vedhcrnge og fmaa Knuder; gier man et 
Snit i den HUd, fom omgiver Pletterne eller Knuderne, kommer der en guul 
Materie ud , og lagges den i Vand', bliver man strax vaer, at den lever og bevce- 
ger sig; man feer snart, at det er en lang Bændel-Orm sammenviklet i et Nogle, 
der nu i et friere Rum udvikles, skiller sig ved sin Sliim, og strcrkker sig ud saa lang, 
som Vener. Man forestille sig engang, Hver bestyrtset jeg blev ved at see smaaVoer- 
Pletter og Knuder b) af en Siettedeel Tommes Storrelfe, ey oplivede afvilkaarli- 

gen 
/) Tænia Lucii. Zool. d. prodr. 2,655. g) C 22Z - 236, s 1 - 5.
V) Richter taler allerede om en Byld paa Gieddens Lever, hvori der er Voer, og

i Voeret en Bug-Orm. Ichchyocheol. s. 315. Hr. pallas har-endog funden
• ■■ ' "■ - - Bændel



■ M. Om Bandel-Orme. 61

gen antagne Mdder (Acaris), eller afusynlige Infusions-Dyr, men udfyldte 
med lange Orme af utallige Led. Hvor mange Spersckaal mode her , og hvor 
let er det for enhver at giore dem, men Philosophen vil ikke vide af SperSmaal 
uden Svar, ey heller af andre Svar, end Erfaringer.

Om denne Orm er fuldkommen den samme, som Bcendel- Ormen i Tar
mene, kan jeg ikke med Vished bestemme. Den i Leveren boer meget indkneben 
frem for den i Tarmene; denne ligger-frie og udstrakt efter sin heele Lcengde eller i 
magelige Bugter, naar hin er sammenrullet i et Rom, hvis Diameter er mange 
gange mindre end Dyrets Lcengde. Med blotte Hyne seer den ud, som en hvid Sil- 
ketraad, men under Mikroskopet sees Bcmdel-Ormenens sædvanlige Led; det ydcr- 
ste af den tynde Ende er altsammen Mundaabning uden nogen ophoyet eller tilbage
krummet Rand; bag ved samme ffimtcr man to sorte Tegninger lig to smaa la- 
tinffe vv, som rimeligviis forestille de giennemffinnende smaa Hager.

Ulkens i) Bcendel-Orm har jeg funden i alle de Ulker, jeg har opffaa- 
ret. Man finder den ikke enkelt, men mange i en Hobk), liggende paa langs 
udstrakte i Tarmene ligesom de andre Bcendel-Orme. De hcengte med Hovedet 
noget fra hverandre i den store Tarms invendige Side, og vare af forffiellig 
Lcengde, nogle ncesten en halv Alen. Ledene blive, som scedvanlig, i den tyn
de Ende alt smalere, og ülsidst afrundede; dog ere de, hvor de forbindes med 
det noest folgende, kiendeligen breeders og have fremstaaende Kanter. Paa et
hvert af de brede Led seer man paa Over-og Underfladen en giemremffinnende 
Plet, som alleene paa den ene Flade har et Indtryk, eller den uretteligen saa 

Hg kaldede

. , Bcendel-Orme t Musenes Lever. Kile. Zool. p. 169, t. 9. f. 13, 13.ex follicu
lis hepaticis pifo non majoribus.

j) Taenia Scorpii. Zool. d. prodr, 2656. Zool. dan. icon. 2 Hafte, Tab.XLIV,figvi-6.
k) Der gives altsaa neppe Vers folitaires, etter Bandel-Orme, hvoraf ikkun eet indi-

viduum opholder sig i de mennestelige etter de dyriste Legemer, og den saa ud- 
raabte Tsnis folium eller de Franstes foliraire vil neppe findes uden Selskab. 
Underligt nok, at man, ved at sonderbare saamange tusinde menneste-Legemer, 
ikke har varet opmarksom paa bette-, eller, saavidt jeg erindrer, nogensteds ta
ler om Bandel - Orme, der ved faadan Lejlighed kan vare fundne, 
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kaldede lille Mund. Paa de tsrrede, faavelsom paa dem , der forvares 
i Viin-Geift, mcerker man paa ingen af Siderne, endog under Mikroskopet noget 
Indtryk, faa lcrnge de ere unge, men naar de blive celdre, seer man paa den fta- 
de Side indtrykte Punkter (ofcula), og paa den anden, ligefor enhver Punkt, 
en lille hvid Vorte, som synes at have et Hul i Midten; paa hver Side afInd- 
trykkct leber en Linie paa langs.

Hovedet er meget tykkere, end den svrige Krop, udstrakt lcengere, end 
tre af de noermeste Led. Ormen kan vexelviis giere det lcrngere og kortere, og 
derved give det tvende Skikkelser. -Udstrakt er det langagtigt, for jttl afhugget, 
og med fremstaaende Kanter; i Midten seer man paa langs emdunkel, noget op- 
hoyet kieldannet Kanal; der med sine to nedtrykke Sider maae have givet Anled
ning til den firkantede Figur, som tilleggeS dens Hoved. Sammentrukken bli
ver det ^kiveformigt, faaer i Enden en but Spids, og beholder i Midten den' 
opheyede dunkle Kiel. Den har ikke Hager, som Gieddens Bcmdel-Orni, 
men borer sig med den tilspidsede Ende ind i Tarmflimst, eller den laadne Hud, 
og suger sig saa fast med den udbredede, at dM gemeenligen lader sig rive i tu, 
forend den giver Slip.

I Midten af April 17*7*7 opskår jeg Indvoldene af en Pigvar, og fandt 
dens store Tarm fuld afBomdel-Orme. De havde megen Lighed med dem, 
som opholde sig i Ulken. I"de forreste Led var ingen indtrykte Punkter at see,' 
men i de bageste saae man paa den eene flade Side paa ethvert Led et fortpunkt- 
formigt Indtryk i en hvidagtig Plet; paa den anden derimod en liden noget for- 
heyet Vorte, og imod Kanten af Ledene ved Hielp af Mikroskopet nogle giennem- 
skinnende adspredte Punkter, som jeg formoder at vare Eg. Isår vare disse 
dunkle Punkter streede hist og her ved Siderne paa de bredeste Led i Halen og 
i Midten samlede i Hobe;> her dannede de den lille Vorte og vare for det blotte 
Aye ganske sorte. Disse sorte Indtryk ligge ikke i lige Linie giennem Ormens 
Led, men snarere i en Siksak; de ere heller ikke altid i Midten, men ofte snart 
i Midten, snart der, hvor Ledene hcenge sammen, og saaledeö finder man dem 
paa mange Bcrndel-Orme. Mærkeligt er det, at disse Punkter vaa mange fsrst v 
efter Ormens Dod see sorte ud, og ere flet ikke at see med blotte Hyne, saa lange 

den



i M. Om Bcrndel-Örme. x 63 

den lever. Nogle vare under Mikroffopet komne ud af Ormens Led, og da syn
tes disse Punkter ikke ai^være enkelte Eg, men Egstokke; thi den egformige gien- 
nemffinnende Hinde saaes atter opfyldt med andrej smaa fortagrige Punkrer, og 
nogle Hinder vare udrommede. Denne Meening, som formedelst Egenes store 
Mængde og Lidenhed venteligen kommer mange fremmed for, bliver ikke lidet be
styrket af mine Erfaringer ved Kradsernes Eg A Skulle saa smaa Eg ikke 
kunne passere igiennem de fineste Kanaler i det dyriffe Legeme?

Hovedet kan antage adffillige Skikkelser; ,snart er det langagtigt, som 
paa Ulkens Bændel-Orm, snart afrnndet og foran stump, eller'vir keligen firkan
tet. Een saae jeg, paa hvilken Hovedets Sider vare bsyede opad, som en liden 
Skuffel. Trender eller smaa Hager vare her ikke at see.

I December aabttede jeg atter en stor Pigvar, og fandt dens Mave ganffe 
opfyldt, og ligesom udstoppet med Bændel-Orme. Disse Snyltegiæste havde saa- 
ledes bemægtet sig dens heele Vidde, ar den arme Fiff syntes knap at have nogen 
Plads tilovers for sin egen Fode. Hvö siger os, hvorledes det gaaer til, aten 
Mave, som ved sin bugtende Bevægelse fortærer Fiffe, Insekter- Orme )a end
og Muslingffaller, dog ikke kan giore nogen Virkning paa Bændel-Ormen. 
Kommer det maaffee deraf, at de, ved at bugte sig, tillige fo'ge Mavens peri- 
staltiffe Bevægelse, og stråledes undgaae dens Virkning. De strakte sig foran 
ind i Tarmen, syntes at være de samme, fom Ulkens Bændel-Orm, laae ind
viklede i hverandre, vare en Alen lange, og i den bredeste Ende tre Linier brede. 
I Midten af de brede Led saae man, ved Hielp af en Lupe et indtrykt Htrl/>og 
derhos to hvide Pnnkter eller Pletter; under Mikroffopet saae man, ar disse 
Punkter vare en Hob Eg, som i nogle faae Led forestillede >den sædvanlig blom- 
sterformige Tegning, den evrige Deel af disse brede Led var opfyldt med ad
spredte Punkter eller Eg. som vare giennemsigtige, og fulde afrundagtige dunkle 
Smaa-Kugler. ?

Det Mærkværdigste og usædvanligste hos disse Bændel-Orme, og som jeg 
ikke er bleven vaer hos andre, var dette, at de hængte ved hverandre. Ie^

, - mærkede
l) Selskabets Skrifter 12 B, s. 233',
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markeds det allerede i Ormenes Vrimlen, men tydeligen saae jeg det paa to Exem
plarer, som jeg, uden at Dlle ad, bragte under MikroMpet. Den ene havde 
sar sig fast, og formodentlige« indsuget sig med den tynde Ende i den ydersie Side
rand af der mitterste brede Led paa en aldre; men den anden i Bagkanten af det 

-sidste brede Led paa en meget storre. Snyltegæsten var idet mindste-sire gange 
finalere, end dens Vart, bestod af 20 til go tynde udstrakte Led, og havde sat 
sig fast i den ene Vinkel i lige Linie.med den der verrende Side-Kanal. I Lede
ne paa denne unge Bandel«Orm kunde man paa langs fee fire klare Kanaler. - 
Endffiont jeg giorde mig al Umage, kunde jeg dog ikke med Vished bestemme, 
om de yngre og vedhcengende Bandel-Orme virkeligen havde et Hoved, og hav
de giort sig fast med deres Sugeror. Dette syntes rimeligst, baade i Henfeend? 
til den Mangde, der var samlet i et lidet Rum, og i Henseende til de forftiellige 
Steder , hvor de sad fast; thi naar de fra Tarmehuden losrevne vilde soge at ind- 
suge sig paa et nyt Sted, kunde de ligefaa let have truffet paa een af deres Bro- 
dre, som paa Pigvarens Mave; eller maafkee de yngre vare en Pngel af de celdre, 
som udvoxte enten af den ene Vinkel paa det yderste Led eller af Sidekanten; 
dog, dersom faa var, maatte denne Begivenhed og meget ofte traffe ind med 
dem, som ligge frit ; det er derfor rimeligere, at det er sårskilte unge Orme, 
som af en Handelfe have hostet sig i Bagdeelen af de aldre. Tarmen var fuld af 
en meget sey hvid Sliim uden Orme, og med en ligesaadan vare Ormene i Ma
ven omgivne: denne Sliim syntes flet ikke at vare Figens chylus, men at til
hore Bandel-Ormene. Den lader sig trakke nasten ligefaa lang, som Ormene 
selv. Hvor meget kunde man her atter sporge? men, hvor indskrankede ere 
vore Kundskaber! maa kanskee Verten endog udfore sine uhudno Giasters 
Ureenlighed?

I Mach og April 1777 fandt jeg i nogle Strand - Aborter-//) en Ban- 
del-Orm/r), der var ganske forftiellig fra de foregaaende. Iblant meer end 
live Aborrer,-som jeg til forskiellige Tider giennemsogte, sandt jeg denikkun 
i tvende: i den ene eet Exemplar og i den anden tre.

Hovedet

w) Perca marina. Z00I. d. pro dr. ggp.
") Danff Dyr-Historie, 2 Hefte. Tab.LXXVlII, fig. i-4.
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Hovedet etter den forreste og smalle Ende er af tige Brede med de nceste 
Led, foran stump og i Midten af Randen Ugesom indbukket, oven til besat med 
tvende giennemsigtige, og hos hverandre staaende kugelrunde Knuder. Naar 
Hovedet er n«sten ganske fortørret, seer man Spor ril fire Eirkler/to i stedet for 
Knuderne med en indtrykt dunkel Punkt i Midten, og ty ligesom i Skyggen ved 
Underlæben hen imod Kanten. . \ x

Ledene ere fladere, og ligne meer en O.vadrat, end paa de andre Bcrndel- 
Orme. Paa begge Sider ud imod Kanten gaae to klare hvide Linier fra den ene 
Ende tilden anden; feer man neye tit, blive de dog afbrudte ved Ledenes Sam- 
menføyninger, og giøre i ethvert Led en liden bueformig Linie. Hist og her, 
hvor Ledene støde sammen, seer man i Midten det scedvanlige punktförmige Ind
tryk, og paa den ene flade Side, en paa den anden, en hvid Tverstreg, som 
strcekker fig fra Midten af den ene Sidekant til Midten af Ledet. Ledene ere tyk
kere i Kanten, end scedvanligen; mange have paa den ene udvendige Siderand 
et dybt Hul, og det synes, ar Tverstregen kommer af det Lys, fom her falder 
igiennem^ eftersom man ikke morrkede den paa de Led, etter paa den Side,^ hvor 
intet Hul var. Disse Huller ere virkelige Fordybninger, og altid i Midten af 
Ledenes Siderand, dog ikke i alle, men uden Orden, snart i to, snart i fleere 
paa hinanden følgende, saaledes, som i Menneskets Boendes Orm; hos de an- ' 
dre har jeg ikke msrket fligt.

I Slutningen af October undersøgte jeg to Aborrer i Haab om atter at finde 
Bcendel -Orme, men jeg mcrrkede ikke noget levende, uden alleene i den ene fire 
til fem hvide Punkter i den gule Sliim i Ende-Tarmen henimod Gat-Boret. 
Jeg betragtede dem med Lupen, faae, at de gav fig ud og iut), og derpaa bragte 
dem med en liden Tang under Mikroskopet. Jeg formodede, at det var smaa 
Ikter, men Mangel af en Sidea åbning, deres hvidgpaa siimige Vcesen og 
heele Adfcrrd viiste, at de hørte til Bcendel-Orm-Slcegten; de bestod.alleene af 
Hoved og Hals eller det første Led, dog uden kiendelig Afdeeling. For-enden 
gav fig ud i Breden, og trak fig sammen igien. Jeg kunde ikke opdage noget 

s Spor til Hovedknude, ey heller andre Smaa - Knuder eller Hager; ikke desto- 
Mindre kan jeg ey ansee dem for andet, end unge Bcefldel-Orme. Ärceskar-

rrye Saml. I. B. I Orme
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Orme, eller afrevne Led^fen Beende!-Orm, kunde de ikke vcrre, da'de knap vare 
en trediedeel Linie brede, og kun de celdste og bredeste Led losrives; endog om de 
fmalere skulle loslade sig, vilde hvert for sig aldrig have den Lcengde, fom vore 
unge Bcrndel-Orme, og fleere tillige ))ilde desuden vift AfdeelingerneS Indsnit.

* Den 22de December fandt jeg i een af tre Aborrer, som jeg giennemsogte, 
ikkun roB«ndel-Orme; disse Havde ikke den paa begge Sider paa langs lobende 
krumme Linie, ey heller kunde jeg morrke noget til Huller paa Kanten, dog gik 
der Tverstreger hist og her mod Midten uden nogen vis Orden.

I Slutningen af Januar giennemsogte jeg fem Aborrer, men kunde ikke, 
endog ved Hielp af Lupen fornemme noget levende; dog laae hist og her i Tarme- 
slirmen en fty langagtig Materie, som-allene ved sin Seyhed var forffiellig der
fra ; meere saae man heller ikke med Lupen. Jeg bragte den under Mikroffopet, 
og nu krob en liden Bamdel-Orm, af en til halvanden Linies Lorngde, frem af 
Skiimen. Den, tilligemed fieere, var heel; thi Hovedet faae man meget ty
delige», og Bag-enden tabte sig i tre ganske korte Led. Fra dem i Aborren, 
soM allerede ere beskrevne, vare de forffiellige deri, at de ey allene vare meget 
mindre, og Ledene ikke si'rsidede eller cubiske, men flade og afrundede i Kanten; 
desuden saae man hverken de bueformige Linier eller Huller paa Kanten, ey heller 
de mod Midten lobende hvide Tverstreger, men i Midten viste sig nogle dunkle 
Tverstreger, og paa nogle det scedvanlige punktförmige Indtryk. Disse, saa- 
velsom de afrundede Kanter paa Ledene, vare saa svage, ar.de, ister foran, flet 
ikke vare at see , faa lcrnge Ormen levede; den saae derfor ud som et fladt udstrakt 
Baand uden Afdeeling. Hovedet havde , heller ikke saadanne runde Knuder, 
men fire hule kugelförmige Suge-organer, ncrften ligesom de paa Heste-Bcrndel- 
Ormen, dog meget mindre; thi man saae dem forst under Mikroffopet No. Z, 
og naar Ormen trak dem ud og ind.

Af ni Aal , hvis Indvolde jeg har giennemfogt, traf jeg ikkun i den eene 
oen eNeste Bcrndel-Orm; den havde henved tredive Led, og vilde rimelige« ha
ve bleven meget lcenger. Det yderste Led i den smalle Ende var^lidr storre, end 
dot ncrstved; foran noget bredere og lidt fficcvt afrundet. I evrigt mrrrkede jeg* 

• " ' ikke 
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ikke poget besynderligt ved den; jeg formodede snart, at det maatte vrere Hovedet, 
dog er jeg ey vis derpaa. Under Mikrossopet Havde vg denne udgyder en Mcengde 
£9 5 vare ovale, opfyldte med dunkle Punkter, og lidet tilspidsede i begge Ender.

Af fem Ender, sym jeg ligeledes giennemfogte fandt, jeg ikkun i den ene 
fire smaae Boender-Orme (efterår jeg ncesten havde opgivet alt Haab) og i tre 
Kapuner siet ingen. Det er ikke den behageligste Tuur at giennemfare de« 
Lange Siksak af Tarme i Kapuner og Ender; man mag have Naturen og 
dens Frembringelser kicer for at kunne giore denne Reise tiere end eengang. Disse - 
Bomdel-Orme vare knap tre Tommer lange, og dog talte jeg paa een Hundrede 
Led; tort ved denne laae fire eller fem afrevne Stykker. Ved Hietp af Lupen 
feer man, at Ledene have skarpe Kanter, hvorfor de og kunne hede takkede. De 
Dare dode og den tynde Ende afrundet, forresten siet ikke forsikiellige fra de andre.

Ledene vate, efter Ormens Omstændigheder, eller eftersom de bleve truk
ne af Bemorrkeren, laflge, korte, kantede eller afrundede, og alle meere ind
budte i hverandre, end pacr nogen mig hidtil forekommen. Det forreste Le
stod med sin brede Bag-eflde forhoyet over det felgende, og dette gik med sin smalle 
For-ende ind i hiint, og havde en hvid Punkt i Midten ncesten under det foregaa- 
ende Leds forheiede Rand^ Disse Punkter faae man igiennem Lupen; under Mi- 
krossopet saaes paa nogle faa Led ved den ene Side en sortagtig Punkt, og trykte 
man lidt derpaa, saae man ligeledes paa nogle faa i Midten som en Tegning af 
en Halvmaane, hvis ene Horn naaede lige ud til Kanten. Endnu vare ingen 
Eg at see. Disse Orme hcengte fast ncesten i Midten af Ande-Tarmen; oven 
ved exe de forheyede, neden ved lidt stade, og see meget smukkere ud under Lu
pen, end under Mikroskopet. Paa Brasenens Brendel-Orm kunde man knap 
kiende Ledene ved Hielp af en Lupe; saa lidet, eller" og siet intet vare de indffaar- 
ne; under Mikroskopet kunde man sikille dem fra hverandre ved en dunkel Tverstreg.

I enNoddehakkes Tarme fandt jeg Stykker af enBcendel-Orm; de vare 
af forsikiellig Lcengde, og allerede dode; paa begge stade Sider, ister paa denover- 
ste, vare de meer end stedvanligen forheyede, og paa den sikarpe Rand saugtandet; 
Mider en stark Fgrstsrrelst vare Kantens spidse Vinkler dunkle, men etters runde

I 2 og 
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og giennemsigtige. Hovedet kunde jeg ikke finde pact noget af Stykkerne; jeg 
maae Verfor lade mig neye med allene at anmelde denne Art til nartmere Underss- 
gelse. Efter fire Dages Forlob betragtede jeg igien de i Vandet liggende Styk
ker, og kunde allerede see ved Hielp af Lupen, at de skarpe dunkle Kanter vare 
dannede fom knuder, og hvidere end Legemet felv; delte klare Anstrog yttrede 
sig og paa Ledenes mitterste Rand. Formodentligen havde denne Forandring af 
Farve fin Grund i Egenes forandrede Tilstand. Man veed, hvorledes de fori 
andre sig hos andre Bcendel - Orme , og forestille de i Midten sædvanlige blomster- 
aglige Masser. I denne Orms Led vare hverken disse Masser, eller punktför
mige Fordybninger, ey heller de ellers overalt henstroede Eg at mcerke.

I Februar 1778 aabnede jeg Indvoldene af en stor Lap, og blev, ved at be
tragte det indvendige af dens store Tarm, ganffe henrykt af Forundring; den var 
heel igiennem opfyldt med en klar Gele, hvori lyshvide Legemer laae adspredte. 
Tog man fat paa et af de storste med en Tang, fik man et langt i Slumet indviklet, 
og i Enderne forrevet Bcendel ttd; trak man et af de smaa frem, faae det blotte 
Kye noget hvidt ligesom Avner, men det bevcebnede en fuldfmnvig ung Bcrn- 
del-OrM. Laxen var bleven fangen ved Bornholm, den var bragt fire og 
rive AUle over Vandet, havde veeret ded i ti til storken Dage, og var frossen, og 
dog levede nogle af de unge Bamdek-Orme,- og giorde under Mikroffopet med' 
deres Hoveder allehaande Bevcegekser, der vanffekigen med Ord lade fig udtrykke, 
og det saa meget destomindre, som de vare Virkninger nf de doende Ormes sidste 
Krafter. Jeg fsgte at faae far paa et Par af denu Hovedet var et oval- 
afrundek Led, fem gange längere, end Legemets Ledder; det forandrede sig for- ' 
nemmeligen i Forenden; snart var denne udstrakt, og faae ud som en ved Bag
hovedet staaende Firkant; snart trak den sig tilbage og blev but; undertiden viiste 
den i Midten af Firkanten en Forhoyning, eller, faalomge den var rund, enli
ven AabniNg med eller uden Randi sieldest blev heele Hovedets ovale Gestalt til
spidset, Zeller udtrukket i fire langagtige Furer og ligesaa mange forhoyede Kan- } 

ter. Dens Legeme var meer end s«dvanligen forhöyet og afrundet, og bestod \ 
af utallige Ringe eller korte Led, som endog paa de stsrre as halvandet Korteers 
Lomgde ey kunde sies med blotte Hyne; de mindre af to Liniers Lcengde havde vet 
indtil rive Led... Man kan altsa a let flutte, at der hverken var Aabning eller Eg



M. Om Bandel-Orme. 69

at see, endog under den stcrrkeste Forstorrelse; de smaa havde ncppe tredivte- 
deelen saa mange Led, somdevoxne, og det besynderligste var, at deres Lege
mer bleve smallere og smallere mod Bag-enden, og endte med et afrundet Led, 
som vel var fem gange tangere end de andre (har vel dette nogen Lighed med Blce- 
ren paa Hr. Pallans Beende!-Orm i Musen?)

Min Ven, Hr. Prof. Abtldgaard, bragte mig sex Beende!-Orme i Vitt- 
geist, som vare fundne i en Hestes Mave. Det er noget man sielden faaer at 
see; saavidt jeg veed, har ingen talt om Beende!-Orme i Heste, uden Hr. Prof. 
Pallas 0). Den sterste blank disse sex var ri Tommer lang; ikkun een var ube- 
Dadiget. Hovedet var i Breeden een og i Lcengden halvanden Linie. Ledenes 

storste Breeds var sex, og den mindste strax ved Hovedet to Linier; men Lceng- 
den ved Hovedet kun en femtendedeel, og paa Kroppen felv en heel Linie.

Hovedet var en for blotte Ayne kiendelig Knude, som ved Siden havde 
sire cirkelrunde Huller i kvadrat, og imellem dem en liden Fordybning. Lede
ne vare indstribede med sine Rynker, og laae tet paa hverandre over heele Bree
den. Paa de storre kunne man tydeligen see det foregaaendes krusede Som, som 
altid omgav der folgende. De bleve bredere fra Hovedet af^ dog i mindre For
hold og kortere Afstand, end paa nogen anden af denne Slagt, og saaledes, som 
Maalet viiser fra 1 til g. Ingen Aabning eller punktförmige Indtryk, og in
gen Spor ril Egsrokke vare at fornemme, end ikke ved Hielp af Mikroskopet; 
men besynderligst var et Exemplar af halvanden Tommes Lcengde, hvis Led, som 
scedvanligen, togtil i Brede fra Hovedet indtil den fierde Deel af Kroppens Lceng
de, og siven blev efterhaanden smalere ud imod Halen fra halvsierde til en halv 
Linie, dog var det ncest sidste Led dobbelt saa bredt, som det sidste, eller een Li
nie. Jeg kunde flet ikke tvivle om / at det jo var et fuldkomment Exemplar af 
en ung Bcrndel-Orm ligesom de smaa hos Lasen; vare da de andre med bred 
Ende beskadigede? og gicelder det om alle Bcendei-Orme med bred Ende? Den store 
Mcengde, som sindes i alle Dyr af denne Bestasifenhed, og Sieldenh/den af hiin 
gier det vanskeligt at antage denne slutning. Dog meere herom i det felgende.

3 g ' Endnu

o) Eleiich, Zoopbyt, p. 411,
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Endnu vanffeligere kan jeg troe med Hr. Pallas, at denne Bcendel-Orm 
er samme Slags, som den kortledede (T. lata) i Menneffet. Thi, endffiont 
jeg ikke tiender denne uden af Tegning, og den i Hesten har megen Lighed med 
Figuren af Hovedet og Ledene paa den i Menneffet, saa kan jeg dog ikke indbil
de mig, at Foderet og det kolde Vand p) i Hestens Mave, saaledes som Hr. Pal
las vil, ffulde kunne frembringe en saa mccrkelig og betydelig Forandring, hvor
ved Ormen selv ffulle blive mange gange kortere, men Ledene bredere, og For
enden, som hos Menneffe-Ormen taber sig i en tynd Traad af fem , sex og sieree 
Tommers L«ngde, ffulle hos Heste-Ormen blive afrundet til en Brede af tre Li
nier; eller egentligen tvertimod, at af en kort i Forenden afrundet Orm ffulle 
vcere bleven en loengere, og i Enden tilspidset som en Traad; thi dersom Hestens 
Bcendelorm ffal vare den samme, fom den kortledede i Menneffet, da mag 
den i Hesten, der lever meere overeensstemmende med Naturen, have sin rert
og naturlige Gestalt, og vcere kommet af Hesten i Menneffet, og der, ved 
den kunstlede Spise og de varme Drikke have bekommet en unaturlig Skikkelse; 
men dette, at Forenden hos MelMeffets Beendet- Orm gaaer ud i en Traad , har 
den tilfcrlles med dem i de fiirfoddede Dyr, der ltgesaa vel som Hesten cede Grcr- 
og drikke koldt Vand.

Af der anforte vil man letteligenisiutte, at jeg ey kan bifalde de Meenin- 
get, som de storste Naturforskere i dette og forrige Aarhundrede have yttret 
i Hensigt til Boende!-Ormen. Jeg havde allerede gjort de fleeste af disse Under
søgelser, forend jeg laste mine Forgicengeres Skrifter. Det var naturligt, at 
jeg ved de forekommende Gienstande og deres Forhold faldt paa en og anden Tanke, 
og jeg har ved Lcesningen af disse Skribenters ey fundet nogen Aarsag at foraNdre 
dem. De raisonnerede over denne forunderlige Skabning, uden med behdrig 
Noyagtighed at efterspore den i dens Boelig. Heele Bsger bleve ffrevne; Hy- 
potheser opdigtede, provede, forkastede, og nye igien antagne; og i alt dette 
var man tilfreds med at betragte fonderrevne og lcemlcestede Orme; sielden sik 
man dem Heele, og dog lod man sig altid noye med at betragte dem uden for deres 

Opholds-

p) Pabuli enim 6c potus in ventriculo equino naturam 6c frigiditatem multa polle 
qvis dubitat.
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Opholdssted. Jeg behøver ikkun at anføre Hr. Bonnet (fem i Neyagtighed 
og philofophisk Skarpsindrghed overgaaer sine Forgicengere, og om hvilke man 
troede, at han i sin Memoire fur le Solitaire til Videnffabernes Akademie 
i Paris havde udtømmet alt hvad der kunde siges om Bcmdel-Orme) og Hr.-von 
Doevern, som nyeligen har giort dem til en Hovedformaal for sit bekiendte 
Skrift. Hiin vidste, at og Brasenen havde Bcendel-Orme, og dog lod» Han 
i disse vigtige Undersøgninger sig nøye med at see tvende, som Herrnschwantz * 
bragte ham as et Menneske; og denne gav os en got) Compilation asBonnets 
og andres bekiendte Skrifter om Bomdel- Orme tilligemed sine egne Betomknin- 
ger over de i dem forekommende Undersøgelser. Langt fra at Hcrve Vanskelighe
derne ved disse os saa noer vcerende Dyrs Avling og Fortplantelse , have store 
Naturforskere stødt an paa denne Klippe, eller tabt Modet. Hr. Lyonnet lo
vede offentligen i Aaret 1742, at giere alt for at komme efter denne Hemmelig
hed, og Hr. Pallas i Aaret 1766, at vcere opmcerksom paa dette Formaak, faa 
lomge han levede. For lidet at opklare dette Msrke, eller i det mindste at giore 
Mørket synligt,, vil jeg, paa Grund af mine egnez Erfaringer, korteligen be
svare de Hovedpunkter, som man Har stridet og endnu strider om. ;

Jeg har paa et andet Sted erklceret mig imod det ubestemte Udtryk Dyr- 
plante, og anseer en Skabnings vilkaarlige Bevorgelse for et tilstrcekkcligt Be^- 
viis paa dens Dyrrettighed. Linne gav Bcendel-Ormen ud for en Dyrplante, 
og nu maatte den lig Grcesrodderne celdes i den ene Ende, og derimod give pen- 
deligen mange nye Skud i den anden, og ligesom Sertularierne i ethvert Led 
stkiule et lidet Dyr med sine Beftugtelses Deele r). Nu maatte den nedvendi- 
gen intet Hoved have, og endffiønt man i den smalle Ende faae et tykt organiff 
Legeme, maatte det dog ikke hede et Hoved, men en qvafi radix, som Hr. 
Pallas, formedelst Begrebet omen Dyrplante, lod sig af von Linne forlede 
til at kalde det. Hr. Reimarus s) ansaae det for en Rodknold, og Hr. Bon-

• net,
5) Verm.terr. & fluviat. hift. in præfatione., '
r) Linn. Sy ft. |p. 1323. Tænia altera extremitate fenefcit, dum generatur ab altera 

infinite procedendo, ut radix graminis. Animalia hæc, uti Sertulariæ, compo
tita funt, latente intra fingulum articulum animakulo cum fua fructificatione.

j) Von der Natur der Pfiantzenthiere. ©. 131.
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rtct, font fremfor de andre paastod, at denne Skabning havde et Hoved, saa- 
velsont andre Dyr, blev dog endnu i Uvished, om de hvidagtige Traade i den 
forreste Ende giorde samme Nytte, som de fine Rodtrepler paa Planterne, eller 
MM-de allene vare Sliimtrevler. Dersom disse Traade virkelige« hore Ormen til, 
have de snarere en Lighed med andre Ormes Foletraade, men det er meget sand- 
syrrligt , at de ere blotte Sliimtrevler, sym oste hist og her homgesig ved Indvol
de-ormene, Mule deres Hoved, og undertiden gaae over det heele Legeme. En 
vilkaarlig belgeformlg Bevcegelse i enkelte ubestemte Strcekninger over Ormens 
heele Legeme: dens Sugerors og Hagers frievillige Vedholdelse og Lesladelse fra 
er Sted for at tage fat paa et ander: dens forlegene Segen ester en saadan Gien
stand, hvilket den tilkiendegiver ved hyppigen at udffyde og indtrcekke Mundin
gen, lader ingen Tvivl tilbage, at den jo er et Dyr ligesaa vel som andre,

Lcenge har matt varret i Uvished, om Bcendel - Ormen var en eneste 
Orm eller en Kiede af steere. Man kiendte neppe andre-, end de i Mennesket 
og Hunden; og da man holdt for, at d>r kun var en eneste i ethvert Subject, 
saa blev Eventyret derved, at denne eene bestod af mange i hverandre hcengende 
Orme, saa meget sælsommere. Ledenes hyppige og lette Sonderrivelse hos den 
grcrskar-kiernede Beende!-Orm og Stykkernes Bevcegelse hver for sig gave An
ledning til denne af Hr. Bonnet tilstrcekkeligen igiendrevne Meening. Saasnart 
man opdagede, ar nogle hundrede Led ikkun havde et eneste Hoved, og vores 
Winslov var saa lykkelig at giennemsproyte deres foelleds Kanal, maatte denne 
af Hr. Pallas £) saa kaldte latterlige Meening ophore. Jeg vil kun legge dette 
til, at Ledene begynde strap umiddelbar ved Hovedet, dg ikke, som Hr. Rei- r 
marns udtrykker sig: efter denne Rodknold kommer-forst en tynd traad- 
formig Stengel, og derpaa Led eller Afdeelinger; thi den saa kaldede 
Stengel bestaaer aflutter Led, som, naar Ormen med Magt udstrcrkkeS, selv 
ofte tabe sig, og tildeels ey mcerkeS under Mikroskopet., langt mindre sees med ' 
blotte Hyne. Desuden har jeg feet yed Hielp af Mikrostopet paa nogle Bcen- 
del -Orme i Midten af det ferste Led en dunkel Kanal, som.tabte sig i de felgende,

’ og

t) Zoophyt. p. 401. explofa dudum eft antiqviorum qvorundam medicorum Schole 
Valis nierianæ de concatenatis in Solium cucurbitinis ridicula lententia. 
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og paa heyre og venstre Side ved Kanten fo smallere og giennemsigtige, som gik 
igiennem alle-Ledene; selv paa de afbrudte Led kunde man mærke Spor af disse 
sine Kanaler i et lidet indtrykt Hul. Bændel-Ormene i Almindelighed lade sig 
og, saa længe de leve, udtrække i en fiin og norsten usynlig Traad. Skulle disse 
Led være enkelte Orme, og ved et Slags Indpodning kunne lade sig sammenfoye, 
maatte det skee saa uordentligen, som jeg har ftmdet det i ovenmeldte Pigvars 
Mave, og aldrig i et noye Forhold til deres Stortelse, eller efter den fulde Bre
de, Vinkler imod Vinkler, og Kanaler mod Kanaler, saaledes som Bændel- 
Ormenes Led virkelige» ere foreenede.

K Saa meget meere maatte jeg undre over, at Hr. Prof. Bluhmenbach 
i Gottingen soger i en Afhandling til. Pidenstabernes Societæt sammesteds ak 
bringe denne saa vel igiendrevne Vallisnieriste Meening i Opkomst igien; jeg kien- 
der kun hans Udkast i Berlin. Samlungen 8 Bind S. 345, og vil, da nys 
nævnte kongelige Societæt har fundet for got at gisre det bekiendt, korteli- 
gen oyerveye hans Grunde:

1). forekommer det ham usandsynligt, at et Dyr ffulle have Led 
af et saa ubestemt Tal. Men, det er ikke noksom beviist, at Ledenes Antal 
hos Bændel-Orme-Arterne er ubestemt, fordi man sinder yngere, ældere og son
derrevne af ubestemt Længde og ulige Antal af Led; desuden har man ligedanne 
Exempler i Tusindbeenene og Nereiderne; i mit Skrift von Wstrmem 
S. 131 har jeg anfort en Tusindbeen med sexten til sex og forgetive Led, og sam
mesteds sagt om den buntede Nereide, at jeg har funden den med tredive, sex 
og halvtredsindStive og fem og firsindstyve Led; den eleetriste Tusindbeen har fra 
een og forgetive til halvfierdssindstive, og den perlede Nereide, fom i det hsyeste 
er halvtrsdie Tomme lang, indtil hundrede og live Led.

Den 2den Grund tagen af den besynderlige Uorden ved Mundinger
ne (ofcula), da de paa Tænia folium vende snart til hsyre, snart til 
venstre Side, har meere Skin afSandhed; dog beviser dette intet videre, end at 
Ledene paa denne Bændel-Orme--Art have Mundinger paa begge Kanter, og at 
disse aabne sig ikkun paa den eene, heyre eller venstre Kant, ligesom der virkelige» |uv 

Hye Saml. I. B. H des 
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des paa denne Orm nogle Led, hvor man hverken seer nogen Munding paa den en« 
eller anden Kant. Skulle denne sandsynlige Uorden komme af de sig ved hinan

den forstende Grorökar-Ormes tilfoeldige Beliggenhed, hvorledes lader det sig da 
fatte, at meer end hundrede Led af en ottendedeel Linie til tre eller sieere Liniers 
Breede, og ofte kun af en fierdedeel Linies Lcrngde kunne sortte sig ved hverandre 
i Orden efter deres Størrelses Forhold, og at Aabningerne paa begge Kanaler 
i den forreste Kant kunne sintte lige imod Aabningerne paa Bagkanten af de ncer- 
meste, saa at deraf skulle kunne blive et Legeme, fom forholdsviis tog til i Brede ?

For der gdie siger han, har man Epempel paa faadamre Kiedeorme 
i Hr. Mullers Naider, hvor det eene Dyr er med fm Forende fastet ttt 
den andens Bagende. Det er noget ganske ander, og ey bestemt nok udtrykt. 
Jeg har ingensteds sagt, at Nalderne sad saaledes fast i hverandre, men, at de 
udviklede sig mellem deres Moders eller Sodss'endes bageste eller Gat-Bor-Led 
og den evrige Krop; og altsaa ere de ikke fremmede Orme, som uden fra hefte sig 
ved hverandre, men Embryoner af en frugtsommelig Moder., Et andet og rig
tigere Exempel, tagen af Naideme, har jeg anført ved Bcrudel-Ormen i min 
Hift. verm. I. Pars L, p. 9. Dog herom meere siden.

For det 4de: De organiske Deele i Forenden paa Bamdel-Ormen, 
hvormed den suger sig fast, og som man har antaget for Tegn til et 
Hoved / findes paaothvertsaa kaldet Led; de blive ikkun meere kiende- 
kige paa det forreste afdisse Led, eller paa den forste Orm, fordi denne 
meere udarbeider dem, end de folgende. Dette burde Hr. Bluhmen- 
bach have beviist. Han indsaae meget vel, at, naar han skulle paastaae Val- 
lisnieri forældede Meetting, maatte Hoveders organise Deele bort; derfor, da 
han ey kunde negre dem, fandt han for got at tillegge ethvert Led, hvoraf der ere 
nogle hundrede paa Bsrndel-Ormen, disse Organer, paa det at det Navn Ho
ved kunne bortfalde, og ethvert Led for sig blive en heel Orm. -

Jeg kan ikke dolge, hvor heyligen jeg undrer over dette dristige Udsigende. 
Jeg veed, hvor megen Umage det koster at faae Hovedet og dets Organer at see 
paa den fierste Deel af Brendel-Ormene; paa dem i Hesten og Scrlhunden 
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sees de med blotte Hyne, men paa de fieeste andre bliver man dem forsi vaer under 
en sicerk Forstorrelse; jeg har enpnu ikke mcerket ringesse Spor til disse Organer 
hos nogen Orm i.de andre Led, end ikke i de forreste af de afrevne Stykker, ja ey 
engang hvor jeg troede ar see Egssokke^ Eg og Embryoner felv, og dog giver Hr. 
Bluhmenbach dette ud, ikke for Formodninger, men for en afgiorr Sag. 
Jeg vilde just ikke scenes i overmaade Forundring, om jeg saae, ar et nyt Hoved 
med sine Organer fremskred af de forreste Led af en sonderreven Bcendel-Orm, 
thi fligt er jeg vandt til ved Naideme og andre Orme; men, naar jeg ikke med 
Vished saae Spor til dem, torve jeg alleneste sige: de kan dog vare der, fkient 
ikke kiendelige; men, em end saa var, at de vare der, og at de udviklede sig, 
folger dog ikke deraf, at ethvert Led er en Orm for sig, som foreener sig med de 
andre i en ordentlig Rcekke, men kun allene dette, at de senderrevne Bcendel- 
Orme kunne, ligesom Narverne, udvikle nye Hoveder, hvilket dog ingen 
hidtil har seer eller paastaaet.

For det £tc: de saa kaldede Led hange ofte meget lidet sammen, 
hvilket ikke er at formode om Deelene af et eneste Dyr. Endffionr Hr.. 
Bluhmenbach anseer denne Omsicendighed som den vigtigste ril sin Meenings 
Bestyrkelse, saa erden det dog mindre, end nogen af de andre. Sump- 
Ormen?/) Aphroditerne og Tusindbeenene springe ofte i Stykker; der samme 
flkeer med en nye Art Naider, som jeg nyeligen fandt i Stranden ved det forrige 
Ovcesthuus; de sprang tvert over det samme Ayeblik, jeg fattede dem med en li
den Tang for at bringe dem under Mikroskopet, 8 til 10 Stykker efter hverandre. 
En levende Bcendel-Orm derimod, som sidder fast med Hovedet, lader sig ircekke 
ud til en ncesten usynlig og ukiendelig Traad, forend den gaaer i Stykker; endog, 
efter at den er ded, sonderrives den just ikke letteligen, men, naar den er kogt 
i Vand, eller Vod nogen Tid har lagt i Vander, brister den, saasnart den 
vedrores.

For det 6te: Ell losladt Bcendel-Orm givr sig hellere fast igien ved 
en af de andre, end ved Tarmen. Hvorfor heller? det er blot rilf«ldigr, 

' §2 »g

«) Xumbrréus variegatus. Vermium hiftoria i. pars a, x.
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og jeg har iblant nogle hundrede- kun seer to, fom ey havde heftet sig ved Tarmen, 
formodentligen, fordi de ey kunde komme til den, men ved deres Lige, der laae 
dem i Veyen;, og hvorledes kan det at heele Bamdel-Orme hcrnge ved hver
andre, bevise, at ethvert af de sammenhængende Led er eu heel Orm for sig?

. Nok er Par Urigtigheder: Bcendel-Ormen maa bestandige« suge sig 
fastere, jo fleere af dens Lige hange sig bag ved delV; der er at sige, 
jo.fieere Led den har. Jeg har tnrkket den levende ud afFisie, Hens og an
dre Fugle af en Fingers til tre sierdendeel Alens Lcengde; de lange hcengte ikke fa
stere, end de korte, endog nogle af de lcengste laae frie, og vare dog gansie levellde. 
Rigtigere: den behever meere Ncrring til tre hundrede, end til halvtredsindStive 
Leds Underholdning. ' ;

De forreste eller aldste ere beständigen mindre, end de sidste ; de 
maa beständigen overlade til deres Naboer, hvad de hav^ indsuget. 
Det sial vel vcrre Aarsagen til deres Lidenhed, men naturligere er det, at, da de 
faae Nceringen fra forste Haand, og forst lade den gaae igiennem sig selv, de allene 
meddeele de andre, hvad de have tilovers; men hvorfor ere de da saa smaa, og - 
de lcrngst fra Hovedet de storsie, ogy fom jeg har Aarsag ril at troe, de reldsie? 
Dog herom noget meere, naar vi komme til at tale om depes Vcext.

Skulde allene Vallisnieri Anseelse og hoysi-urfgiige Slutninger have be- 
vceget Hr. Bluhmenbach til dette?■ detz ep en sand Pdmygelse for Mennesket, 

' at en Naturforsier, som Vallisnieri ,i sial vcere et Excnrpel paa, hvorledes 
baade Legemers og Forsiandens Hye Mn forblindcs for en Fav,orit-Menings 
Skyld. Han giver os et Efterstik x) af Tyfons Bcendel - Orme-Hoved, og 
tillige en Afbildnings) af Ledene,.-eller haps Grceskar-Ol'Me. Hovedet er. 
bug-rund, og har paa Randen korte , men fra Middelpunkten lange ndsiaqende 
Pigger; men Ledet er fladt, rundt om trevlet, og foran indsiaaret; og, at nu et
hvert Led kan blive .ett Orm fvr sig, dg sage et Hoved, mag Ledenes ndsiaaende 

: , . Kanter

x) Tab. 20. Fig- 1,2.
j) Tad. 19. Fitz'. 4, 5; . ri ■ ' ' . - /- ?
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Kamer og det trevlagtige, skiendt det er eens rundtom^ foran blive Pigger, 
Ligesom paa Tysons Orms virkelige Hoved, thi selv har han ikke siet det; og, 
paa det ak dette kanskee, maa de fremstaaende Kanter- -forst Hede Hager, der- 
nast Haar og endelige» Pigger, og Tyson folgeligen ikke have sect ret til; 
thi ellers maatte han have market et ligesaadant Hoved med dets Pig
ger paa ethvert Led af Ormen. Efterår Vallisnieri havde henffrever dette, 
maa Figurernes meget kjendelige Ulighed have standset ham noget; thi han siger 
strax derpaa; Piggerne paa Tysons Orm ere vist nok tangere, end de jeg 
har seek, men dette maa eilten have sin Grund i Forstyrrelsen, eller: Or
men selv, da min Bandel-Orm var gaaet fra en Kone, og Tyfons fra 
en Hund, og dog siger Tyson udtrykkelige«, at han endog med blotte Dyne 
har kunnet see Piggerne i Hovedet, og at de afrevne Led, fom han noye har be
tragtet, have inret, som ligner Hager 2). Er det en Forvovenheö, som Val
lisnieri strax derpaa beffylder Spigel for, at ville giette, hvorledes en 
Guds Skabning er dannet, uden at haveseet den, hvad er der da, naar 
man efter en vedtagen Meening selv opdigter nye Gestalter, og striber at paano- 
de andre dem. Dog fandt han i Clericus en Esterfolgcr; denne mcerkede det 
vaklende i Vallisnieri Udtryk, og at Hovedets og Ledenes Tegninger i ingen 
Maade ligne hverandre; og dog ligefrem uddriver sin Lcrrer, lader Figurerne 
efterstikke a), og gier Tyson ligesaa ugrundede Bebrejdelser.

For

Nu man er bleven meere vM«rksom paa de Dyr, som leve iblant os, og 
derfor har syndet Bcmdel-Orme ikke allene i Mennesker, Hunde og Kakte, 
men endog,i Heste, Ulve, Faar, Scrlhunde, Rotter : i Gicrs, En
der, Hons, Duer, Alker: i Aborrer, Aal, Brasen,. Horker, 
Suder, Hundesteile, Giedder, Foreller, Ulke, Pigvar, Sletter, 
Torsk, og hvo veed i hvor mange Dyr vore Efterkommere endnu skutte opdage 
dem; nu man horer dette, kan man ikke oftere komme med det Spersmaal: 
gives der meere end en Art Bomdel-Orme? vigtigere og van^eligere er det at 
vndersoge, Hvilke Dyr i^er have eens Bomdel-Orme med MenneMt og imellem , 
sig selv indbyrdes, og noye at bestemme deres Arrer.

\ g 3
z) Omni retjnaculo delti tu ti.
a) Cleric, hilt. lumb.Tab. 2? 3. x
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For Platers Tid kiendte man kun en Art, og,' som det synes, kun den 
i Mennesket;^ Han mcerkede nogen Forffiel paa den, og bestemte to Arter, 
Tænia e(kr Lumbricus latus, 03 Vermis cucurbitinus: den heele, og 

- den ved hinanden hcengende. Andry kaldte dem: med og uden Rygbeen; og 
Bonnet: med forte og lange Led. Disse Kiendemcerker ere meget usikre, efterdi 
deDeete, som Andry kalder Rygbeen findes hos begge, og ere kun under visse 
Omstcendigheder, og endda.ikke lige synlige, ligesom og Ledene paa Bamdel-Or« 
mene i Almindelighed vise sig snart lange, snart korte; ja paa en og samme ere 
de paa forffiellige Steder, baade lange og korte, eftersom Ormen udstrcekker 
eller forkorter sig; ey at tale om, at kort og lang er et relativiff Begreb, som 
intet afgier, naar man ikke kan holde begge Ting mod hverandre. Jeg 
kan her ikke delge min Forundring over, at Hr. Bonnet, som ellers hefti
gen erklcerer sig imod den systematiske, og paa sikre Kiendemcerker grundede Ind- 
deeling, og anseer den for et blot Navne-Register, ey allene bestemmer beg- 
ge Bcrndel-Orme efter lange og korte Led, men endog paastaaerH), at man 
skal ansee deres storre eller mindre Udstrcekning for specififfe Kiendemcerker paa 
nye Arter. Paa denne Maade vilde der just opkomme saadanne Forvirringer, 
som man seger at forebygge ved den methodiffe og paa uforanderlige Kiendemcer
ker grundede Inddeeling; i det hoyeste bliver dette kun en lidet betydende Foran
dring. Hr. von £mné har an fort sire Arter Bcendel-Orme, og Hr. Pallas 
c) har efter sinsscedvanlige Neyagtigged beskreven sex: den forste har taget Kien- 
demcerkerne af Mundingerne, og den sidste har tilfoyet Ledenes Gestalt; begge 
Deelerre usikre; hine ere ofte flet ikke, og undertiden kun paa nogle Led at see, 
og disse afvige ofte meget lidet i deres Gestalt, endog hos forffiellige Arter. 
Man har derfor, som ovener meldt, maat tage sin Tilflugt til Hovedet. Og 
er deres Opholdssted, i Patte-Dyr og i Mennesket, meget ubestemt angivet; 
hertilkommer endnu den, som Hr.Pallas har fundet.» Fiffene.

Da jeg ingen Menneffe-Bendel-Orm har kunnet bekomme af vore her- vcr-- 
rende Larger, naar jeg undtäger Hr. Archiater Jettsemus, som til Eftersyn 

paa

Bonnets Abhandl. S. 62.
c) Hans Tænia heruca,er ingen Bandel-Orm, men horer til mine Bradsere.
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paa kort Tid overlod mig nogle Stumper af den almindelige/ saa anfores her om 
disse ikkun det, fom Bændel - Orme af andre Dyr kan have givet Anledning til, 
I de ferstes Beskrivelser, Bestemmelser og Synonymer hersker hos alle Skri
benters faa megen Uvished, at jeg sårdeles onsker, at en praktisk og opmarkfom 
Large paa nye vildetage fatpaa dem, bestemme dem rigtigere, og foreene Skri
benterne med hverandre. Jeg forbiga'aer derfor disse fire bekiendte, og vil allene 
anferedenyeligen opdagede efter deres specifijke Kiendemerker, tggne afderes kien- 
delige Hoveder.

Tænia Eqvi capite qvadrangulo, foraminibus quatuor, 
ofculis inconfpicuis, articulis dilatis, breviffimis.

Hestens Bandel-Orm. S. 69.'

Tænia Perca capite bulbofb, ocellis qvatuor, ofculis mar
ginalibus, articulis qvadrangulis. z

Aborrens Bcendel-Orm. S. 64 og 65.

Tænia Lucii capite bulbofo hamis duplicatis qvatuor, 0(cu
lis lateralibus. Z00L d. prodr. 2655.

Gieddens Bcendel-Orm. S. 59.

Tænia Scorpii capite carinato mutico, ofculis lateralibus, 
divergentibus. Zool. d. prodr. 2656.

Ulkens Bandel-Orm. S. 61.

Tænia Anatis capite obtufo, ofculis lateralibus, fub mar
ginem articulorum, articulis fubtriangularibus.

^Endernes Bandel-Orm. S. 67.

Tænia Solida capite acuto, ofculis lateralibus, fub margi
nem articulorum, articulis dilatatis acutis. Z00L d. prodr. 2657.

Tænia Phoca capite tetragono, antice verrucofo.
. -De
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De tvende sidste, af hvilke Hr. Kammerraad Zoega har fundet den for
ste, og Hr. Otho Fabricius den anden, har jeg ikke feet.

Hr. Pallas's Tænia pifcium flemmer ihenftende tilBestrivelsen meest 
overeens med min Beendet-Orm i Aborren, endstisnt han vil have fundet treti 
fornemmeligen i Giedden og Torsten; jeg har giennemssgt mange Torste, og end
nu ikke truffet nogen Bamdel-Orm i dem, men vel en stor Mcengde Kradsere.

Jeg ter altsaa haabe, at man ey lcengere stal stride om, enten Beendet-- . 
Ormen har et virkeligt Hoved eller ikke; men da jeg finder, at de, som have feet 
det paa degrceskar-kiernede, nemlig Rondelet, Malpighi, Clere/ An
dry og Reimarus tvivle om, at Hovedet har en Mund/ saa- maa jeg herved 
erindre, at denne Tvivl kommer af den forudfattede Meening, at de punktförmi
ge Indtryk paa Ledene stulle vatre ligesaa mange Munde (f): at jeg derimod har 
feet den rette Mund stor og tydelig, baade at aabne og lukke sig, ja at den paa 
nogle er ligesaa hred, som det heele yderste Led eller Hovedet, og, at den der ud
vider sig, fom et aabent Svcrlg. .Har den altsaa en Mund, og sidder fast med 
samme i Dyrenes Morlk-kar, faa kan man vel neppe tvivle paa, at den jo 
gien nem famme fa a er sin Naring; ey heller vil Ledenes Side-Aabninger, hvilke . 
man har paastaaet uden tilstrcekkelig Grund at vcere faa mange Munde kunne for- 
aarfage Patienten eller de beboede Dyr Ulejlighed, da Ormen ligger frit i Tar
mene, og i al Tilfalde ikke kan indfuge uden Tarmstimen.

■ - \ 1 -
Ovenomtalte punktförmige Indtryk, faavelsom de blommede Teg

ninger, der omgive dem, og undertiden blive fynlige, have staffer Naturfor
sterne nok at bestille. Hine vare fnart Lufthuller, fnart Munde, snart Gat
bore, eller begge tillige, og disse bleve, under Navn af blomstersormige Le
gemer, kltortede Korn, kiertelagtige Legemer, eg-runde Vabler, og rosen- 
formige Knopper anseete snart for en Ryghvirvel, fnart for Mave og Ind
volde. Endstiont de sterste Naturforstere paastaae dette, saa finder jeg dog

V ? X ' ikke

y i) Singulo articulo proprium os, propria jHcera^chylopojetica. Linn. Syft. p. 1323. 
Propria organa, nutritoria. Pallas.

1
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ikke, at det har sin Rigtighed. Allerede det, at man har keviist, at Bcendel- 
Ormen har et Hoved, gier Sagen vaklende, og i hvor mange jeg end har betrag
tet levende og udstrakte i Tarmene, har jeg dog aldrig feet, at de med deres faa 
kaldte Mmtdinger (ofcula) laae tet til den inderste Side i Tarmen, meget min
dre, at de med samme indsugede deres Norring. Et got Forstørrelsesglas viser, 
at de blommede Tegninger l stedet for Indvolde og Ncerings-kar (stråledes, som 
jeg og virkelige« har befundet dem hos nogle Ikter og'Flad - Orme) Her ere 
blotte Samlinger af Eg eller Eg-stokke. De Ligge allevegne henstroede i Ledene, 
og have i de Led, som ere störst, og lcengst borte fra den smalle Ende, samlet sig 
omkring det punktförmige Indtryk eller Aabning, meestendeels i excentriffe Li
nier, ogssaaledes foraarfaget de blommede Tegninger. Eeeuenhsek og Andry 
have allerede mcerket disse Smaa-kugler, og den sidste holdt dem for Eg. Hr. 
Bonnet §)-holdersig lcenge op ved disse blommede Prydelser og endelige« ssger at 

^bevise mod Attdry, at der ikke er Eg, juen smaa Fit-Kugler; for st fordr 
han ikkefandt dem saa smna, og med ubevæbnet Hye kunde llkielne dem, derncrst fordi 
Le lignede fint Stov, og havde eN uregelmceSsig Gestalt. Det. er klart, at 
min fotreffelige Ven, ligesom vores lcrrde og beromte Landsmand Ole Bvrk ikke 
har sect disse Smaa-kugler eller Korn enkelte, men meer eller mindre samlede 
i Klumper; derfor saae den sidste dem hos en Bcendel-Orm som seg'kantede 
Punkter, og hos den anden som korte Streger, og hin holdt dem for smaa 
Fit-Kugler. Men de smaa Fitkugler ere altid klare, giennemsigtige, af for- 
fkiellig Storrelse, og aldrig opfyldte med saadanne Moleculer, da derimod Le 
enkelte Smaa-kugler i Bcendel-Ormen ere eg-formige, dunkle, afli e Storrelse, 
og give i Forhold til deres mindre eller storre Samlinger en svagere eller stärkere 
Giennemssin. Jeg har endog seek dem henstroede i den Linie, som de saa kaldte 
Vertebræ ufrqtøre, og det kunde ikke vcrre andet, da disse kiertelagtige Lege
mer ere lutter Samlinger af Eg og Egstokke, som, naar de ere moedne, falde 
fra hverandre og adspredes; de lyse vare allerede udtommede, men de sorte end
nu fulde. Disse Eg ere ofte under Mikroffopet udgled,le af Ledene, og have 
megen Lighed med Kradserens. Naturen danner en Bcendel-Orm i et Eg, 
der er mange tusinde gange mindre, end er Sandskorn, og lader ofte passere 

igien- 
0 i- c. p. i $- 20.
Uye Saml. I. B. C
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igiennem Kanaler tusinde gange finere, end et Haar, og endelige« farste sig 
i Tarmenes Melkekar, og der udvikle sig i^fri liggende Bcrndel-Orme^ eller un
der Hinden af Leveren foraarsage .en Blegn etter en-frit hcengen.de Knude, og 
i disse maassce for beständigen indflutteS, thi endnu har jeg ingen fundet uden for 
Maven, Tarmene, eller disse Blegner og Knuder. , Jeg feer heller flet ikke de 
Pofcr eller Hinder, imellem hvilke de blomsterformige Legemer, som Spigel 
og Hr. Bonnet sige,skal liggeø uden man vil anfee Ledenes Over- og Understade, 
imellen hvilke Egene ligge-adfpredte, som Hinder. Mueligen de kan vcere kien- 
deligere paa de storre Bcendel-Orme. A '

; Naar man mcerker, at de blomsterformige Tegninger, fom omgive den 
i Midten af de fieeste Led indtrykte Punkt, ere Giemmesteder for Eg, der 
endog ved deres Vcrxt oplofter den yderste Hud i Knuder, faa veed man, ar de 
hverken kan vcere Mave, Ncrrittgskar eller Indvolde; og man tor formode, 
at bemeldte Indtryk, i hvilket jeg undertiden har seer en tydelig Aabning, sna
rere er et Organ, hvorigiennem Egene udlades, end Mund eller Gatvor. 
Munden have vi fundet paa sit rette Sted i For-enden, og Gatboret Har jeg 
tcenkt at finde i en Indffiorrning midt i det sidste Led, dog uden at faae Vished 
Derom. Om det endog var der tydeligt, maatte jeg dog paastaae, at Ureenlig- 
heder eller et flimagrig Börsen ogfaa udlades igiennem Ledenes faa kaldte Mundin
ger, siden Bcendel-Ormen ofte er faa Hverfiodigen omgiven med en faadan Slum, 
at man, for at fee den og dens Led, forst maa afssylle den. Denne Sliim 
soetter et Slags Bundfald i Vandet, og kan give Viingeisten en mcelkagrig Far
ve, men det kan Ormen ikke, som man har vildet paastaae, thi, naar den ey 
har denne Sliim paa sig, bliver Vandet eller Viingeisten uforandret.

Neppe kan jeg bare mig for at smile, naar jeg loefer, at Fnsch, ved at 
see denne Sliim i Fiskenes Lever, har ladet sig forlede til ar opdigte enHypothefe, 
som er grundet paa en falff Slutning og strider imod alle Erfaringer: han fandt 
i en Fiskes Lever Orme af en Tommes Lomgde, som i Gestalt og Farve ligne
de Spol-Orme, og , naar de kastedes i koldt Vand, opsvolmede, ud
videde sig, bleve stive og endeligen bristede, hvorved Spol-Or
mens Hud kom til at ligge ved Siden, men Bamvel-Ormen, som var 

' - s udfalden 
X
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udfaldenafHuden, paaBunden; denne var tre gange storre, deter 
at sige tre Tommer lang. Det samme Ml han og have fundet i en Muus, 
og nu ere Sp'ol- og Bcendei-Orme een og samme'Ark, og alkeene forskiellige 
i henftende til Alderen; Spol - Ormene ere Larver eller Pupper, af hvilke 
der siden fremksmme Bcendel-Orme. Jeg vilde ikke engang have nævnet stig. 
Urimelighed, dersom ikke den berømte Gaubitts og VON Doevern /) havde 
feestet Troe dertil. Denne sidste meener og at bestyrke dette ved en Bændel-Orm, 
som en anden havde fundet i en MuuseS Lever. Herom er og ingen Tvivl: men 
hvad Frisches Spol-Orm har oæret, kan enhver let dømme, som vil sammen
ligne min Beretning om Bændel - Ormen i Giedde- Leveren S. 60 med hans Be
skrivelse^ og erindre sig, at Bændel-Ormene oste ere gandMtildækkede med et 
fiirnet Væsen.

Efterår vi i Bændel-Ormen have opdaget Eg i saadan Overflødighed, at 
næsten alle dens Led, og det i Forhold til deres Afstand fra For-enden, ere fulde 
deraf, faa kan man ikke tvivle pan, at den jo derved fortplantes, hvilket hidtil 
har været allene at formode. Men om den tillige formeerer sig ved Deeling og 
ved levende Unger, og om de afrevne Stykker igien udvoxe, derpaa have 
vi intet sikkert Beviis. Det sidste har man i Almindelighed paastaaet, og man 
kunde ikke andet, da man eengang havde antager den ubeviiste Sætning, at der 
var kun en reneste Bændel-Orm i Mennestet, og man dog til forMellige Tider 
afdrev indtil over otte hundrede Alen fra et Menneske. Man maatte altsaa en
ten tillægge Bændel-Ormen en ubestemt Længde, eller og den Kraft at kunne 
fornye de tabte Stykker. Nyere Iagttagelser, i henseende til adskillige Orme- 
Arters Reproduction, gier den vg rimelig hos Bændel-Ormen; og dennes noyere 
Undersøgelser tilintetgiør den antagne Meening om Eene-Ormen, og med 
samme alle Historier om dens Muelighed og uhyre Længde, uden derfor at give 
megen Forhaabning til Reproduction eller nye Leds Ansetning i de tabtes Sted, 
hvor sandsynlig Analogien end synes at giere den. Tvertimod beviise de, at 
fieere, end een Bændel-Orm opholde sig i et Dyr, og arvet er blot tilfældigt, 
uaar der kun findes een. Dette, saavelsom Ormens virkelige store Længde, gisr

L L det

/) Doevern von Würmern. S. ioj.
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detunodvendigt, at den skulle ffyde ud igien af de tilbageblevne Stykker, og da 
der er saadan Mrengde Eg i ethvert Led, synes det Höller ikke nodvendigt, at der 
skulle udbryde nye Led af den beffadigede Ende. Hvorom alting er, maatte eet 
eller fleere afde ncest Saaret liggende, .Uendelige, og moedne Eg snarere udvikle 
sig, end en usynlig og vilkaarligen antagen Spire til et nyt Led, og frembringe 
een eller fieere nye> og ligesom i den gamle indpodede Bccndel-Orme. Oven- 
NKvnte Erfqring om den unge Bandel-Orm, som hcengte ved det sidste Led paa 
Ulkens Bandel-Orm, og hvis yderste Led vare de bredeste, synes ikke at stride 
imod denne Tanke. Da jeg har Aarfag ar tcoe, at Bandel-Ormen udvikler 
nye Led af det Led nast Hovedet, saa forstaaer det sig, ar flig Udvikling, end- 
ffiont Bag-endembeffadigeö, gaaer for sig indtil et bestemt Tal, og at altsaa.den 
beffadigede Orm bliver ved der at udskyde nye Led, og saalrenge ar voxe, uden at 
faae nye Stykker eller Led paa det Sted, hvor de andre vare råbte. Endog denne 
Udvikling gier det mindre sandsynligt., ar nye Led skufle skyde ud af de« beffadi
gede Ende. Vel udviklerNaiden nye Led af Gatbor-Ledet, og uddriver tillige 
et nyt Hoved i steden for det tabte; men hos Raiderne er Livsstrømmen stcerk og 
tydelig og har kun ongefoer tolv Led, og i det heyeste et. Par Tommer ar lobe igien- 
nem, dåden derimod er svag og ukiendelig hos Beendet-Ormen, og dog.maa 
gaae igiennem nogle hundrede Led, og nogle Alens Lcengde. Det af Andry 
foresiagne Forfsg g) i hensigt til Reproduktionen, Hvilket allene ffnlle kunne af- 
giore Sagen, vil altsaa, efter al Formodning, falde ud til Fordeel for mm 
Meening. Af samme Grund venter jeg ey heller, ar de afrevne Stykker for og 
bag atter igien fornyes, omendffiont de nogen Tid beholde et svagt Liv, og endeli- 
gen gaae bort med Ureenligheden. Jeg har ikke sielden fundet faadnnne Stykker 
i adskillige Dyrs Tarme, men aldrig noget Spor til nye Tilsætning. Hvilken 
uhyre Vrimmel af Brendel-Orme, som dog ikke ere saa almindelige, vilde der 
blive, om det forholdt sig saaledes, som £ttwé og mange andre, en efter den an
den, have afffrevet, nemlig at de enkelte Led, som man kalder Graskar-Orme, 
og som saa let lade sig ffille fra den heele Orm, vare i Stand til at forfriffe sig med 
nye Led uden Ende.< At Polyperne, Miderne, Actimerne tf. a. s.

have

e) Bonnets Abhandlung von Goetze. S. 88'
i) Renafcentes novis articulis,more matris absqve termino. Sylt. nat. p. 1323., 
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have erholdt det"Fortrin af Skaberen, grunder sig fornemmefigen derpaa, ar de 
tiene mange andre Dyr til Underholdning, hvilket aldeles ikke gielder om" den. 
forunderlige Bcendel-Orm. Mcengden af Eg opretter tilstrcekkeligen Mangelen 
af den Evne at kunne udskyde heele Led igien.

Endskiont der fra Avling ved Eg til Avling ved levende Unger er kun, fa a 
at sige, et lidet Skrit, da det allene kommer an paa Udklækningen af Eget, en
ten i eller uden for Moderen, og begge Deele have Sted hos nogle Dyr, fom 
Eenoyerne, Bladlusene o. a. f., saa synes dog Avlingen ved levende Unger ' 
her ikke rimelig formedelst den uhyre Mcengde af Eg. Vel faae jeg tilligemed 
mine Venner i O.vedlindburg i det eene Led paa et afrevet Stykke Bcendel - Orm, 
fom fandtes i en Hane, at fem langagtige Legemer laae i famme Stilling, fom 
Ungerne hos Iglerne; men jeg vil intet bestemme, da jeg, ved at betragte 
nogle tusinde Led, ikkun har havt denne ene Erfaring.

Dette fører mig paa at tale noget om Bcrndel-Ormens Gestalt:

Enhver veed, at den er lang, flad, hvidagtig , gemeenligen smal i den 
ene Ende, og bestaaer af mange i hverandre indfattede Led; disse have gierne 
i Midten eller Kanten et Hul , og kan forlomgeö eller forkortes efter Ormens 
eget Behag; men om den og er final, eller bredest i den anden Ende, derom sin
der jeg ikke nogen Vished hos Skribenterne. Sinne, fom aldrig ret har feet 
For-enden, vil flet ikke tilstaae ben nogen Bag-ende /'). I alle de Tegninger, 
mig ere forekomne, feer man tydeligen Æ) at Enden er afreven. I Tulptt Fi
gur Cleric, t; 8. f. A. gaaer vel Enden ud i en Spids, men hvo tøt tree, at 
dette har sin Rigtighed, naar man feer, at den modfatte Ende har et Fuglehoved. 
Hr. Pallas og andre tale allevegne om en tyk og breed Ende, men om den har 
vceret fuldkommen heel, og havt en ubeMdiget Rand, • det meldes der intet 
om. Hr. Bonnet opholder sig med Rette S. Z0 over Clercs Vildfarelse, 

L Z at

. i) Generatur ab altera infinite procedendo.
k) Linn. Amoen. v. 2. Cleric, t. 1, 5, 6, 7. Goetze Bonnet. t?i, 2. Valisn. 

Aä. holm. 1747. A£L havn. 2. t. 79. Vandelli Diff. t. 5.
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at han seger Hovedet i den breede Ende, og anseer den tynde Ende for Bag-dee- 
len, men han falder derved selv paa en SatS, som vanskeligen vil kunne bevises, 
nemlig at sacwel Bag- som For-enden maatte lsbe ud i en tynd Traad, 
dersom det var muekigt, at Bcrndel-Ormen kunne forblive heel og hol
den i Legemet. Hvorfor just som en tynd Traad? Han ansorer ingen Grund 
dertil, nden det skulle vare den, fom jeg finder S. 79: Ledene eller Ringe« 
ne paa Bcendel-Ormen og ke fleeste andre Orme blive alt mindre og 
mindre, jo ncrrmere de ere mod een af Enderne; det seer enhver : men 

-jeg ikke. Jeg seer derimod, at Ledene forblive alle lige store paa Traad-Or- 
mene; paa Regnorm-Arterne og Ascariderne blive de i Endernes yderste lidt 
mindre eller hos nogle faa allene imod Ven en* Ende. Paa meer end hundrede 
Bcendel-Orme, som jeg har udtaget af adstillige. Dyr og betragtet, har Bag- - 
enden aldrig voeret-smal, og i Folge den for mig meget sandsynlige Udviklings- 
maade hos disse Orme, maa de bageste Led, som de, der ere celdst og forst frem» 
bragte, vorre lorngere og bredere, end de mellemste og forreste.

Kun Laxens og Hestens Bcmdel-Orm, men de har Hr. Bonnet ikke 
kiendt, og ingen de besynderlige Exemplarer af unge og heele Orme, giere her en 
Undtagelse, og skaffe os det meest fieldne Syn.. Hvor gierne havde jeg og feet 
derk fidste levende, men det var endog en Lykke at sage den dod. Jeg har oven- , 
for talt om denne unge Bcendel-Orm; den var ongefcer to Tommer; de Led n«st 
Hovedet vare meget smalle, men tiltoge strap anseeligen i Breede den forste Fier- 
de-deel igiennem; her bleve de efterhaanden smallere, og det fidste Led var kun ett 

k halv Linie bredt og cy lcengere end de andre; hos Laxens unge Bcendel-Orm der
imod var det sidste Led fem gange längere end de foregaaenve. Denne moerkelige 
Erfaring udkrcrver> at vi maa opholde os nogle Ayeblik ved Beendet-Ormen« 
Tilvceyt , hvorom Hr. Bonnet i den alt for korte Artikel om dens Forplanrelfe 
aldeles tier. Dersom man an'tager Udviklings Hypothesen , eller den, for 
hvilken Naturelt allevegne tydeligen erklcerer sig baade i Dyr- og Planteriget, fra 
Mennesket tit Kradseren, crg fra Eegerl til det usy lige Vaudmos, saa seer 
man, at kiendelige Begyndelser til Legemerne enten tneer eller mindre udvikle sig 
giennem alle deres Deele, og stråledes ved Fodselen eller Udgangen af Egget 
fremvise Moderens fulde Gestalt med alle, eller kun med nogle Led, eller og

1 . ' v ' en
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sn ganffe fremmed Gestalt. I Folge deraf kan man henfore -Dyrene til disse 
tre naturlige Hoved - Classer. Til den mellemste Classe, eller dem, som ikke 
kommer til Verden med alle deres Led, horer i Almindelighed Bcrndel-Ormen. 
Jeg har funden den med Hoved ogMundaabning bestaaeude af fire Led; den maa 
altfaa vcere kommen ud af Egget i det hsyeste med faa mange, og de ewige ind
til tre hundrede og sieere maa ferst udvikle sig efter hverandre og blive synlige, og 
Ormen voxe til en anseelig Lcengde. .

Men hvorledes ffeer denne Va'xt til en saadan Lcrngde? udvikle de 
mindre Led.sig af de stvrre, saa ot disse ere de celdste og hine de yngste ? det er 
at sige,' fra den tykke til den tynde Ende, som Linne vil /); eller omvendt: ere 
de mindste de celdste, og de fterste de yngste, saa at det forste ved den tynde Ende 
Udskyder det andet, og det andet det tredie o. s. f., som Hr. Pastas til) , og 
Hr. Zoega ?r) formode? eller ere de forreste vel de celdste Grceskar-Orme, 
som ferst have'forfamlet sig i en Star, men ester Hr. Bluhmenbachs Indfald 

„ ere udmagrede ril en saadan Lidenhed, fordi de nraa overlade til deres Esterfolgere 
hvad de have indsuget? dette sidste behever intet videre Svar. Men imod den 
forste Meening strider dette, at Ormen har et kiendeligt Hoved, der i saa Fald 
tilsidst maatte komme for Dagen, hvilket dog ikke ffeer; thi.jeg finder der baade 
paa unge, som bestaae af faa, og paa celdre, /som bestaae af mange Led. Des
uden maa det, ttge fra den forste Udvikling af, nsdvendigen vcere tilstede; thi om 
man end ikke ville antage, at al Nceringen blev det ewige Legem m'eddeelr derigien- 
nem, faa maatte maudog lade Den Erfaring gielde, at alle Bcendel-Orme hcen- 
ge fast med den tynde Ende ved den inderste Side af Tarmen; og endelige», at 

" Ledene saaledes ere sammenfatte, at der ene strax fra Hoveder afindstutter det an
det

• F) Novis articulis accrefcentibus verfus apicem anguftiorem. Amoen. v. 2, p.
w) Jeg kan ikke vel faae anden Meening ud af de Ord: Taeniam vix per exilem eam 

filiformem extremitatem pofle nutriri, eandemqve altera extremitate crelcere, ar
ticulisque ibi fenfirn qvafi maturefeere. Zboph, p. 402.

n) Som sqaledes striftligen Udtrykker sig: eum renuis ex fremitas prs bafi radicante aflu- 
matur, incrementum ejus latiori extremitati tribuendum e(t, qvemackhodum Opun
tia non prope radicem, fed in extremitate radici oppofita, novos protruendo ~ 
articulos, longior evadit.
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det ligesom i et Hylster. Altsaa har det intet Sted, at den skulle voxe fra den 
tykke kil den smalle Ende«.

Der er meget, som kunne synes at bestyrke Hr. Pallas's og Hr. Zoe- 
gas's Meening, dog kan den ikke vel bestaae dermed, at de forreste, og i deres 
Tanker celdste Led ere saa smaa, at de falde hen i det usynlige, og tillige mindre 
fuldkomne, end de yngere lcengere borte, hvilke, endskient de fremkomme af de 
mindre, dog ere meget sterre, og forsynede med Organer og Eg, som hine ikke 
have. Hertil kommer og dette, at jeg blant den Mcengde korte og lange, fom jeg 
har fundet levende paa deres Fodested, aldrig har truffet en, af hvis stsrste og 
yderste Ledder nogle mindre vare fremvoxne, hvilket jeg dog maatte have. mcrrket 
ved de mange, fom jeg paa forfficrllige Trder af Aaret harr feer, dersom det sidste 
Led fremstisd af det foregaaende. At to eller tre yderste Led i Bag-enden hos 
nogle Bcrndel-Orme ere lidet mindre, end mange foregaaende, er ikke tilstrcekke- 
ligt til deres Meenings Forsvar; thi efter deres Scetning maatte de forreste og 
celdste vcrre de sterste, og de folgende aftage i Forhold til deres lcengere Afstand 
fra Hovedet. Vel fFeer noget faadant ved Bcendelorm-Ungerne i §azen og 
i Hesten , mem disse kiendte nys ncevnte beremte Mcrnd ikke, og dette sieldne 
Phenomenon, hvori Naturen viger fra Beende!-Ormens almindelige Bygning, 
Maler en anden Forklaring. ,

Naar vi altfaa betragte Beende!-Ormen nsyere, og fee, at Ledene i Bag
enden ere sterre og fuldkomnere i de indvortes Deele," end de i For-enden, at de 
tage af i Storrelse og Tydelighed i henseende til de midterste Punkter og grenede 
Eg, jo meer de ncerme sig mod den tynde For-ende, ja at baade Punkter og Eg 
paa ingen Maadeere at mcerke i de Led ved Hovedet, og, at de Mange Bcen- 
del-Orme, som have tabt et Stykke af Bag-enden, og dog ikke sees der at have 
ansat noget nyt Led,, ey ville paa anden Maade kunne tiltage i Lcengde eller faae 

- .uye Led: maa da dette ikke overbevise os onat de yderste og fuldkomneste Led 
ere de celdste og fsrst frembragte, og at de ere yngere og yngere jo ncermere de kom
me Hovedet, og at folgeligen Ledene udspringe ikke af hverandre, men alle, .et 
efter det andet ud af det Led ncest Havedet, ncesten ligesom heele Naider, en 
efter den anden, udkomne af det Led ncest Gatboret. Med denne Theorie vm 

x Bcendel-
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Boende! - Ormens Vcext s) stemme alle de Erfaringer overeens, fom jeg har havt 
ved dem med breed Hale, ja de synes heller ikke at taale nogen anden,., endog 
Blcrren i Enden afHr. Pallas's Muse-Bændel-Orm, og det lange LediEn- 
den afmin unge Laz.'e-Bcendel-Orm, give et nyt Beviis, at Ledene ikke kan ud
skyde afdet sidste, men entenimellem det sidsteog mest foregaaende sompaa Tusind- 
beenene, og formodentligen paa Heste -Bamvel- Ormen, og maastee paa NY6- 
ncevnte tvende, eller, som hoS alle de andre, udafdet noermeste Led ved Hovedet.

Vi bsr ikke studse ved disse modsatte Maader at voxe paa hos een og sam
me Orme-Slagt; de ere. ikke G.eniets Udsindelser, men grundede i Bemcerke- 
renö Erfaringer. Namren.kan.foreene alle extrema og giore ethvert Mra- 
äoxum regelret. Jeg h,ar paa et andet Sted p) mist, at Nereideme og 
Aphroditerne ikke allene voxe formedelst deres Leders Udvidelse, men endog ved 
Udstud af nye Led, og der som meere er, at nogle Arter af Skolopenders 
med Alderen forege Antallet af deres Ledder og Been, naär andre Arter af sam
me Slegt have i Alderen, og naar de ere blevne dobbelt saa lange, ikke sieere enb 
i deres forste Ungdom. Det samme synes at have Sted hös nyöncevnte Arter af 
B«ndel-Ormen, som giere en Undtagelse fra den ellers almindelige Regel..

Var det hidtil saavansteligt at faae en Bændel-Orm heel, og holden; har 
man endnu ikke med Visthed seet den i sin heele Vcext med begge dens yderste En
der paa eengang uden hos de unge: har man sielden seet Hovedet, >og hos meget 
faa med Vished den anden Ende: er der da Under, at man har vcrret ueenig og 
uvis om, hvorledes den bliver til. Hr. Bonnet og Hr. vorstDoevern ha
ve sparet mig Umagen at igienrage, hvad man indtil deres Tid har sagt herom, 
saavelsom at igiendrive -de Gamles urigtige Sletninger; det bliver nu kun min

Sag

.») Hr. Reimarxm harl. c. S. 134 af den Maade, paa hvilken mine Narver voxe 
i Lcengden, formodet en saadan Mellemvoxning hos Beendet-Ormen; men 
Slutningen, at Hcefteknuden hellere burde hede Hale end Hoved, er ikke grundet 
og jeg har allerede sagt, Helmin. p. 9. Qvid impedit, qvo minus fieri poteft in 

- Tæniæ articulo capiti proximo, qvemadmodum in Naide perficitur in ani articulo.
jp) Von Würmern, ism S. 185 og 186.

Uye Saml. i. B. M de-
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Sag at prove disse bersmte Mcrndö Meeninger; wen jeg kan just ikke sige, at de 
har oploft Kunden, ligesaa lidet, fom jeg venter ar kunne giore det til fuld Noye. 
Hr. Bonnet og VON Dsevern paastaae, at de komme i Dyrenes Legemer af 
Vander; Hr. von Linne er af samme Tanker, og vil endog have fundet Ind
volde-Ormene i Vandet. Han trak den heele Skare af Leeger og Naturforskere 
efter sig; knap erindrede man sigHavtsoekLrs og Vaklisnieri modfatte Meenin
ger, uden ar opholde sig derover. Man skulle have giort Underfogelfer, men 
det er lettere at fnakke, end ar randfage. Paa andre Steder har jeg viift, at 
Indvolde-Dyrene ikke opholde sig i Vandet, men at de deri lade fee et Slags 
Forlegenhed, blive fvage og dee inven kort Tid, ofte efter nogle Minuter, og altfa a 
ikkun beboe en dem ftrregen Verden. Oveiseme kan vel leve nogle Dage i Vand, 
men de ere meget meere seylivede, og udgiore egentlige« Grendferne i disse to Ver
dener; de have staget deres Boepcel i den fine Hud i Indvoldene og i Fiffenes 
Kiev, og fees kun enkelte, undertiden i Indvoldene selv, og undertiden i Gabet 
paa. Fiffene, hvor de vomne sig til Vandet.

Hr. Bonner siger: vi vil med Tiden komme til at'erfare, at Or
mene i det menneffellge Legeme have ingen anden Oprindelse , end hos 
de ovrige Dyr #). Hvor ofte det end har lykket min Ven forud at giettesig til 
nogle af Naturens Virkninger, faa har det dog her siaaet ham feil. Dersom 
han i begge Subjekter sigtede til Indvolde-Orme, havde han fuldkommen Net 
i sin Spaadom, men det gier han ikke, og disse have vift ikke samme Oprindelse, 
som de Orme, der komme af Flue-eg, til hvilke han her sigter, og med hvilke 
man lcenge nok har blandet de aldeles forffiellige Indvolden Orme. Ligefaa liden 
Grund har hans Formodning, at Menneskets Bcendel-Orm kommer afSude
ren. Vist nok er det vanffeligt at begribe, hvorledes de kunne komme af sam
me, eller ncermere af Vandet, i Menneffets Legeme, men Sporsmaalet er for- 
gicrves,. da de ikke komme af Suderen r), eller bedre, da de ikke findes i Van
det, og ikke engang.kunde leve der, og nyere Iagttagelser have viift, at Men- 
noffenes Beendet-Orme ere af et andet Slags, end fiffenes, og formodentligen, 

end Fuglenes og de steefte Pattedyrs. -
Dette

-) Betracht, über die organisirte Körper. Art. 72.
r) Bonnets Abhandl. durch Hr. Goeye. S. 46, L. und S.
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Dette lidet er desuden tilstrækkeligt til at tilintetgiore alle Grunde for deres 
Tilblivelse af Vandet og Fiffene, som Hr. von Doevern saa udforlig anferer 
S. ioi -142, og sparer mig den Umage ar trætte mine Læsere med ar gaae bettu 
igiennem stykviis. Ikkun dette maa jeg endnu erindre, at meget, som Hr. 
von Doevern anseer for urimeligt i Naturen, er der saa lidet, at det endog 
vanffeligen lader sig begribe paa anden Maade, som for Epempel: At Ind
volde-Ormene ere Dyrene medfsdte: at de i Menneffene, om de ellers 
ere forffiellige fra dem i Dyrene, sikkert have vceret i Menneskene fraSka- 
belsen; at de blive meere uroelige ved alle Slags Spiise og Drikke, end 
ved simpel Fode: at neppe visse Nationer ere frie for dem, men vel visse 
Menneffer, ligesom og alle Heste, alle'ZEnder, alle Giedder te. ey have Bæn
del-Orme.

Derimod er det aabenbar salfft, at Bcrndel-Ormene hore iblant de 
Orme, som leve i Vand s) , og som endog i kogende heedt Vand besin
de .sig vel. De beholde kun kort Tid noget Sportil Liv, naar de kommes i koldt. 
Vand, og i kogenge Vand doe de paa Kyeblikket; de gaae da og flcajr i Stykker, 
paar man tager ved dem. Den Orm, Rosen,stein raler om, der i en kogt 
Fiff ffal have bevæget sig, var ingen Bændel-Orm, men en Fafciolå intefti- 
nalis. Man bliver visseligen snarere færdig, naar man med §inne og Hr^ 
flnzer og. med alle Medici'efter dem antager, at Indvolde-Ormene komme af 
Vanden men, naar man nu ikke finder dem der, er det da ikke bedre at 
tilstaae en Mangel i sitr Indsigt, end at fortplgyte Usandheder. Jeg har 
i Aaret 1778 paa min Norffe Reife havt den Lykke at stadfæste min i Selffa- 
bets Skrifters tolvte Tome yttrede Meening, at Linned og Ünzers i Van

det fundne Bændel-Orme henrerte fra en Fiff eller et Menneffe; jeg fandt 
virkelige« en Bændel-Orm i en Bæk oppe ved de omvankende Finner paa de 
Sveuffe Grændfer; jeg lod mig ikke nsye med denue simple Finding, men an
mærkede, at den var dod, undersogte Naboelauget, og jaae, at nogle faa Skrit 

fra det Sted, hvor denne enkelte fandtes, laae udkastede Fiffe -Indvolde, og at
M 2 < ved

O S. 119. Det, Hr. Doevern S. 135 anseer for fmaa Bændel-Orme i Vand, 
er rimeligen mine Naider. 7
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ved disse endnu hcengte ddde Bcendel-Orme, udstrakte efter Bcekkens Fart; og 
dette forevirste jeg mit til Finnerne mevfolgende S'elftab. Ligcfaa meget strider 
det mod al Erfaring, hvad Hr. VON Doevern end videre anferer: at Bcrndel- 
Orme crfforftiellige Dyr hore til en dg samme Art : at Free af Jn- 
dianfte Planter, som saaes i vores Jord, frembringer ganffe forftiel- 
lige Planter: eller ar Bændel-Ormen paa et fremmed Sted forvandler 
sig til et forffielligt og fremmed Dyr u}, hvordan vilde Det fee ud medPlame- 
og Dyr-Riget, og hvor bleve de nudflettelige Kiendetegn paa denHeyesteöViiS- 

 dom og Magt, naar dervar saa i sig felv'i Bianchi Dromme om Bcendel-Or- 
,mens Avling af Spol - Orme, og dens enkelte Leds, eller de faa' kaldte Græs
kar -Ormes x} Parring, hvoraf han gior ethvert til en Hermaphrodit, og frem
stiller en lang Kicde af Parringer, fortiene ikke at noevnes her, uden allene til 
en Advarsel ikke at forkue Naturens Virkninger af Boger og i sit Kabinet, men 

x selv at soge, og med al Varsomhed noye og oste at efterforske.

Jeg iler til Slutningens da denne Afhandling i hvor kort jeg har sogt at 
fatte mig, er voxen langt over de foresatte Grcrndser. Hvorledes komme da 
Bcrndel-Orme i Menfteflet? maaffe- af andre Dyr formedelst Eg, som svcr- 
ve hist og her i Luften , eller ere de Menneffet og de andre Dyr medfodte?

Det kan ikke negles, at Infusions- og Indvolde - Dyrenes overmande smaa 
og usynlige Eg hyppigen fvKve i Luften, adspredes af Vinden, og saaledes-inddra
ges afDyr og Mennesker ;' men da ethvert Eg maa tresse et fok sin Natur beqvemt 
Sked, om det ftal blive udklcekket, saa har den godgierende Skaber derved sorget 
for, at ikke Mennefter og Dyr ftulle opfyldes og belassses med flige Gicester, men 

at

' V 1 '<■ . •: ;'v: , . _/ .< - . . ■ - - ’ ...

r) Doevern -on Würmern S. DZr. '
«) S. 140. ’ ‘ ;
x) De naturali in humano cörpore generatione^ p. LZß - 2gt.
j} Den Grnnd, som den ellers starpsindige Hr. Bonnet Fig. altforer imod Ege- 

nes Adspredelse, nemlig fordi den strider imod Moderens sædvanlige Omhygge
lighed og Forsigtighed/ er meget svag: Bcrndel-Ormen ltvgger dem i Tarmene, 
som det rette UdklEkningssted, men kan ep forhindre, at den stsrste Deel gf 
dem gaaer bort med Ureeniigheden.
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at heller Myriader Eg maatte blive uudklcekkede og ttene til andre Syemeder. 
' Men Egene afde Orme, som iscer tilhore Meuneffenef. Ex- desmaa og storeSpol- 
Orme, Bcendel - Ormene og Trichuriderne finde, just der rette Sted i Menne
sker til deres Udklcrkning? Viffeligen; men, da de findes saa sielden, da de 
i^det mindste her til Lands knap mcerkes hos hver tusinde, uagtet enhver Orm gi
ver en uhyre Mcengde af Eg fra sig, ror jeg ikke antage, at Luften skulle varre den 
Vei, igiennem hvilkende Eg maatte komme ind, som vare bestemte til at frem
bringe levende Orme; thi om saa var, maatte knap eenvcere frie for deni, for# 
nemmeligen for Bandel - Orme, som hver for sig indeholder Myriader Eg; det 

' synes derfor rimeligt/ at disse Ormes Eg i Luften aldeles tahe deres Kraft til at 
fremspire, 0A at kun de faa, som ey bortføres med Ureenligheden, paa deres 
Fodested give Nye Orme, og der formedelst deres Lidenhed Mindernden komme ind 
i Forceldrenes Blod, og udklækkes i Bornene. Skulle nyere Erfaringer godt- 
giore, at Bcendel-Ormene i Hunde, Faar og maaffee i Sviin rc.vare af samme 
Akt, fom de i Menneffet, saa vil man og kunne angive andre Maader, paa 
hvilke de kunne komme fra et af Disse i det ander..

At ey alle Mennesker have Orme beviser her ligesaa lidet deres Oprindelse 
Uden fra, som hos de firføddede Dyr, Fugle dg Fiffe;> thi jeg har hos nogle af 
hver Art ikke kunnet opdage noget Spor dertil, men derimod hos andre har jeg 
fundet Tarmene ganffe fulde. Den Iagttagelse, at nogle Sorter Fluer legge 
deres Eg i Kreaturenes Hud, og i Hestenes Gatbor for at udklækkes, passer lidet 
til denne Hyporhes, da disse Orme hverken forvandles eller findes uden før 
Dyrets Legeme. r

, Dette bringer mig paa Hartsokers og Vallismeri Meening, som ud
lede den første Bcendel-Orm fra M førføe Menneffe. Hr. Bonnet anseer det 
vel før en mislig Udflugt derved at künne undgaae andre HypotheserS Vanffelig- 
heder, o£ føger at svcekke deres SatS ved den hellige Skriftes Ord, nemlig, at 
Gud har stabt alle Dyr uden Undtagelse og tillige Ormene, forend han 
stabte Mennestet; ogmeener, at detikke rimede sig med Guds Viisdom 
og Godhed atnedlegge et stadeligt lltoy i den uskyldige Adams Legeme. 
Men, om man endog kunne bevise, at MenneffetS Bcendel-Orm kom uden fra, 

M 3 blev 
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blev dog Menneske-Lusen tilbage, om hvilken man er eenig, at den ey er fundet 
andensteds, end paa Menne^et. Skabningen veed lidet, hvad der rimer sig 
med Skaberens Vrisdom og (Godhed; den dommer kun efter eensidede Begreber 
og egne Fornemmelser, og for at vide, hvad der stråledes rimer sig eller ikke, 
maatte man kunne domme efter den Alvists Begreber, og efter alle Skabningers 
Folelstr og Fornodenheder. Ligesaa lidet kan jeg indste, at man meere philoso- 
phisk begegner denne Hr. Bonnets Indvending, som det dog synes ham selv, 
naar man med Clere forudsætter, at Ormene forst ester Faldet vare udkrebne af 
Egene; har da Gud ffabt saadanne Skabninger, som, hvis Adam ey vor falq- 
den, skulle gaaet tilbage til deres forrige Intet, og ey opnaaet den med dem be
stemte Hensigt, Livets Glcede og Skaberens Forherligelse? Forresten er der in
tet urimeligt heri; thi da Ormene lang Tid ere roelige, og kun undertiden skal 
foraarfage de Mennesker Smerte, som have dem, saa har denne skadelige For-, 
andring i deres Opfersel en sandsynlig Grund i Menneskets efter Faldet forandre
de og fordervede Lcvemaade.

Det bliver altsaa endnu et Spersmaal, om og Indvolde- Ormene for- 
aarsage de Dyr Smerte, som leve ved ukonstlet Spise? thi at Brase
nen om Sommeren i got Veyr hopper oven for Vandet for Pinsel af Bandest 
Orme, som Tyson paastaaer, er ikke saa sandsynligt, som at de giere det af 
Lyst. Ofte fandt jeg Pigvarrens Bug ganske opfyldt med Vandel- Orme, og 
Torskens Indvolde overaltMdspekkede med Kradsere; vilde ikke disses og andre 
Fiskes Kaarvcere meget haarde, hvis de af disse Giester bleve pinede og plagede 
i Forhold til deres Mangde, hvilket dog ikke synes aldeles troeligt, da^begge vare 
store, feede og velsmagende <zs). Hertil kommer, at da Bandel-Ormene ikkun 
med Vet yderste af den smalle Ende, hvor den sande Mund er, vedrore Indvost 
dene, og ikke som man har troet, med de mange saa kaldte Mundinger i deres 
Legems heele Strakning, saa bortfalde for det fsrste de Smerter, som herfra skulle 
foraarsages. Hagerne og Suevorterne iden sande Mund ere nu tilbage, med hrilke 

om

K) Denne Erfaring, som og det, at Bandet-Ormene allene opholde sig i Maven og 
i Indvoldene gier platers Udsigende, at Fiffehandlere formedelst Bændel-Or
me ofte nsdes til at bortkaste deres Fiste, temmeligen usikkere og tvivlsom.
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Le fastsetter sig i tunica villofa, oz her overlader jeg til de anatomerende Leger, 
om denne og kan meddeele smertelige Folelscr; i al Tilfelde vil disse formeeres eller 
formindskes, eftersom Ormene ofte eller sielden foruroeliges, eller lsslade det 
gamle Suested og ansette paa et nyt; og hvo tor negte, ar jo de unaturlige, 
foranderlige Spiser og Medikamenter udsette Ormene for en saadan Afvexling.

Der er bekiendt, at man, saa lenge Menneffer have tilveret, har forgicrves 
udtenkt Midler til aldeles ar befrie de af Bendel-Orme plagede, og at de Franskes 
Kovge nyeligen hartilkiobt sig, og ladet bekiendtgiere et saa kalder Specificum, 
men, naar man kiender Bcrndel-Orm-ns Hoved og ders Bygning, faa indseer 
man Aarsagen, hvorfor den strå vanskelige» kan uddrives, og hvorledes det. Me
dicament maa vcere beskaffen, der ffal giore en uimodstaaelig Virkning. Jeg 
har oven viist, at den hcenger sig fast med Hovedet , at den lader sig rrcekke i en 
fin og for Hyet ncesten usynlig Traad uden at loslade, og for lader sig fondersiide, 
forend den giver flip. Derfor er det overmaade rart uden Anatomie ar faae en 
Bcrndel - Orm med Hoved, og jeg har ondt ved at troe, ar noget Medicament end
nu har uddrevet en heel Bcrndel - Orm; Stykker kan blive uddrevne, saa meget 
meeresom Ormenselv, uden at tvinges dertil, afstetter dem; og i et Tilstrlde, 
font dog vel ikke oste forekommer, nemlig naar Ormen flippet et Sted, og inden 
den haster sig paa et andet, kan enhver excreti o alvi drage den heele Orm med 
sig. Dette sieldne Tilfcrlde forekom Doctor Reinhold Wagner a) ved Slut
ningen af forrige Aarhundrede. da en Bcendel-Orm paa sex Alen med tydelig 
Hoved gik fra enSokdat. Hans korte Beretning indeholder i faa Linier meere 
sandt og rigtigt end nogle hundrede Citationer af tildeels usikre tildeels aabenbar 
usande Historier, som Dr. Stolterfoth herved fikLeylighed til at udkrame. 
Skal den altsaa ved Konst uddrives, maa en saadan Medicin udfindes, som er 
Ormen modbydelig, og endnu beholder denne Egenskab, naar den har udstaaet 
alle de Forandringer, som den maa giennemgaae ved at dpleseS i Maven, vedat 
fordeele sig i chylo, blande sig med Blodet, og lobe giennem alle Aarerne, fe- 
cernere sig i Mcelke-Karrene, og, ved Ormens Suing af disse, giore i dens Mund 
tn saa ubehagelig Folelse, at den loslader, og strax udfores, eller igiennem Mun

den
«) N. lit. M. Balth. 1699. P- 300. Corpus geniculis diftin6tum cum capite verrucofo 

& in mucronem tanqvam fubiilam delinente fex ulnarum longitudine fine aliis tor* 
B^iaibus citraqve ullum incommodum per alvum disjeftum.

_ /
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den drcebes; ryen hvor vanskeligt bliver det at udfinde "et saadant Specificum, 
og dog bliver dette den ufeykbarligste Vey. Man har almindelige« troet, at 
Galden og bittre Ting maatte fordrive denne og andre Orme; mon heri ikke 
tneget er vilkaarligen antaget ? mon de vcere Ormen vidderlige fordi de ere det for 
os, og mon de endnu have deres bittre Natur, naar de have passeret ovenmceldte 
lange Omvei, forat komme til Dyrets Mund; thi, at Galde-Saften i Tar
meneomgiver Ormen, deraf drcebes den ikke; ikke siclden fandt jeg levende Bcrn
del-Orme, Ikter, Kradsere og Ascarider i Tarmefliim, som var ganske gien- 

-nemsledt af den gule og grsnne Galde.
Til Slutning vil jeg anfore nogle Hoved-Sottninger, fom, uagtet de stride 

mod det man hidindtil har sagt, og antaget om Bcrndel-Ormen, dog ere aaben^ 
bare Folger af dek foregaäende. /, , ■

Bcrndel-Ormen er et virkeligt Dyr, og ingen Dyrplante.
Den er et enkelt udstrakt Dyr, og ikke en Kicrde afmange. 
Den har et Hoved med forskiellige Organer.

, Den har en Mund i For-end^en.
De for Munde nnseete Indtryk paa hvert ere Aabninger for Eggene. 
De greenede Tegninger ere Samlinger af Eg.
Bcrndel- Ormen er cif forffiellig Art i Pattedyr, Fugle og Fiske.\ 
Den fortplanter stg ved Eg, neppe ved levende Unger eller ved Stykker. 
Den voxer i Lcengden ved enkelte Leds Udvikling ncest ved Hovedet. 
Een Orm allene (le Solitaire) har hverken Sted hos Mennesker eller Dyr. 
Den findes sandsynligen i alle Dyrarter (Indsekter og Orme hidtil und

tagen) men aldeles ikke i alle Arternes Individua.
• Beende!-Ormen foraarsäger neppe de Dyr Smerter, som leve ved ukonst- 

let Fede.
Den kommer ikke af sandet, 
■■7 ä ikke af Fisk,

ikke af Fugle, 
neppe af Pattedyr, 
og neppe af Luften i Mennesket.

Rorsse

1


