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Valsen i Strandvandet.
Quid aliud eft philofephum efle, quam ea, qn$ in nofhum ufum terra marique diva*  

gantur, natursr artificia ita contemplari, ut ex his non folum utilitatem & vo
luptatem quondam, fed & multo magis fummi illius auctoris ac conditoris noftri 
longe admirabilem induftriam percipiamus. Stepb, inpraf, nd Bell, aquar,

fte har Naturens Betragtning hos mig opvakt den Tanke-, at Skaberen 
har fundet Behag i ar glcede alle muelige Figurer og Tegninger med Liv

og Tilvcerclse, og mine fremfarne Bemærkelser have ikke efterladt at give den al 
Sandsynlighed. I den synlige Verden have Gielleormeue, Ikterne, Stilk
dyrene O) — fremviist nogle livlose Tings Billeder ophoicdc til et dyrifft Liv, 
men fornemmeligen er det i den mikroffopiffe Verden, hvor saadanne Scersy- 
ner oftest mode.

At et Dyr seer ud som et Krcrmmerhuus / et andet som eu Krukke, 
et tredie som en Tarm, en Maane, en Soel, en Blcrre, en Nyre, en 
Pung, en Bombe, en Top, et Som, et Armbaand og s. v. kan ikke 
andet end foraarsage Forundring, thi vi ere ikke vante til at tcrnke Dyr under 
saadanne Gestalter, og vore Lcrrere have ikke sagt os noget saadant, men ind- 

M m 3 ffrcrnket

«) Zool. dan. eller Danmarks og Norges steldne og ubekiendte Dyrs Historie, 1 B.
s. 63, 116, 125. Tab. XVI, XXX, XXXIII.
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skranker Begrebet om Dyr til diende, flyvende, svommende og med Fol- 
horn sorseete, og hvad som ikke var noget af dette, firfoddet, Fugl, Fist 
eller Insekt, det kaldte de Klogeste med det foragtelige Navn Orm, ja tittode 
ikke, at de fleste her henhorende kaldtes Dyr, men gave dem Navn af Dyr- 
planter eller Plantedyr.

Disse sidste Navne have fom saa mange andre deres Grund i Forfange- 
lighed og Unoiagtiahed. Man vilde forbaufe med liden Umage, og opsogte 
til i sig selv underlige Skabninger end mere underlige Navn, da de dog, uden 
ot trange til et saadant Skildr, ved deres Gestalters og Husholdnings Forkla
ring nok ville have tilvendt sig den stille Beundring, som deres Tilvarelse kunne 
paastaae. Saafnarl man betragter en Skabning saa noie, som mueligt, vil 
man sikkerligen blive vacr, om den har en frivillig Bevagelse eller ikke, og 
denne er tilstrakkelig til at skille Dyret fra Planten. Har jeg forsogt at ud
strege Dyrplallter og Plalltedyr udaf Fortegnelsen paa Naturens Frembrin
gelser, da har jeg og varet saa lykkelig at kunne erstatte disse ikke noksom grun
dede Navne med Vaseners Opdagelse, der ved deres virkelige og uventede Sar- 
hedec vil holde Naturelskerne skadeölose for Tabet af saa tange yndede Bencev- 
nelser. Foruden hvad jeg herom paa andre Steder har bekicndtgiort, vil jeg 
her anfore et nyligen opdaget Vasen, som af alle lange vil ansees for en Travl 
af cn fim Vandsilke (conferva) eller for ct vegetabiliff Fug, og dog er et 
virkeligt Dyr, om ikke en Samling af mange Dyr.

Denne MiStagelse vil, hvor besonderlig Ven end er, ikke vare det, fom 
opvakker den meeste Forundring; der er ved Pinddyret (saaledes vil vi kalde 
denne Skabning) endnu noget, som vil giere den sterre og mere vedblivende, og 
som overgaaer alt hvad man hidtil veed om AnimalitatenS Simpelhed ogKonstig- 
hed tillige; eller med andre Ord, om hvor mange foranderlige Gestalter Ska
beren lader fremstille i der simpelste Dyr, thi hvad er simplere end Tegningen 
af en Pind, og hvor mange Figurer sormaaer et endog lidet vittigt Menneske 
ved Hielp af nogle Pinde at udfore, men at give en saadan Skabning Liv, at 
lade nogle saadanne Pinde selv udfore tiet vittige Menneskes konstige Sammen
fatninger, det er dens eget, som sagde til Jordklumpen: Vwlt dig 0M dlN 
Soel, og til Mennesket: beregn dens Gang.
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Men hvorhen forer mig Synet af denne forunderlige Skabning! Da jeg 
rilsaae Proteussnurrerens mangfoldige i faa Aieblik indenfra paatagne Ge
stalter, beundrede jeg mange Organers hurtige Spil i en munter Punkt, og 
tabte Modet at kunne udtrykke dem Z>); dog vovede jeg efter nogen Tid at faste 
nogle c)»' Ti Aar derefter opdagede jeg narvarende Dyr, fom ved sine Pin
des foranderlige Stilling forskaffer sig fuld faa mange Gestalter Udenfra og fatter 
mig i lige Forlegenhed. Tit og i nogle Aar havde jeg feet det med et forbi
farende Aie, og antaget det for et Fug eller en Trawl afen oplsst Plante. 
Natten imellem den 6te og 7de Oktober 1781, da jeg for at sinde en eller an
den ubemcrrket Vandsilke, havde tillige med min Broder, som var tilstede for 
at tegne det forekommende markvardige, fra Klokken 6 til Midnat giennem- 
sogr mange enkelte Draaber, seer jeg, at en Travl reiser sig, og udstrakker sig 
tvers giennem Draaben. . Hvordan! en vegetabilisk Travl bevager sig og tilta
ger i Lcrngde for mit folgende Aie! dette var mig noget faa fremmed, at jeg 
derover flap et andet, tilforn useet, udstrakt Legeme, ligt Træbukkens (ceram- 
byx) Folhorn, og som jeg forgiaves ssgte de folgende Aftener. Vel havde 
mitØic ofte modt animaliffe Travler i Bevagelse, thi saaledeS sees de mindste, 
Goplerne frarevne, Travler, nogle Timer endnu at have Liv og Rorelft, og for 
den Ukyndige at vare smaa Orme, og de unge Aalstrcrkkere have endog for det 
starkest bevabnede /Aie denne Lighed.

Min Forundring tog til, da jeg saae, at denne Travl drog sig tilbage 
og forkortede sig ikke i en tykkere, men i mange parallel og ved hverandre hen
lagde stive Pinde, der faalcdeS frembragte en tynd og firkantet Hinde. Da 
denne Bevagelse hverken kom eller kunne komme udenfra, maatte jeg ansee det 

for

Å) Verm.terr. & fiuv. Vol. I. pøis 1, p. Vort, polymorpha, Mik Aie var 
fn o forvirret, og mit Sind fao opfyldt, nt jeg ei formanede at fatte de enkelte 
Gestalter, men noiedeS med dette almindelige Udkast: ocalo punflum agiliffi- 
mum viride, fub microfcopio momentis pauciffimis tam multas & varias 
formas induit, ut nec calnmo. nec verbis exprimi poffint; ex omnibus natu
rae mirandis, quæ videre mihi contigit, hoc lane maxime mirabile, ac fu in - 
muin naturae artificium, quod animus flupet, quo oculus hebefeit, inepsque 
fpectator quovis momento roget; quo teneam vultus mutantem Protea nodo?

0 Berl. Dtschaft. 2 B. f. 20. t 1.
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for noget dyrisit, og de paafolgende Forandringer vise, at det ikke er en by
ri si? Deel, men et fuldstcrndigt Dyr, om ikke en Samling af siere enkelte, siiont 
bet, den vilkaarlige Vevcegelse umagen, ikke har noget af alt det, fo in ellers 
karakteriserer Dyrene, ikke engang nogen bestemt For- og Bagende.

Det er altsaa et Dyr uden Hoved og Hale, og bestaaer af fem til over 
fyrretyve korte og trinde Pinde; vel fandt jeg nogle, fom bestode af ferre, og 
faae jeg enkelte ligge i Draaben, men disse yttrede intet Liv eller Bevcrgelse. 
Hver Pind er et klart, stivstrakt og trindt Legeme, vel tolv gange faa langt som 
dets Giennemsnit, og invendigen udfyldt med et guulagtigt Vasen eller Hinde, 
paa hvilken saaeS to eller tre enkelte klare Prikker uden nogen Orden. I Mid
ten og paa Enderne synkes Pindene Hvidagrige og tomme.

Disse Pinde ligge aldrig i Knipper eller paa hverandre, men altid og i 
alle Forandringer enkelte ved hverandre, i en parallel Stilling. I Dyrets Ro
lighed udgisre de efter deres storre eller mindre Mcrngde en storre eller mindre 
retvinklet Fiirkant. Bevægelsen fra et Sled ril andet skeer, i det den yderste 
Pind ved een af Enderne glider frem paa den ncermeste, denne paa sin Naboe 
eller paa den tredie, denne paa den sierde og saa fremdeles. Vedvarer Frem- 
siridelsen uafbrudt indtil den sidste Pind, da fees Dyret faaledeS fom det forste 
gang paadrog sig min Opmærksomhed, udstrakt i en lige Linie, eller, saaledeS 
fom jeg sidenefter nogle gange faae det, krnmboiet i en halv Ellipsis, ligt en 
fun Traad eller en mikrosiopisi Validsilke. . Mcerkeligt er der, ot Pindene i 
denne udstrakte Gestalt tabe noget af deres Gulhed, og falde lidet i det hvide.

Efter faa øjebliks Stilstand sirider Dyret tilbage, i det den lcrngst 
bortvcrrcndePind henglider paa den ncrstliggende, begge oven paa deres Naboe, 
disse trende over den ncermeste og saa fremdeles indtil den yderste ved den anden 
Ende, og da forestiller Dyret en sicev staaende Ovadrat med ujevne Sider. 
Strax derpaa qiores forste Manöver, eller og der dannes en ZikZak eller en 
Figur lig en Tordenstraale, eller tvende ved en Mellemlinie foreenede fmaa 
Qvadrater; eller og Fremsiridelsen fra Qvadratfiguren begynder tillige og paa 
eengang i den sverste og i den nederste Pind, og da folge de ncermeste hver efter 
sin Anforer: Quadraten formindsies og faaer tvende jcvnsidcS eller til de mod
satte Sider lige uvstaaende Horn, og i denne Stilling forbliver Dyret en 
kort Tid. Undertiden sirider el Stykke, eller en Samling af sire eller fem 

Pinde
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Pinde saaledes til Siden fra de ovrige eller Qvadraren, at de ikkun med den 
bageste Overpynt vedrore dens Vinkel, og skride langsomt tilbage igien i den 
forrige Qvadratstilling; dette igientageS nogle gange, og har sandsynligen, lige
som H06 mange Infusionsdyr, sin Grund i en forestaaende Fortplantelse ved 
Deeling/ endjkiont jeg ikke har sect den fuldfort.

Men, tor vi vel giore nogen analogisk Slutning, da vi, som det fol
gende viljvise, ikke engang veed, om dette taktiske Vasen er et enkelt Dyr 
eller en Samling af smaa Dyr, og da alle dets Sårsyner ere saa nye og frem
mede, at man etters ikke har seek fligt i den hele Natur. Ikkuns i de militai- 
riske Evolutioner, som Mennesket har opfundet, udvirker den Kommanderende 
ved perpendiculare Langders Udvidelse og Sammenrykkelse lige Syner, som 
Pinddyret med horizontale Lcengder, dog staae Pindene og undertiden parallel 
oprejste, og hele Qvadraten sees krumboiet som en Spaan eller et Landkort 
paa Stokke. Snart skulle man troe, at Naturen her har villet eftergioreKon- 
stens KrigSovelser, thi denne har det ikke fra det ubekiendte Pinddyr; eller skal 
Mennesket ikke kunne udfinde nogen mekanisk Bevægelse, der jo og udoveS af 
et eller andet organiskt Vasen?

Paa nogle af disse Dyr og egentlige« paa de, som bestaae af mange 
Pinde eller Led, sees paa den yderste Pind, og paa den tredie eller fierde Pind 
en anden, tvers eller skions staaende, ubevcegelig. Den synes at vcrre uden Liv 
og afsat fra de andre, skisnt den dog for nogen Tid vedhcenger og medflcrber 
giennem de ovriges Manövers og Bevægelser.

Man kan altfaa ikke tvivle paa, at dette Vasen jo tilhorer Dyrriget, men 
em der er et enkelt Dyr, som bestaaer af mange ligedannede Led, eller en 
Samling af mange smaa Dyr, som have den Formue at udstrakte og atter at 
samle sig i ubestemte Figurer, det er vanskeligt at afgiore. Jeg vil korteligen 
frem fatte mine Grunde for og imod, og overlade Dommen til hver, som har Mod 
nok til at falde den.

Vi kiende nogle Insekter og Ormearter, som i deres Svarme- og 
Parringstider samles i en Hob, og fra famine udflyve eller udflyde i forffiellige 
smaa Hobe uden at skilles fra Moderhoben, og snart trcekke sig tilbage i samme. 

Nye Saml. II. B. N n Salt- 
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Saadanne see vi med blotte Aine i Bi- og Mygsvcrrme cT), og med det bevæb
nede i Linie- og Bolgestreekkersvarmene e). Dog disse Dyr ere ikke enkelte 
bundne til hverandre, men ikkun samlede deels til en vis Tid og decls til et vist 
Kiemed; langt mindre ftaaer hvert enkelt i et og samme Forhold mod sin Na- 
boe, men forandrer sin Plads hvert Aieblik; anderledes er det med ovenmeldte 
Pinddyr, hvor hver Pind bliver den samme i Nummeret, hvor meget det 
end forandrer sit Udseende. Jeg vil ikke forekomme nogens Omdomme, dog 
bor jeg tilstaae, at jeg med den Fordom, at Pinddyret var et enkelt Dyr og 
ikke en Dyrsamling, hensatte mig at optegne de vigtigste Grunde for begge 
Dele, og disse ere i mine Tanker folgende:

Det er et enkelt Dyr, og ikke en Samling af mange.
i) Fordi man intet Erempel har i hele Naturen af en saadan Kicede- 

famling af mange enkelte Dyr. Vel har Hr. Prof. Btuhmenbach villet 
finde en saadan i Bændelormen, og derfor opkaagt de Gamles forcrldcde Paa
stand, at hvert Led var en Orm, som hængte sig fast ved sin Naboe, men jeg 
venter, at han af mine bekiendtgiocle Bemærkelser f) er bleven overbeviist om 
det modsatte. Straasoficeren g) synes nærmere at kunne være en Samling 
af enkelte Dyr, og dog, hvis de ikke ere at anfte som et Dyrs mange Til- og Aff§- 
ringshuller, ffiller Pindbyret sig deri fra det almindelige i Straafiærens Byg
ning, at hvert Led i hint er lige stort og fuldkomment, i denne derimod smaa 
og store, fuldvoxne og nyligen ansatte til Beviis, ak de fremavlcs af den ene 
Ende, enten det nu ffeer som Dyr eller som Led. Skiont Htttlboeme h) og 
de selskabelige Snurrere z) ugiore hele Kolonier paa een Stamme, ere de 

dog

<l) Mygsværmene have gierne Parringen til Aiemed; foruden at man i de stille 
Sommeraftener kan tilser deres Parringer i sværmende Dandse over Aaer og 
smaa Vande, traf jeg engang paa den hsie Mark ind i en saadan Svarm paa 
en Nullevogn, og saae mig og min hele Eqvipase med ct garneret med tusinde 
Copufarioner.

e) Vibrio Lineola & undula. Verm, hi fl. j. pars I, p. 39, 43.
f) Biden si. Salsk, nye Skrift. 1 Bind, f.
e) Danmarks og Norges Dyrhistorie, i B. s. 43 og 150. t. XI.
b) Cellulana. Zool. dan, pr o dr. p. XXXI.
i) Vorticellse compofitæ. Verm, bill. 1, pars I, p. 126'129. Bid. Salsi. Nye Ekr.

2 B. s- 253.
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dog ikke enkeste Dyr, fom have samlet sig, men een Moders Vorn og Borne
born — som ffille sig sra hende og fra hverandre, og hver for sig blive Modre 
og fatte nye Kolonier, ligesom Agern falde af Trceet, og give unge Trceer.

2) Fordi Pindene eller Leddene ikke enkelt ftille sig fra de ovrige, eller 
afvige fra dem og atter tilncerme sig, som dog synes at maatte jkee, hvis hvsc 
Pind var et Dyr.

3) Fordi hver Pind bliver beständigen i samme Nummer eller paa samme 
Sted i Forhold til de andre, faa ofte end Dyret forandrer sine Gestalter, hvil
ket ikke vel synes at kunne ffee, uaar hver Pind var et Dyr for sig.

4) Fordi man i Draaben ikke bliver vårr, at enkelte Pinde bevcege sig, 
langt mindre, at de fage hen til Samlingen.

5) Fordi Pinddyret synes at ville ligesom mange andre Infusionsdyr 
fortplante sig ved Deeling.

Paa det iste kan svares, at Mikroskopet har opdaget mange andre 
Sårsyner, hvorpaa intet Exempel haves i de store Dyrs Husholdning og Be- 
ffsffenhed.

Det adet og Zdie kan have sin Aarfag i en klcevende og eftergivende Mate
rie, eller i en sig udvidende og fammentrcekkende Hinde, der faaledes sammenhol
der Pindene, at de vel kan glide paa hverandre, men ikke loslades, og en faa- 
dan Materie eller Hinde udfordres tilde glidende Pindes Sammenholdelse, endog 

, naar man an feer dem for blotte Ledemod.
For den 4de og §te Grund ere Bemcerkelserne endnu for faa til deraf at 

giere nogen sikker Slutning.
Vi komme til den anden Satning,. nemlig:

Pinddyret er en Samling af ligedannede fntaa Dyr, og ikke 
et enkelt Dyr med mange Led.

1) Fordi alle Forandringer fase udenfra ved Pindenes Udspredelse eller 
Sammenrykkelse og forskiellige Skilling, da Figurens Forandring hos andre 
Dyr berocr paa en Udvidelse eller Indkmbelse indensra.

2) Fordi intet Dyr kiendes, faavidt jeg veed, der har med Ledenes 
Lcengde parallel staaende Ledder; og, vil man kalde Leddenes lange Giennem« 
fait Bredden og det forte Lcengden, da er del lige fa a nhort, at et Dyr .Har 
kuunet ftemffyde sine Led i Bredden.

Nn s 3) Fordi
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Z) Fordi begge Ender ere hinanden aldeles lige, bruges paa en og samme 
Maade, og have lige Fcrrdighed til at begynde Gangen eller Fremglidningen, ja 
begynde den undertiden paa eengang og tillige til modsatte eller til en og samme 
Side. Jeg har seet mange Infusionsdyr, som med lige Fcrrdighed kan til 
Fortskridelsen benene sig af hvilken Ende de vil, dog bruges en og samme oftest, 
og aldrig begge i et og samme Hieblik, som hos Pinddyret.

4) Fordi Pindene eller Leddene ikke komme udaf hverandre, ei heller 
slutte med Enderne til hverandre, men ligge under hverandre, endog i den stcer- 
keste Udstrækning med den ene Ende, og aldrig i Forkortningen trcekke sig ind i 
hverandre, men langs ved Siden af hinanden.

5) Fordi den yderste Pind hos nogle fees at hcrnge uden Brvcegelfe tvers 
fra den anden Pind, undertiden den fierde og femte ligeledes ot hcrnge paa tvers 
fra den folgende siette, og dog sees denne og den tredie i Dyrets Udstrcrknina 
med Enderne, og i Qvadratstillingcn med hele Lcmgden, parallel at rere hin- 
anden.

6) Fordi Pindenes eller Leddenes Tal i hvert enkelt Pinddyr er saa for- 
skiellig som fra fem til fyrretnve, og dog af lige Skorrelse imellem sig. Vel 
ere Leddene hos enkelte Nereider, Aphrodiler, Bændelorme og flere ulige 
i Tallet, men ikke alle af lige Sterrelse.

7) Fordi Pindmaffinens foranderlige og ulige Gestalter best lade sig 
forklare af mange Dyrs ulige Redebonhed at folge de sig forst bevcegende, og af, 
den forffiellige Tur, der tages, naar begge Enders yderste Pinde enten tillige, 
eller strax efter hverandre, begynde Fortffridelfen.

Imod de ft.r forste Grunde veed jeg ikke at sige noget gieldende, da de 
beroe paa sande og tilforn nseete Bemcerkelfer; om derfor ikke et Dyr kunde stka- 
bes med efter Lcengden parallel lobende Led og med wende Ender af lige Beskaf
fenhed, derom er vel ingen Tvivl, men da maatte dette Dyr regiereS af een 
Villie, og altsaa neppe fom Pinddyret paa engang fremskrive til modfatte Hjer
ner; i det indre maatte Bevægelsen begynde fra Midten af til begge Ender, og 
ikke fra begge Ender paa engang forlplante sig til Middelpnnkten; skeete dette, 
da regieredeS det af tvende Villier, og blev saaledeS ikke lcrngere et enkelt Dyr, 
eller et Individuum; og maatte noget forskielligt fra de eenodannede Ledder 
ffielneS, som ikke var biet Led, og hvorfra de ovrige Organers vilkaarlige Be- 

vcegelfe 
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vagelse kunne formodes at henrsre. Vel kan et siniddigt menneskeligt Legeme 
udvortes give sig mange Gestalter, men foruden al dets Lemmer ere aldeles for- 
fkiellige, mackes dets Senforium, som kommanderer alle Forandringer, tyde- 
ligen tref. At hos el Dyr nogle Led i een af Enderne eller i begge enten ved 
Vold eller af Alder affattes, og at andre i disses Sled fremssyde, det fee vi 
hos Borstormene, Naiderne, Sostiernerne og andre, men jeg veed intet 
Exempel, at et eller tvende Mellemled ere afsatte, og at ikke ny, men de 
gamle, Naboled have i de afsattes Sted foreenet eller samlet sig, for at hcel- 
giere den brostne K teede, som Pinddene hos vores Pinddyr.

Den 7de Grund har ikke fuld samme Styrke, som de foregaaende, da 
den ikke grunder sig paa Bemærkelser, men paa en sandsynlig Fortnodning. 
Vel kan man sige om Slanger og Bændelorme, at de, ffiont enkelte Dyr, 
kan give deres Krop forskiellige og ulige Vendinger, men aldrig strakke de sig i 
Live lige ud, langt mindre fare deres Ender paa engang frem til modsatte Hjer
ner, eller glide deres Ringe og Led parallel frem med hverandre, som hos 
Pinddyret.

I hvor gierne jeg altsaa har villet igiendrive disse Grunde for Pinddy
rets Sammenfatning af siere enkelte Dyr, og i hvor meget jeg endnu er tik 
boielig til at troe dets Indrviduitat, har jeg dog maattet eftergive for det, som 
naturligen folger af mine Bemarkelfer, der i begge Tilfalde indeholde mange 
Sårsyner, og Materie nok for den granskende Philosoph.

Et par Aftener har jeg til ud paa Natten havt den Fornsielfe at under
holde mig med dette befenderlige Vasen; siden efter fandt jeg alle mig fore
kommende i en storre eller mindre ret vinklet Qvadrat, og intet vilde mere yttre 
nogen Bevagelft; sandsynlige» har det ufornyede og stillestaaende Vand for- 
aarsaget dets Dod eller Urorlighed.

Denne Skabning, som ligefnld fortiener Psykologens og Naturforske
rens Opnrarksomhed, opholder sig paa den msrkgronne brede Tang (ulva la- 
tifima) som sindes paa vore Strande, i sar uden Vester Port ved Tommer- 
pladsene.

N ti 3 Figurernes
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Figurernes Forklaring.
r. Pinddyret lige udstrakt, lignende en Vandsilke, ovenfra.

2. Samme feet fra Siden.

3*  Pinddyret sammentrukket i en aflang Quadrat, lig en Hovelspaan, 
med indkrummede Ender og perpendiculaic staaende Pinde.

4. Samme i en ret vinklet Quadrat, hvoraf det underste Stykke synes 
«t ville stille sig fra det hele.

5. Saaledes fom begge Ender Have begyndt Fremglidningen til een og 
samme Side fra Qvadratfiguren.

6. Tvende smaa Qvadrater, som forbindes ved Mellempinde, og hvis 
ene yderste Pind staaer paa straa.

7. Pinddyret i Zikzak.

i &• Samme lig en Tordenstraale.

Tutte-




