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Anatomist

Beskrivelse
over

et Foster med tvende Hoveder
af

H. Callifen.

Lcrst den 12te Januarii 1781.

et er ikke allene ved at vcere opmcrrksom paa Naturens ordentlige Gang og 
de bestandige Love, efter hvilke dens Virkninger bestyres; men end

og ved at iagttage dens Afvigelser fra den scedvanlige Orden, ot der banes Vei 
ril Kundskab, og aabneS ofte nye Adgange til at kige lidet ind i dens skiulte 
Vcerksteder.

Men Naturens Afvigelser fra dens almindelige Love ere faa og sieldne, 
det synes derfor at vcere af desto mere Vigtighed, at betragte dem nred Opmcerk- 
fomhed, naar de forekomme, da det er forst af mange samlede og hinanden lig
nende Tilfcelde man omsider kan blive i Stand til at udlede Slutninger. I 
denne Henseende har jeg troet, at det ikke kunne vcrre upasseligt efter det Kongel. 
Selskabs Hensigter ot forelcrgge samme en Beskrivelse over et Misfoster med 
tvende Hoveder, som for faa Aar siden blev fedt her i Byen af en Matros- 
Kone 35 Aar gammel, der forhen havde bragt trends levende Born tit Verden.

Bemeldte Moder til dette Misfoster havde imedens hendes Svangerskab, 
ester Mandens Udsigende, ikke formcerket noget nfcrdvanligt, som havde giort sår
deles Indtryk paa hendes Sind eller Indbildningskraft, og som man kunde til
skrive denne Fosterets usædvanlige Dannelse. Men ester Fodselen steete det, 
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som almindelige« pleier at skee efter MisfostereS Fodseler. Moderen tilffrev 
denne Hcendelse det hastige Indtryk et Billede havde giort paa hendes Sind, 
som dog allerede nogle Aar iblant endeel andre var hängendes i hendes Kam
mer, og som forestillede Janus bifrons. Fod se len var og maatte nodvendig 
vcere langsom og besvarlig, dog blev den efter tvende Dages Fedsels Arbeide 
endt allene ved Naturens Virkning, det eene Hoveds naturlige Stilling i den 
everste Aabning af Bakkenet, som var meget vel dannet, gav den ellers ikke 
nduelige Jordemoder ingen Mistanke om noget «sædvanligt Tilfalde; ferst da 
det eene Hoved allerede var passeret de yderlige blode Fodsels-Veie, forundret 
over den Forhindring som endnu kunde forhale Fødselens Ende, opdagede hun 
paa den heire Side det andet Hoved, som da allerede var gaaet igiennem den 
overste Aabning af Bakkenet, og som nogle Timer derefter ogsaa blev fedt; 
hele Fødselen blev da hastig tilendebragt, og i Henseende til Navlestrengen, 
Morkogen og dets Afsondring var intet asvigcndes fra den naturlige Tilstand.

Moderens Barselseng var uden usadvanlige Tilfalde, eg hendes atleti
ske Helbred blev ved denne FedselS Handling aldeles ikke svakket eller forandret. 
Fosteret var ded, men dets meget fuldkomne Dannelse og friske Udseende, faa*  
velsom Moderens Forsikringer, at have sundet til tydelige Bevagelser af Bar
net kort føretit. Fedselens Begyndelse, gav tilfulde tilkiende, at Barnet var 
dod under Fødselen. IordemoderenS Bestrabelser ved Aareladning igiennem 
Navlestrengen, Badninger, IndblaSning af Luft i Lungerne, og andre op- 
vakkende Midler at bringe Barnet igien til Live var ogsaa forgieves. Jeg var 
fa a haldig ved IordemoderenS og en Vens Formagling at fa ae Barnet til Un
dersøgelse. Fosterets udvortes Dannelse fees af den fsrste Tabelle, det var et Pi
gebarn af en fuldkommen Bygning, af ioZ Punds Vagt, Haar og Negle 
vare som de plejer at vare paa suldbaarne Festere, dog havde de ikke den fulde 
Langde disse pleier at have.

Det havde tvende sarffildte Hoveder, af den ved nyefedte Børn sad- 
vanligeStørrelse, dog varFiguren for saavidt forandret, at Hovederne paa den 
Side de vendte imod hinanden vare mere stade end paa den udvortes Side, hvil
ket syntes at vare foraarsaget af Trykningen imod hinanden. Det heire Ho
ved, som det sidste der kom frem, havde lidt meget af Trykningen under Fød
selen, saa at Huden ikke alene paa adskillige Steder var beffadiget, men paa 
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den hoire Side hvor os parietale Issebrende siden fandtes at være brækket, 
var en stor Samling af underlebet Blod. Disse Virkninger af Trykningen, 
den voldsomme Dreining Hals-Virvelbeeuene og den deri indfluttede Rygmarv 
nodvendig maatte være underkastet imedens det eene sidstfødte Hoved endnu var 
indklemt i den overste Aabniug af Bakkenet, har efter al Rimelighed og foraar« 
faget Barnets Dod.

Begge Ansigterne vare fuldkommen naturlige, hver Hoved havde sin 
særstildre Hals, fom hen imod Brystet ncermede sig mere og mere tilfammen, og 
ved den nederste Deel af Halfen stedte sammen. Paa dette Sted var imellem 
begge Halsene en bevcegelig Forheining ot finde, som siden blev opdaget at 
være et enkelt Noglebeen og et Skulderblad, Brystet var aldeles enkelt, men 
endeel bredere end det pleier at være ved andre Bern, Underlivet var oventil ili- 
gemaade bredere end sædvanlig, men neden til nærmede det sig til den naturlige 
Storrelse. Navlen og Navlestrengen var aldeles som den pleier at vare. Ar
mene vare fuldkommene af sædvanlig Tal, Figur og Storrelse, ligeledes Bec« 
nene, undtagen at Fodderne vare dreiede faaledes, at Saalerne (PlantX) af 
begge Fodderne vare dreiede ind og opad, som de pleier al være ved de faa 
kaldte Varis.

For des Høiere at kunde underfoge dette Misfosters indvortes Bygning, 
fpreitede jeg noget af den grovere Vox-Injccnon i Navlestrengens Vena, hvil
ken Blodaare jeg fandt ikkun enkelt, men tillige med de sædvanlige Pulsaarer 
noget storre end de pleie at være. Begge Hoveder og Halsene viiste aldeles in
gen Særdelesheder af Pulsaarernes og BlodaarerneS Uddeeling, faa og Ner
vene og de fandfelige Organa vare fuldkommen naturlige, hver Hals havde 
sine Hoved- og Hals.Pulsaarer (arterias carotides og vertebralas) sine 
venas jugulares ex og internas, sine nervos vagos, inttrcoftales 
recurrentes og ganglia cervicalia, ikkun de ydre Halsnerver gav plexus 
brachiales paa sædvanlig Maade fra sig, de indvortes derimod ikkun ubety
delige Mujkelgrene, Musklerne paa den indvortes Side af Halsene indplantede 
sig paa de imellemværende Nogle- og Skulderbeen. Huulheden af Brystet viiste 
mere mærkværdigt, omend ffiont denne var af betydelig Breede og Storrelse, 
faa var dog ikkun tvende Brysthinde-Sække, tvende Lunger, de sædvanlige 
Mediaftina anterius & pofterius, en Pericardium og et Hierte rilstæde.

Alle
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Alle anatomiske Beskrivelser af dobbelte Misfostere kommer deri overeens, at 
ikkun findes et Hierte i dem, dette synes derfor at vare en stadig og vis Indret
ning af Naturen, fom tydelig sigter til Barnets Conservation: Tvende Hierter 
vilde neppe med en fuldkommen lige Kraft kunde bevage Blodet til de faller 
Deele af begge Fosters, et derimod eller 2 fammenvoxne, fom ved de famme 
Muskel-Trende tratte sig fammen, giør hele Circulatrons-Systemet mere sikker; 
Uddeelingen af Aarerne var ganske fardeles. For at ikke blive keedfom- 
melig ved en lss og utydelig Beskrivelse af Aarernes Gang, har jeg sogr at 
afbilde dem i den anden Tabelle.

Hjertet syntes at vare dobbelt og fammenvoxen, da det ikke allene var 
meget storre end det pleier at vare, men endog de Furer paa Spidsen og den 
bageste Rand af Hiertet, saavelsom Hierte HreneS Tal og Aarernes Udspring 
af Hiertet viiste det. Den forste Figur afbilder Hiertet udtaget af Hiertepun- 
gen (Pericardium) og Udlober af de store Aarer, saaledes fom de fees fra 
Hjertets forreste og sverste Flade:

A. Er det forreste Hjertekammer (Ventriculus anterior) af det storre 
og hejre Hierte.

B. Det bageste Hjertekammer (Ventriculus pofterior) af samme Hierte.
C. Furen (8ulcus) hvoraf fees Gierdet (Septum) imellem begge Hierte- 

kamilterne.
D. Den ^ire Hiertefak (auricula dextra) af samme Hierte.
E. Den venstre Hiertefak.
F. Den venstre Hiertefak af det venstre Hierte.
G. Eu Deel af det mindre, venstre og noget bagtil med det storre hsire 

sammengroede Hierte.
H. Den opstigende store Pulsaare (aorta afcendens) af det hoire Hierte.
I. En Deel af den nedstigende store Pulsaare.
K. Den Hojre Nogleaare (arteria fubclavia dextra).
L. Stammen af den hoire Hoved-Pulsaare (Truncus arceriæ caroti

dis dextrae.
M. Stammen af den venstre Hoved-Pulsaare (carotis finiftra).
NN. En Deel af Lunge-Pulsaaren (arteria pulmonalis) som allene gik 

til den hoire Lunge.
Nye Saml, II. B. N O. Den
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O. Den tilbageforende Lungeaare (vena pulmonalis)*
P. En Deel af den ovre store Huulaare (vena cava superior).

Denne Huulaares Decking i tvende Hovedgrene, hvoraf den hoire gav 
" tvende tilbageforende Halsaarec (venas jugulares) til det hoire Ho

ved og den tilbageforende Nsgleaare^(venam fubclaviam) til den hoire 
Arm. Den venstre gav

RR. Tvende tilbageforende Halsaarer (venas jugulares) tit det venstre 
Hoved, og

S. Nsgleaaren til den venstre Arm.
T. En Deel af den mindre aorta fra det venstre og mindre Hierte, hvor 

tillige fees denne Pulsaares opstigende Deel og Krumning.
U. Den hoire Pnlsaare (carotis) til det venstre Hoved.
X. Den venstre Hoved-PulSaare til samme Hoved.
Y. Den nedstigende mindre aorta.
Z. Nogle-Pulsaaren (arteria fubclavia) til den venstre Arm.
a. Den venstre Lunge-Pulsaare (arteria pulmonalia finiftra).
b. Tubus arteriofus, som gaaer ind i den mindre aorta.

Den anden Figur viser Hjertet fra den bageste og underste Side, hel
dende med dens Grund eller brede Deel frem ad.

A. Den underste og bageste Flade af Hiertek.
BB. Den hoire Hiertescrk af det mindre Hierte.
C. Den venstre Hiertestrk af samme Hierle.
D. Det mindre og venstre Hierte.
E. Den mindre aorta med dens Udgang og Opstigning.
FF. De tvende Hoved-Pulsaarer (carotides) til det venstre Hoved.
G. Den nedstigende Deel af samme aorta.
H. Nogle-Pulsaaren (arteria fubclavia) til venstre Arm.
II. Den store Krumning denne aorta gior for at naae den anden store ned

stigende aorta, udi hvilken den indgaaer.
KK. Den venstre Lunge-Pulsaare.
L. Tubus arteriofus b i den ftrste Figur, hvis Indlob i aorta her 

fees.
M. Den venstre tilbageforende Lungeaare (vena pulmonalis).

NN.
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NN. Huulaarens Scrk (Saccus venæ cavæ).
O. Den opstigende Huulaare.
P. Den hsire tilbageforende Nsgleaare (vena fubclavia dextra).

De tilbagefereudeHalsaarer (venæ jugulares) til det hsire Hoved. 
RR, De tilbageforende Halsaarer til det venstre Hoved.
8. Den nedstigende Huulaare (vena cava defcendens).
T. Den anden og storre nedstigende aorta. 
UU. Hoved-Aarerne (carotides) til det hsire Hoved.
X. En Ring eller He, som den nedstigende aorta gisr.
Y. Nogle-PulSaaren til den hsire Arm.
Z. Den hsire Lunge-Pulsaare.
a. (Bn Tubus arteriofus, fom ikke kan sees, men paa det Sted gaaer 

imellem Lunge-Pulsaaren og Begyndelsen af den nedstigende aorta.
b. Den hsire tilbageforende Lungaare (vena pulmonalis dextra).
c. Den hsire Hierteftrk af det stsrre og hsire Hierte.
d. Den venstre Hierteftek af samme Hierte.

Lungerne vare af den ftedvanlige Figur, allene noget sterrr, hver af dem 
havde sit eget Luftror (arteria afpera) som uden Deeling gik til denne Lunge 
allene, de havde og hver sin egen Arterie og Vene, som gik til Hjertet paa 
forskiellige Steder, Glandula Thymus var naturlig, dog storre end som 
scrdvanlig. Distributionen af Nerverne var saaledes, at begge Nervi vagi 
geleide ocfophagum paa hver Side igiennem diaphragma. De udven
dige Intercostal-Nerver gjorde uden til deres ftedvanlige Ganglia og Grene, 
men de indvendige gav ikkun fmaa ubetydelige Grene, alle 4 Intercostal-Ner
ver giennemborede endelig Mellemgulvet paa forffiellige Steder.

Ved Aabningen af Underlivet fandtes 2 ftrrfkildte Maver af scrdvanlig 
Figur og forffiellig Storrelse, hver med sin egen Mavepibe (ofophagus) og 
hver sin egen Pylorus og Tolvsinger-Tarm, men forend de kom til den anden 
Krumning, stedte de sammen og formeerte derefter ikkun en Tarm-Kanal.

Dette er forestillet i den anden Tabelle, hvorpaa sees begge Ventriculi 
af ulige Stsrrelse.

N 2 AA.
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A A. Begge Mavepiber.
BB. Pylori og Inteftini duodeni Begyndelse. 
C. Deres Sammenfletning i en Tarmhuulhed.

Leveren var storre end scedvanlig, dog kun enkelt og forsynet med <tt 
Galdegang, som indborede sig i det enkelte Duoderhum. Det store Omen
tum fulgte begge Maver og var for Resten som scedvanlig. Men der fandtes 
Z mindre Omenta, et i den mindre Krumning af hver Mave, og det tredie 
imellem begge Maver, alle 3 saavelsom det store Omentum lode sig igiennem 
den Winslovflke Aabning opblcese. Ved de evrige Indvolde i Underlivet var 
aldeles intet usædvanligt. De sire Intercostal-Nerver, saavelsom de fire Ner
ver af det 8de Par formerede et stort ganglion femilunare, hvoraf, efter 
den almindelige Orden, Plexus blevc formerede.

Mellemgulvet havde 4 Crura til Giennemgang for begge Mavepiber, 
een Aabning for Aorta og een til Vena cava.

Den tredie Tabelle viser Skelettet, hvis begge Hoveder (Pig. 1.) vare 
af naturlig Dannelse, undtagen nt den indvendige Side var mere flad paa begge, 
formodentlig af Hovedernes Sammentrykning imod hinanden; den udvendige 
Side var mere convex. Begge Columnæ vertebrarum (Fig. 2.) lige til 
Spidsen af Ofla coccygis vare as scedvanlig Figur og Sammenfletning; ud, 
vendig vare Ribbene paa soedvanlig Maade dannede og foreenede med Virvel- 
bene, men indad imellem begge Rygradene vare Udvoxninger eller Rudimenta 
af Ribbeen, som foreenede begge Rygradene tilsammen bagtil.

Brystbenet (Sternum) var meget breedt, og viiste store og dobbelte 
Ossifications-Puncter; paa Midten af den overste Deel af Brystbenet var det 
iredie Nogle- eller Kravebeen (Clavicula) befcestet, dette gik frem midt imellem 
begge Hals-Virvelbene, og havde et tredie Skulderblad (Fig. 2 a) af sårdeles 
Dannelse, som sad imellem de tvende Rygrade. Dette Skulderblad havde og 
sine scerdeles Muskler til Bevcegelse, alle andre Been vare af den fledvanlige 
Dannelse.

Bemærkelser over Misfostere findes ikke sielden. I de gode og troevcrr- 
dige Skrifter er henimod 600 tilstcede, men meget sielden ere dog anatomiske 
Beskrivelser deraf, da iblanr denne Mcrngde neppe 60, og de fleste endda me
get loseligen findes anatomisk bepkrevne.

Kund<
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Kundskab om den udvortes Dannelse nf Mis fo stere og deres Afbildning 
synes allene nt tilfredsstille en unyttig NySgierrighed, det er heller ikke ot nægte, 
at af Misfostere ikke kan haves den sande og udvidede Nytte, som nf Efterforsk, 
ning og anatomisk Kundskab om den bestandige og sædvanlige Bygning nf det 
menneskelige Legeme, men det er dog behageligt, nt finde Naturens Handlin
ger felv i fine Afvigelser bestemte, ordentlige og passende; og ikke sielden inde
holder anatomiske Beffrivelser af Monftra, en Sæd til Sandhed, som al
drig af den sædvanlige Legemets Bygning kunde have været udledet.

Iblant Misfostere i Almindelighed, synes de som enten aldeles eller dog 
til de betydeligste Decle af Legemet ere dobbelte, nt vcere de mærkværdigste. Af 
disse, hvoraf omtrent 185 Efterretninger kan samles, som bære Præg af Sand
heden, ere de almindeligste, hvor tvende hele Fostere paa een eller anden Deel 
ere sammenvoxne, af det Slags har den asdode Hr. von Haller efterladt 0- 
€11 ypperlig Beskrivelse.

Der findes nf disse fuldkommen dobbelte Fostere næsten 70 bemærkede, og 
mærkværdigt er det, nt jo mere Monftra fra dette Slags afvige, jo sieldnere 
ere de.

Afdem som har ikkun et Bækken, men 2 Hoveder, 2 Bryste og 2 eller 
3 Been, findes 45 anmærkede; af dem som ikkun havde et Hoved, men Lege
met paa adskillige Maader dobbelt 40; af dem hvor et mindre Foster var sam- 
menvoxet med et storre fuldkomment 17; og endelig af dem som med 2 Hoveder 
ikkun havde en Krop og sædvanlige Lemmer 13, og af alle disse er næsten to tre- 
biedeel af det andet Kion. Jeg overgaaer den Mængde af andre udvortes Van
skabninger paa enkelte Legemets Deele, saa og Forsætninger og Forandringer af 
Indvoldene, dobbelt Blære, Moder og Moderskede, as hvilke fidste jeg i 
Colleétaneis Hafn. har bekiendtgiort nogle. Iligemaade de mange Be
skrivelser nf vanskabte Dyr, saa og de som allene efter Traditiones ere be
skrevne , og de som mere synes at være anferte til at opvække Forundring og 
Overtroe, end nt stadfæste Sandheden. Iblant de Misfostere med 2 Hoveder 
og en Krop, som nogenledes ligner dette nu beskrevne, eller i det mindste dog 
har ikkun et Bækken, er især Beffrivelser i Auguftino, Jacobo RufHo, 
Buchanano, Paræo, Riolano, Bianchi, Schenkio, Brunero, Morris, 
Lemmery, Sculceto.

N 3 Nnar
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Naar man sammenligner de anatomiske Beskrivelser af flige Vanskab- 
tunger i Almindelighed, faa finder vi i det Hele, at de ere saaledes byggede, 
<tt hver Deel har en tilstrækkelig Marngde af Blodkar og Nerver, og staaer i saa« 
dan Forbindelse med det Hele, at intet fattes til Livs og Helbreds muelige Con
servation. Naar og fligt et Misfoster har levet og voxel i Moderen den hele 
Tid af Svangerskabet, kan man med stsrste Rimelighed flutte, ar Livet ogfaa 
uden for Moderen efter Fodselen kan vedblive. Erfarenhed stadfcester og, at 
sammenvoxne og med betydelige dobbelte Deele forsynede Misfostere ikke allene 
har levet, men og har levet sunde; ja endeel har opnaaet en moden og nogle en 
hoi Alder.

Af det Slags hvor et fuldkommen Foster har baaret paa et mindre som 
var sammenvoxet ved Brystet, finder vi mcerkvcrrdige Exempler i vores Bar- 
tholins anatomiske Historier, i Paræo, Columbo, Langio, Beriverio, 
Borello og Valisnero, t TransaÉtionibus Philofophicis, i Aétis
N. C., i AQis Ac. Sc. Parif m. v. De fleste af disse har opnaaet en 
moden Alder, nogle har havt strrskildte, andre falleds Folelser, nogle ere dode 
tilsammen; ved andre har det eene Foster betydelig overlevet det andet.

Af dem hvor 2 fuldkomne Fostere ved Brystet vare sammengroede og 
som har beholdt Livet, finder vi iblanr andre Exempler i Ruyifch, i Journal 
des Scavans, i Commentariis Litterariis Norimb., i Scriptis 
Academ. Sc. Parif

I Journal de Trevoux bliver en Tvillinge-Fedning 10 Aar gam
mel beskreven, som var sammenvoxen ved den bageste Deel af Hovedet. Iblant 
de Misfostere som havde 2 Hoveder og ikkun et Bakken, og ligner vores be
skrevne, har adskillige, som af de forhen citerede Antores ere anmærkede, be
holdt Livet og opnaaet en fuldkommen Alder. Martinez taler iligemaade om 
en Mand med 2 Hoveder, som blev baarer omkring i Madrit for at vises for 
Penge.

Jeg vil ikke keede det Kongel. Scelskab med at anfsre flere Vidnesbyrd, 
da disse ere tilstrækkelige til ae vise, at de enten aldeles eller dog ved de betyde
ligste Deele, dobbelte Fostere kan leve og ere almindeligen af Naturen forsy
nede med de Organer, som notwendig udfocdres til Livets Underholdning. Ikke 
allene ved Menneskene, men ogfaa ved Dyr viser Naturen den sanune Omhyg

gelighed
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getighed for Livets Vedligeholdelse, endog ved de usadvanlig dannede Skab, 
ninger. Linné har seel en voxen Slange med 2 Hoveder. Gislerius har 
lange fodt en Skildpade med 2 Hoveder. Buchner fbrtcdkr, (it ^ong Lud
vig den XV har skudt en Hind med 2 Hoveder; ja Plinius har allerede feet 
en voxen Tyr med 4 Hine. Slige Misfostere kan altsaa leve, om de ikke ved 
<n tilstedende Handelse bliver Livet berovet.

I aldre Tider, da Overtroe og Vankundighed endnu mere bestemte Fol
kets Tankemaade og Handlinger, giorde man sig ingen Umage for at vedlige
holde flige Misforsteres Liv, men overlod dein til deres egen Skiebne, for- 
femte de nodvendige Redningsmidler, og ikke sielden ftlv berovede dem Livet. 
Dr. Luther yttrede endnu noget af denne Tankemaade: derfor sinde vi den 
florste Deel levende Misfostere forst i de nyere Tider. Men endffiont vi i 
vore Tider vel ikke fra denne Side have at frygte for flige Fostcres Undergang; 
faa er dog en anden og naturlig Aarsag, som altid udsaner deres Liv for stor 
Fare, men denne ligger ncesten allene i Fodselens Handlingen. Om Bakkenet 
af Moderen er snever, eller og ikkun af en maadelig Viide; eller Stillingen 
af Barnet er ikke aldeles fordcelagtig eller af Fodseleshielperen ikke med megen 
Forsigtighed bliver behandlet, saa synes det at vare ncesten physisk umueligt, ae 
ct Foster med 2 fuldkomne Hoveder kan komme levende til Verden, det maae 
enten ved den langvarige Trykning i Moderens Bakken og isar den overste 
Aabning omkomme, eller naar ikke begge Hoveder paa engang kan gaae igien- 
nem Bakkenets Aabninger, maae Hals-Virvelbenene af det eene Hoved, ester, 
og imedens det andet er fremkommet, faa voldsom dreieS, at derved Rygmar
ven betydelig maae lide; eller og den fremkomne Deel bliver af Iordemoderen 
faa voldsom trukket, at derved foraarsages Barnets Dod, hvilket sidste faa 
get mere er at befrygte, som oftest den sande Beskaffenhed af Fosteret ikke tid
lig kan blive opdaget, men sadvanlig bliver taget for en naturlig Tvitting-Fodsel. 
Naar derimod Moderens Bakken i alle sine Dimensioner og Deele er af fuld
kommen Slerrelse, kan Misfostere med 2 fuldkomne Hoveder ikke allene levende 
fodes uden KonstenS Hielp, men ogfaa naar FodfelS-Handlingen gaaer meget 
langsomt og begge Hoveder tilsammen indtrader i Bakkenets Aabninger, ved 
Tangens Hielp befordres og Fosterets Liv derved frelses. Ved det beskrevne 
Foster seer man, at det hoire Hoved isar haver lidt en voldsom Trykning, da 

det



104 C Om et Foster med tvende Hoveder.

det udvendige os parietale er brudt, og det er uden Tvivl denne Trykning 
som har foraarsagec Barnets Dod.

Man har fra de aldste Tider af strabt ar udfinde Aarsagen ril Misfo- 
stere, og hvorfor den Dannelse af og til saa betydelig afviger fra den naturlige 
Skabning. Fra de crldste Tider af har man troet, at Modrenes Indbildnings
kraft kunde have Indflydelse j Fosterers Dannelse. 5 Heliodoro, Sorano, 
Oppiano, Empedocle, Plutarcho, Galeno, Plinio finde vi denne Forkla
ring. Denne Hypothese, som ogsaa iblant de nyere, isar Male branche, har 
forsvaret og Haller saa fyndig igiendrevet, er vift nok den almindeligste, og vil 
altid finde en Srettei det menneskelige Hierres Tilboielighed ril hellere ar faste 
Troe ril det Meraculose og til en Mangde tvetydige Erfaringer, end til at er- 
kiende sin Uvidenhed. Iblant den store Mangde Observationer, hvor stacke 
Sindsbevagelser, som Skrak, Vrede eller Langsel have givet Anledning 
til adskillige Vanskabninger, ere ikke een eeneste som jo i denne Henseende er saa 
uvis, at nasten intet deraf med nogen Rimelighed kan siutteö. De allerfleste 
opdager fsrft den foregivne Aarfag efter Fodselen, og der maatte i Sandhed 
vare meget sart, om i de 9 Maaneder af Svangerskabet ikke skulde vare han
der noget, som nogenledes kunde trakkes derhen. Af samme Slags er ogfaa 
det Billede, som skulde Have givet Anledning til del beskrevne Misfoster, 
hvorpaa vist ikke var bleven tankt, om denne Handelst ikke var indlobet. Vi 
seer daglig, at de Fruentimmer, som er af den folsomste og bevageligsteSinds- 
og Legems-Forfatning, igiennemgaaer i alle Perioder af Svangerskabet de hef
tigste Sindsbevagelser, uden nogen Indflydelse pan Fosteret; andre, som un
der anholdende Indbildning og heftigste Frygt for at bringe Misfostere til Ver
den, foder sunde Born; vi seer ar Planteriget, hvor Sielevirkninger ikke kan 
antages, bringe en Mangde Vanskabninger frem; og endelig, at i det hele 
Dyrrige medfodle Brak, Hareskaar, Udvoxninger, Pletter, Drejninger, for
eger eller formindsket Tal af Deelene, forkeert Leie og andre urigtige Dannel
ser forekomme, uden at mindste Grund dertil or at opdage. Jeg vil af Haller 
ikke anfore de physiologiske Grunde, Hvilket i det Hele viser, at Sielens Virk
ninger ikke vel kan give Anledning til Misfostere i Almindelighed, og ifar til 
de dobbelte Fostere.

Ligefaa
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Ligesaa lidet og endnu meget mindre kan man antage, at flige dobbelte 
Fosters dannes af Levninger af to scerjkildte Fosters, fom ved en Hcendelse, Tryk
ning eller mekaniske Krcefter paa denne Maade vare voxede fammen, deres Byg
ning er alt for nsiagkig sammenstemmende, og alt for fuld af guddommelig Kunst, 
at man kunde troe dette.

Den sande Aarfag til Misfostere er og vil maaskee altid blive skiult for 
Menneskene; men saa meget kan vi med Vished flutte, at Grundvolden maae 
allene ligge i de forste Stamina af Fosterets Udvikling.

Allerede i Hjertet, som den forste levendes Punkt det menneskelige fvage 
Syn kan opdage, maae Grunden v«re tilsinde, helst i dobbelte Fosters, da de 
ikkun ere forsynede med et Hjerte. Det synes, at Skaberen har fastsat Spe
cies i Naturens Riger, som aldrig vil forogeS eller formindskes, men i disse 
Grcendser har han tilladt Afvigelser i Henseende til Farven, Storrelsen, Leis, 
Figur m. v., og en agtsom Naturforsker vil ogsaa i Vanskabninger tiende dm 
Almægtiges Finger.

Nye Saml. IL B. O H.


