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Bemærkninger
om Aarsagen, 

hvorfor Noesen altid mangler hos eeneiede Monstra, 

af

P. C. A b i l d g a a r d.

en Hcrndelfe blev jeg Eier af en i Spiritus bevaret eenoict Huudevalp, 
fom den vcdfolgende Aftegning forestiller i naturlig Srorrelse. Dette Dyr 
er aldeles veldannet i alle Dele, undtagen Hovedet, fom paa Tegningen A öi? 
ses fortil, og ved B fra Siden. Over det eene Aie a, fom sidder midt under Pan
den, er en fremstaaende Udvoxning bedoekket af Huden, og dannet fom et krumt 
nedbeiet Horn, betegnet (3 paa Afbildningen A oij B; men Neesen mangler 
aldeles paa dette lille Dyr. Denne sidste Omstoendighed var det fornemmeligen, 
fom giorde mig opmarksom paa denne Vanffabning, faasom jeg erindrede mig, 
at dette Organ altid manglede ved de eensiede mennestkelige Monstra, fom jeg 
havde lcrst Beretninger om (/?)♦

T t 2 Hos

(fl) Memoires de l'Acad. de nerlin. 1754. p. 112, hvor Eller bedriver ct eensiek Barn, 
uden Ncese, med en Udvoxning i Panden, liig den paa- ncervcrrende Huudevalp.

Recueil periodiqve d’Obfervations de Medecine, Chirurgie, Pharmacia &c, 
par Vandermonde. Tom. VII. 1757. Oclobre. findes anfort et ecnsiet spcrdt Pi« 
gebarn uden Ncese, med fire Oinelaage.

Traité
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Hos nogle af disse memieffelige Vanskabninger med eet Hie, som alle 
mangle Ncesen, har man fundet en Udvoxning over Hiet, fom ligner den, der 
fees hos denne Hundevalp, hos andre har alt varer aldeles glat, uden noget 
Rudiment af Nafe.

Men der, som synes meeft markoardigt, er det, ak Nassen faaledcS 
mangler hos alle eenoiede uden Undtagelse, efter alle de Beretninger, jeg har 
kunnet sinde. Men ingensteds har jeg fundet, at man har varet opmarkfom 
paa denne Omstændighed ved de eenoiede, fom dog synes at give noget Lys i Ven 
morke Lårdom og bekiendte Strid om de tvende modsatte Meninger, den eene, 
at Vanskabninger ere i Grundspiren allerede feilagtig dannede, den anden-, at 
forsi i Udviklingen og Vaxten tilfældige Aarfager sordcerve den oprindelige or- 
dentlige Form as den forste Grundspire.

Jeg aabnede Hovedskallen paa denne i lang Tid i Spiritus bevarede 
Hundevalp, og sandt Hiernen sammenfalden mob Grunden af Hovedskallen, og 
faa liden, ar Huulheden i Hovedskallen var nisten aldeles tom. Men af den liden 
sammenfaldne nerveagtige Deel af Hjernen, som forefandtes, udgik dog forti! eu 
aflang Nerve, fom lsb ind i er lidet aflangt Hul eller Sproekke paa den nederste 
og midterste Deel afPandebenetS indvendige Plade, som Fig. C. a. viser.

Dette Hnl aabnede sig til den i Skikkelse, som et Horn dannede, Udvoxning 
over Hiet, i hvilken denne Nerve tabde sig. Denne horn- etter snabelformi- 
ge Gevcext over Hiet ftlv er indvendig dannet af et Beenrer, der er sammensat 
af 2de lange Been ffievt forenede med hinanden efter Leengden, fom den aftegnede 
Hovedskal Fig. D. a. viser. Disse Been ere upaatvivleligen Nossebenene, 
fom ere oplosrede fra deres naturlige Leie af det enkelte store Hie. Beenroret 
selv er bruskagtigt mod Enden, og bekkcrdt aldeles vf Huden, fom mod Enden 
flf denne Gxvcrxk er gicnnemboret og haver en liden rundagtig Aablnng, igiennem 
hvilken Hovedet as en maadelig Knappenaal kan indfores. I Hnnlheden as 

Been-

Trotte de phyfio1og:e p-ar Mr. du Fi en Chirurgien de l’hotel Dien de Lyon, 
trykt i Lyon 1763. 2 Verl. i2rno, sindes p. 723 Beretning om et Barn med eet 
Aie, uden Ncrse og Mund.

Memoires de l’Acad, des Sc. de Paris de l’ennee 1717. p. 367. Et een» 
Siet Barn uden Nase, og uden Gcvaxt, som kunde ansees for Rudiment as Nerse.

Hiftoiie de l’Aead, des Sc, pour Pannee J7Ö1, p. 58.
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Beenrsret fandtes noget sammenrullet bruffagtigt Vcrsen, fom uden Tvivl ffulde 
blevet det saa kaldte Nasegierde (Septum nafi) og de svampige Been (Ofla 
fpongiofa), dersom her ingen Forstyrrelse var ffeet i Naturens sædvanlige Orden.

Hiet er storre end naturligt, aflangt, og har en let indtrykt Fure tverS 
over Midten fra oven til neden. Badningen i Huden, fom danner Hinelaagene 
for dette unaturlige Hie, ere ved Randerne stramt spandte omkring Hiet; 
men har ellers intet ligt med Hinelaage. De sande Hinelaage synes at have for
trakt flg hsiere op paa Hovedet, hvor der paa hver Side findes en Fure i Huden, 
fom paa Fig. A. og B. ere betegnede med 7.

Hiekuglen selv er aflang, fem Fig. E. F. viser. Den var forsynet med 
ii Muffler, der vare temmelig forvirrede imellem hinanden.

Syns-Nerven a. Fig. E. gik ud fra Hiernen under den enkelte Lugt- 
Nerve, og indborede flg i Hiet omtrent mod Kuglens Midte bag til; men paa 
det Sled, hvor den stsrsie Deel af Syns-Nerven indgik i $ief, deelde den flg, 
og gav en mindre Green hen til den herre Bagdeel asAiet, hvor den giennem- 
borede stimme ligesom den ferste stsrre Deel.

Hiets Hornhinde var aldeles ugiennemflgtig, men da jeg aabnede den, 
fandtes kun eet udeelt forreste Kamnier og een Iris, som var deelt i Midten, stråle
des, ot den havde 2de Pupillæ eller Hrestierner, (fee Flg.F.) bag hvilke fand
tes 2de adffilte Hiestcne (Lentes cryilall.).

Denne Vanffabning har megen Lighed med der eeneiede menneffelige Fo
ster, som Eller beffciver i Memoires de PAcad. de Berlin for 1754. Hos 
begge fattes Ncrfen, og findes i dens Sted en Udvoxuing over Hiet, som paa 
begge have er Hul eller Aabning i Enden.

Hos begge findes Rudimenta eller Mcerkcr af de sande Hinelaage; paa 
urigtigt Sted; og Hiet har dannet flg en egen Aabning paa Huden; men Hier 
er forffielligt. Hiet hos Ellers Monstrum er mere enkelt, et saa tydelig sammensat 
af tvende. Det har kun eenSyns Nerve,som borer flg ind iHiet, kun cenPuvilla 
og een Hiesteen findes, men denne fldsie er aflang, hvilket giver nogen Formod
ning om, ar ogsaa dette Hie er sammensat as 2de, der i den forste Tid as Hiets 
Dannelse, da alt endnu cr kun cn blod Gallerte eller Sliim, ere blevne trykte 
mod hinanden og sammenvoxede. Saa synes det og ganffe rimeligt, ak jo 
tidligere; Aarsagen, som forvolder Delenes Sammentrykning, begynder at 

T t 3 virke, 
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virke, jo fuldkomnere maae denne Sammenvoxninq ffee. Hos det af Eller 6<* 
skrevne Monstrum har Tilfcrldet maaffee varet, at Sammentrykningen allerede er 
begyndt, da Fosterets fsrste Dele vare blödere, end de samme Dele hos dette 
beskrevne Dyr, da Sammentrykningen der begyndte; derfor er ^dette Hie 
mere kiendeligm sammensat af 2de; derimod hos Ellers Monstrum synes Hiet 
kun at vare eet eneste.

Men hvorfor findes Naftn at mangle hos alle de eenoiede Vanskabning 
ger, som vi have Efterretnig om?

Hvorfor kunde dette ene Hie ikke sidde midt over Nasen, ligesom paa 
Cycloperne i Fabelen?

Sammenhængen er uden Tvivl denne: at disse Vanskabninger mangle ikke 
Ncrsen, fordi de ere eenoiede, men de ere eensiede, fordi de mangle Nassen.

Hos det beskrevne eenoiede Dyr er Siebener (Os ethmoideum) det 
Been, i hvilket Lugt-Organet, den stsrste og vcesentligste Deel afNassen,er dannet, 
aldeles borte. De Veen, fem danne Reret i Gevcrxten over Hiet, ere alene 
de saa kaldte Nasseben, Taget over Nassen, som ere trykte i Veiret af Hiet, 
fordi Siebener, med hvilket Ncrsebenene ffulde vcrre forbundne og fastholdes t de
res Leie, mangler.

Fordi Siebener, der er den Deel, fom ffuld« holde begge Hine adffilte, 
mangler, ncermes Hinene til hinanden indvendig, og naar denne Mangel, for
medelst en Standsning i Veners Vcrxt og Udvikling, har Sted, imedens det 
speede Foster endnu er faa lidet, at dets hele Krops Leengde kun udgisr nogle 
Linier, faa maae nodvendiq deraf fslge, at de blsde og fpcede Hine, som ved
blive at voxe, trykkes mob hinanden og tilsammen af de udvendige Dele, som 
omgive dem, og som ligeledes tiltage og voxe i Storelfe og Fasthed; hvorved 
de altsaa letteligen i den speede Tilstand, da alt mere ligner en flydende Materie, 
end et fast Legeme, kunne forenes og blandes med hinanden, savledes at de en
ten blive aldeles til et enkelt Hie, eller til tvende Hine, forenede utiber een ud
vortes Hinde.

Dette Monstrum synes temmelig tydeligen at vcere et BeviiS imod de 
Anatomister og Naturkyndige, som allene antage Germina monstrosa, og forkaste 
den Mening om tilfældige og udvortes Aarsager, fom forstyrre en ordentlig be
gyndt Organisation.

Men
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Men bet er langt fra; at Systemet om tilfceldige Aarfager til Vanskab
ninger er tilstrcrkkeligt til at forklare alle Monstra. Dck lader stg let anvende, 
hvor derer nogen Mangel, eller og hvor Vanffabningen i een eller flere Dele 
kan forklares af and'.e Deles Mangel.

Letteligen lader det sig begribe, ak faa sine Dele i en nylig begyndt Or- 
ggnifation afen ringe Skarphed i Vådskerne, og af alk hvad fom enten irrite
rer for meget, eller standfer Vådskernes Leb i disse over al Forestilling fine Kar, 
kan fordcrrve, dede eller standse Vcrxten i een eller anden Deel, og at denne Feil 
eller Mangel i een Deel kan foraarfage fejlagtig Dannelse hos andre Dele.

Men hvor der er Overflod as fuldstændige Organer, hvor et Foster paa een 
Krop, med tvende Arme og tvende Been, har tvende suldstcrndige Hoveder, hvor 
tvende fnldstcendige Kroppe, med sire Arme og sire Been, ere forenede under eet 
Hoved, hvor en heel Arm, et heelt Been, over det naturlige Antal, findes 
fuldstændig dannede med tilhørende Muskler, Aarer og Nerver, der erdet ikke 
vel raadcligt at forklare det af tilfceldige Aarfager; thi dersom tilfceldige Aarsa- 
ger eller Hcendelser kunne danne en Fod, en Haand, Arme og Been, faa kunde 
de og danne en Hierne, et Hoved, et Hierle og et heelt Dyr, et heelt Men- 
neffe.

Den berømte og grundige Bonnet, der, ligesom den ubodelige Haller, 
antager Systemet om prceformene og organiserede Germina hos Hunkionnet, 
hvilke alene efter hans Mening vivifieeres af den mandlige Seed, vil dog ikke, 
at disse Germina ligefta Naturens eller Skaberens ferste Haand maatte vare 
vanskabte, og forklarer derfor de Vanskabninger, som bestaae i overflødigt Antal 
af Lemmer eller Organer, ved tilfældige Aarfager. Han troer, at ved stige Begi- 
venhederere tvende Germina eller Grundspirer af Festere blovne paa eengang be- . 
frugtede; og ere af tilfceldige Aarfager bleve klemte til hinanden, hvorved dobbelte 
Fostere paa adstillig Maade forenede fremkomme. Men tin ar tvende Kreppe have kun 
eet Hoved, eller tvende Hoveder kun een Krop, eller nogen anden overflodig Lem sin
des, saa skal detvcere Rudimenter af er andet Foster, der er tilgroet samme i 
den fsrste Begyndelse til Udvikltng, og hvis øvrige Dele formedelst Trykningen 
af det maafkee stärkere Foster ere blevne sordcrrvede og, saa at sige, tilintetgiorte 
i den første Spcedhed.

Men
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Men dersom denne store Mand og redeline Sandhedselsker var saa 
god Anatonuft, som Naturkyndig, faa vilde han let selv have sundet mange 
IndvendPrger imod denne Forklaring.

I Særdeleshed og til Exempel er den, ikke meget almindelige, Van
skabning hos Mennesker, ar have 6 Fingre pna een eller begge Heender, ofte 
paa een cller begge Fodder tillige, aldeles ikke at forklare esrer Hr.Bonnets Maade. 
Dersom disse overtcellige Fingre og Treer vare blot tilsatte, dersom de ikke havde 
dereS fuldstændige PulSaarer, Vener og Nerver, og Mussler, dersom Blod
karer, Nerver, Muskler hoS disse Vanskabninger tog dercS Begyndelse, hvor den 
tilsatte Finger begynder, saa lod det stg t^nfe, at disse enkelte Dele vare Levnin
ger af et andet fuldstændigt Foster, as hvilket den hele ovrige Krop var gaaet 
til Grunde, men ncrsten utroligt vilde det dog vel blive, at tvende Fingre og tven
de Treer, foni alene vare overblevne, skulde saa net kunne fatte stg, een Finger 
paa hver Haand, og een Taae paa hver Fod. Hvorfor ikke Treerne paa Hrender- 
iie og Fingrene paa Fedderne, eller alle fire tilsammen paa een Haand, een 
Fod, hvorfor ikke i Panden, eller paa enhver anden Deel afKroppen? Erfaren
hed viser, at det ikke skeer nogensinde, i hvor ler det skulde syneö at kunne hcen- 
de efter Herr Bonnets Theorie. Erfarenhed viser kvertimod, at der hersker 
megen Orden og Bestandighed i dette Slags Vanskabninger, at der de Familier, 
som have denne Feil med sex Fingre arvelig, at den ligefaa vel forplantes ved 
Hunkionnet, som ved Mandkionnet (I?). Bonnet har selv samlet alle disse Ef
terretninger i hans sidste Udgave af Confiderations fur les corps organifés, 
eg foler nogen Forlegenhed herved; men hielper sig med den Hypothese, at disse 
overstodige Fingre kunne fremkomme ved en unaturlig Deling af de rette Fingre. 
Denne Gisning havde denne uforlignelige Mand heller ikke (port, dersom 
han havde vceret saa god Anatomist, som Philosoph og Naturkyndig, 
eller, som Anatomist, last de Beffrivelftr, man har over stige Vanffab- 

n i nger.

(6) Denne Erfaring kuldkaster Linnei Sætning: Subflantia corticalis a Pstre, me. 
dullaris a Matre Den kuldkastes ydermere af en anden Erfaring, som heller ikke, 
saavidt mig bekiendt er, har været anvendt og bemærket, denne nemlig, at Eselet 
har 5 Lende - Hvirvelbeen, Vertebra? lumbares, Hesten derimod har 6. Og dog 
har Muuleselet, som avles af Asen-Henqsten med Hoppen, 6 Lende-Hvirvrlbeen. 
Der er dog vel ingen Tvivl om, at Hvirvelbeen hore til Subftantia coiticahs.
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ninger. Disse overtcetlige Fingre kunne hverken Deere deelte eller Deere Rudimenter 
af et andet Foster, ikke allene fordi disse Fingre have fuldstcendige Ligamenter, Blod
kar, Nerver og Muskler rundt cm Fingeren og dens Ledcmod; men fordi disse 
Aarer, Nerver og Mussler begynde, ikke hvor Fingeren begynder, men lige
som de andre Fingres Aarer, Nerver og Muskler, hoit op paa Armen og lobe 
derfra ned til disse an fatte Fingre, hvilket vel ikke kan teenkeS mueligt, dersom 
en saadan Lem blot havde ansat sig ved Sammenvoxning. Den Omstcendighed, 
at den ftpsingrede Vanskabning er arvelig, gier og Systemet om tilfældige Aar- 
sager aldeles utilstrækkeligt til at ssorklare alle Monstra.

Systemet cm Uordener eller Afvigelser fra det fcedvanlige i Grundspiren 
maae nødvendig tages til Hielp, fun at man ikke antager disse faa kaldte Germina 
Stamina, forend De endnu ere befrugtede af Hannens Seed, for allerede organi fe
rede. Den for sine herlige og heldige Arbejder til Naturkyndighedens Frems 
vcext berømte Spalanzani's Forfog bevift ikke alt det, fom han vil at de skulle 
bevift. Han har viist, at i ubefrugtede Planters Freehuft sindes ufuldkomment 
Frse eller S«d, og at i ubefrugtede Dyrs ÄEg findes den Punkt eller Plcrt, 
hvoraf Dyret avles og fremkommer. Wien hvoraf kan man vatre vis paa, at 
dette ufuldkomne Froe, fom findes i ubefrugtede Planters Froehrms, er andet 
end blot Kapftlcn til Froet, maafFee tillige ufuldkomne Catyledoner; men ot 
ogftra Spiren er til i disse ufuldkomne Froe, har han ikke beviist; ei heller har han 
beviist, at den Bl cere eller Plcrt i 2Eggene af Froer og Firbeen, fem har un- 
derfogt og forstorrer sig ester Befrugtning og formes tit et Dyr, er andet end eti 
Blcrre eller Kapftl, fyldt med en Vcrdsse, føm giver Materien, hvoraf Dyret af 
den ved Befrugtningen opvakte Krast dannes.

Jeg tcenker mig den formende Kraft, liig andre Krcefter, Magnetisme, 
Elektrisitet; at denne Kraft fremkommer, opvcrkkes ved Blanding af begge 
Kions S«d. Ligeforn Funken fremkommer ved Stødet af to Stene mod hinans 
den. Funken var ikke i den ene eller anden Steen, og uden Luftens Hielp var 
ingen Funke fremkommen. Jeg tcrnker mig videre den formende Kraft i sin 
Virkning liiq Magnetens paa Iernstevet, hvilket den fordeler, flytter og forbin
der ester visse bestemte Bevcegelftslove, som ere den magnetisse Krast vcesentlige;

U u - og, 
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eg, for at voere kort, ot ligesom man har Magneter med fire forffiellige Poler, 
folg--lig.n med tv nde Centra, saa kunde og den dyriffe formende Kraft i dobbelte 
Vanskabninger voere dobbelt, saa at begge virkede i Forening, men fra tvende 
forffiellige og i forssiellig Afstand vcercnde Middelpunkter, hvoraf altfaa maatle 
opkomme Vanskabninger eller Fosters mere etter «lindre dobbelt. Dog, deutle Hy
pothese er maaskee for dristig, ogfaa behovede den udforligereat udvikles, end det 
forehavende Thema, som har foranlediget disse korte Bemærkninger, kan tillade.

Beffri-




