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Tinte ormen
(Veficaria loba ta)
ved

Otho Fabricius.
HLcrnge nok har man kiendt Tinte i Flceff som en Sygdom; lcenge nok har

man erfaret Skaden, dette Tilfcelde Ho6 Svinene foraarsager i Hushold
ningen , da man i steden for et forventet feedt Svin, hvorpaa ingen Mceff'ning
er sparet, maa ved Slagtningen finde en Krop fuld af Kiertler, der ikke allene
optager Fitters Sted, men og gisr Nydelsen af del øvrige vcemmelig.
Men
neppe har man endnu bemcerket eller engang faldet paa den Tanke, at denne
saa forhadte Tinte er selv en turende Fiende, hver Tintekiertel et levende Ver
sen, en nagende Orm, og alksaa et saadan Svin underholder nogle tusinde
Medcrdere; i det ungeste veed jeg intet derom bekiendtgiort, og da jeg uformo
dentlig er bragt i Erfaring herom, agter jeg det ikke aldeles ukicrrkomment eller
nvigtigt ar meddeele vort sikionnende Galskab denne Opdagelse.
Ofte saae jeg tilforn tintet Flwsik med ligegyldige Hine, fordi jeq ikke
endda var bleven mere end almindelig opmarksom ved det besynderlige i Natu
ren; men, siden Naturvidenskaben blev min Tidsfordriv, har ikke dette Syn
forekommet mig, for ncrstasvigte Vinter 1781 # da en Mand i mit Nabolaug,
som maatke have det Uhcrld ved fin Slagt at see et heelt Svins Kiedmasse saa
fuld af Tinte, at den eenc Timkiertel sad tat pakket paa den anden, og Flcrfket udgjorde kun en smal Strimmel, og, da han vidste at jeg gierne undersogde Naturens Under, deels for at styre min Videlyst, deUs for selv at faae
nogen videre Kundskab om denne Sygdom, sendte mig et Stykke af Svi

ner, hvorpaa rmsten intet andet saaeS end Tintkiertler: Jeg blev glad, at jeg
ved denne Ailighed kunde forvisses om det sande eller falffe i den Tanke, jeg
lcenge
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larnge havde underholdt om Tinten, ot den ffulde vcrre en Orm, og gav

mig stray i Fcrrd med Undersogningen, dog troede jeg langt fra at finde saadan
en Orm, som jeg siden fandt.
I stige Kugler var jeg vandt at finde Traadeller Spolonm indsturrede, og a) troede her at ffutle overrumple en ligedan
net, hvorefter jeg og indrettede min ferste Operation, men hvad Under, at
det maatte mislykkes, thi jeg giennemstak Kuglen for ar finde Ormen, og der
ved stymprede den; fik jeg end derfor noget organifft at fee, det blev dog in
tet fuldkomment Dyr.
Dette lcerte mig at gaae mere vaerfom til vcerkS og
med en Lupe undersøge Overfladen, om ikke nogen Aabning kunne gives, hvori
Dyret maatte have indtrnkkcn sig, og derafigieu ffulde udpresses; paa denneMaade
fandt jeg til Nød en liden Fordybning, og mcrrkede, at det tarmartede Vedhcrng, som jeg havde holdt for fremmede medfulgte Hinder, horte derimod

Ormen til som noget Vcesentligk, da det gik i eet med Kuglens Overflade,
maatte derfor ikke beffadiges, om Dyret ffulde faaeS heelt.
Store Vanffeligheder havde det imidlertid at faae Ormen udviklet fra den ommeldte Fordyb
ning, thi det maa mcerkeS, at alle de jeg faae vare dode og uden ringeste Bevcrgelfe, og ventelig doe de, saasnart Flceffet taber sin naturlige Varme; fors
gieves har jeg siden ventet paa Lejlighed at fee en levende af dette Slags, for
i varmt Flceff eller varmt Vand at kunne bemcrrke dens Bevcrgelfer; meget
halstarrig fadde de derfor fammentrukne og ikke uden med stor Lempe lode sig
udvikle, naar de ikke ffulde stympres; da det omsider lykkedes, sti ae jeg en
forunderlig Skabning, hvis Slcegt jeg ikke vidste at bestemme, da jeg i intet
Mig bekiendt System fandt noget genus at henbringe den under; dog uvente
lig traf jeg blaut Liuucri Polyper en Orm anført under Navn Hydatula
Syfb. nat. p 1320. n. 5, der syntes mig faa lidet at ligne Polyperne, som
dens korte Beffrivelfe at vift et nar Forvandkffab mrb^tntCOtincn; som end

og
a)

Det er ikke rart st finde flige fmas Kugler eller Vabler uden paa Fiskenes Indvol
de, hvoraf hver gierne indeholder fin Orm, fom fordrer NakurforflerneS Opmcerkfomhcd.
Jeg har bekiendtgiorr en faadan i min fauna gronlandica fpec.
24z. under Navn af gordius globicola, og en storre i Anmcrrkninqen p. 269.
gordius pificola (rbi pifcicola ec en Trykfeil); fclv den almindelige Qvejfe (gor
dius marinus Linn.) boer ofte i saadant Hylster, og hvor mange flere ere blevne
ubemcrrkede baade af andre og mig?
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eg mere ssulde fluttes af de an ferte Synonyma b] og dens Opholdssted, fom
og angives at være undertiden i Svinene c), men da den mældes allene funden

i Indvoldene og ikke i Kiodet, da den tillægges en saa stor Blære foruden an
det, der et passede paa min, holdt jeg den billig for en særssildt Art, ssisnt
af famme Slægt.
Der kunde maossee cg blive uvist om alle af finne anførte Synonyma udgiøre kun een Art.
I Bussons algemeine Historie der

Natur (tydsse Oversættelse i 4to) meldes og 4 Th. 1 B. p. 179 af Hr. DaU-

benton om en Orm, funden i Muselever, hvilken han har ladet aftegne tab.
XL. f. 3'6, og nseilbar hore til samme Slægt, men jeg kunde dog ei anses
den for samme Art med Tinteormen, da dens Skabning har meget forssielligt.
Siden har jeg saaet det iste Bind af Schriften der Berlinischen Gesell
schaft naturforschender Freunde, og finder p. 335 en Afhandling af Hr.
D. Bloch om dette Slags Orme, som han kalder Blasenwürmer (vermes
veficulares) og inddeeler i 3de Arter: Eremita, Tæniæformis og So
cialis; men hverken Beskrivelserne eller Afbildningerne tab. X. fig. 1
9
*
kunne aldeles passe paa Tinteormen, ssisnt i sær hans V. focialis kommer

den nær.
Saameget erfarer jeg dog med Vished as denne Sammenligning, at
Tinteormen er en Blcrreorm eller Veficaria §0, men og saameget, at den

rimeligst bliver en ny Art, hvilken jeg derfor til Forssiel vil kalde Veficaria
lobata af dens tvende Fliger i sit naturlige Leie, naar den har indtrukket stg. I
Danssen holdt jeg det rettest at vedholde Tintenavnet og derfor kalder den

Tinteormen.
Bessrivelsen og medfølgende Figur vil best kunde vise, hvorvidt den er
NY eller ikke.
Fig. i. viser Ormen i fin indkrobne Tilstand.
Fig. 2. halv udstrakt og Fig. 3. heel udviklet,

i naturlig Størrelse.

dog krumbøjet.

Fig.
b) I soer Bartholin cent. L. obf. 87. p. 29Z. Ova in porcis, vid. fy ft. nat, 1. c.

c) Habitat in abdomine animalium, ovium, fu um &c. fy ft. nat. p. 1321.
<0 Som Hr. Conferenceraad Müller kalder den i hans Zool. dan. (danste Text)
p, gi. not. c.

Nye Saml. II. B.
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Fig. 4. viser den heel udstrakt forsterret og Fig. 5. viser Hovedet meget

forstorcet.
Naar man betragter denne Orm i sin naturlige indviklede Tilstand (som
alle de jeg saae forefandtes, efterdi de vare døde), saa seer man intet uden en

liden Klode og to vedhængende Fliger, stråledes som den er forestillet Fig. I.
Kloden (lit. a) er noget sammentrykt, haard og hvid; Fligerne (lit. b, c)
ere mere bleghvide og see ud som to korte siattede Tarmstykker, hvoraf den eene
(b) er noget längere end den anden (c).
Deres Mellemrum eller Vinklen, de
giorc imellem sig, viser et lidet Indtryk (d), som vanskelig opdages, og just

er det Sted, hvor Dyret har indlrukken sig, og hvorfra det igien kan udvikle sig;
hvorledes dette skeer gradviis, har jeg i de folgende Figurer søgt at giøre tyde
lig, og derfor beholdt de samme Bogstaver, som i iste Figur, at man kunde
see, hvorledes hvert Sted forandrede sig ved Udviklingen.
De tvende ved
hængende Fliger ere egentlig blareagtige Tarmkanaler, der kunne opblcrses, og
indeholde en Vådske, som i det ringeste hos de døde ei ganske udfylder dem.
Paa ingen af dem kunde jeg opdage nogen Endeaabning, men befandt dem al
deles hele og i eet lebende med den Hud, som omgav Kloden, altsaa intet
andet Tegn til Aabning, end det ommeldte Indtryk (d).
Herfra maatte

jeg derfor føge at tilveiebringe Udviklingen, og ved ak trykke paa Kloden (a) fik
jeg den udtrykt af Indtrykket (d), da den efter denne første Udvikling viiste
sig som Fig. 2.
Denne Udvikling lierede, at den korte Flig (Fig. 1. c) havde

i sin udviklede Tilstand kigget dobbelt paa hinanden og vcrret bsiet i Enden
(Fig. r. c), hvor ben derimod i Udviklingen blev mere udstrakt (Fig. 2. c).

Den anden Flig (b) blev derimod uforanderlig, men Kloden (a) viisteS nu i
Enden af den mindre Flig, og havde efterladt sig en dyb Grube (Fig. 2. d),
hvor den fer Havde ligget, og var det forommeldte Iudtryk (Fig. 1. d), der
nu formedelst Klodens Udskydelse var bleveu rummeligere: denne Grube var
dog ingen ret Aabning, da man derigiennem ikke kunde finde Vei til nogen af
FligerneS Ender (b og c), men maa blot ansees som en Fordybning udvendig i
Huden, hvori Kloden kan stkiules, lig det Hule i Haanden, hvori man kan
indbøie og lcegge fine Fingre.
Altsaa var man endnu lige nar med Dyrets
Aabning, hvilken det dog maatte have saavelsom alle levende.
Jeg forsøgte at
trange Kloden (Fig. 2. a) tilbage igiennem den Tarmecanal (c, b) som Fli

gerne
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gerne nu vare forvandlede til, men forgtaves.

Her blev intet tilovers, «den
ot fsge A bningen paa et Sted i Kloden selv, hvilken jeg ikke med blotte ^inc

kunde opdage, og vanskelig nok med en Lupe saae et Indtryk paa Ven eene Side,

hvoraf jeg formodede, at en ny Udvikling maatte kunne ffee.
For at udvirke
samme var det dog forgieveS at trykke paa El Oden selv.
Jeg maatte ud af
Drommen paa een Maade, giennemskar derfor K loden, da jeg fandt en organiff Knopi Midten.
Jeg sluttede nu, at denne var kommen der ved Jndkrcrngning, ligesom man indkrcenger en Handskes Fingre, saa det yderste bli«
ver inderst, eller som Sneglen indkrcenger sine Horn, saa End^ kloden med Hiet

kommerind, og neppe laver sig ved udvortes Magt fremtrykke igien.
Skulle
derfor noget Middel blive mueligt for at faae Ormen udstrakt i sin fulde Gestalt,
saa troede jeg det maatte skee ved at klemme paa den mindre Flig (c) tcet baz

ved Kloden (a) og stråledes skribbe den frem, thi var der en Aabning i Enden,
maatte den da nodvendiq engang vise sig.
Jeg gjorde adskillige saadanne Prs
ver, men endeel brast hellere i Midten og skaffede mig kun stymprede Orme.
Endeiig, da jeg havde tart at bruge mere Behændighed og tillige skubde tilbage
paa Klodens Overflade, lykkedes det mig at faae Ormen frem, som den seer
Fig. Z.
Dette Syn lonnede Umagen, thi hvo skulde have ventet saa konstigt
Legeme i den simple Klode? Og, naar man holder den sidste Figur mod den
fsrste, hvor forskiellige ere de ikke! Kloden saaeS nu forandret til entrind

tverrynket Krop (e), der mod Enden bliver smalere og flipper med en endnu
smalere glat Hals (f), Ver er mere fast i sig og noget brustkagtig, Va derimod
Kroppen var ncrsten af samme Materie, som Fligerne eller Bagdeelen
(b, c).
Paa Enden af denne Hal- saaes en brusset Knop (g), der maatte

blive Dyrets Hoved.
Jeg var vant til at finde faadant Hoved med Sueyrer
paa Bændelormene e), med hvilke denne Orm syntes at have noget tilfttlles,

men med blotte Hine kunde dog ingen Aabning opdages.
En Lups viiste mig
nogle Sideaabnillger og en but Snude; men under Forstsrrelftsglasset fik .
O o z

jeg

») Dette faa tange omtvistede og tildeelS bensgtebe Bernbelormehoved, fom man danu ved notere Bemoerkelser (Vidensk. Salsk. nye Skr. 1 D. s. 5 5. f.) har fim
*
det, har jeg faa tilstrakkelig OvrrbeviiSning om, at .eg ingenlunde kan drage
det i Tvivl. Jeg har viist der i min Faun. Grönl, med Sælhundenes, R-'d-

fistvn«
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jeg den rette Forklaring paa det ffiulte.
Jeg faae da Ormen, som den findes Fig.
4, nemlig: et aflangt, glat, glindfende, bruffet Hoved (g), som var for
synet med fire Sideaabninger (h), hvilke vare meget rummelige og havde hver

sin ophoiede Rand onikring sig.
I Enden lob Hovedet ud til en noget buk til
spidset Snude (i).
I det anmeldte Berlinske namrforffende Salffabs Skrift
rillcegges Blcereormene en Midteaabning, hvoraf de sprude Vander og ikke af
Sideaabningen (p. 336) og denne Endeaabning forestilles stor nok i de dev
givne Figurer Tab. X. fig. 5-8; men paa Tinteormen kunde jeg i Snu
dens Ende ingen Aabning see, ffulde den dog vcrre der, som man analogiff
burde siutle (dersom det med de andres Beffrivelser har sin Rigtighed), saa

waa den vcere meget liden.
Noget fra Enden og op paa Snuden saaes en
ophsier Kcmt (k), der omgav hele Snuden i en Kreds, og var bevcrbnet med
mangfoldige fmaa, dobbelte, hagede, Braadde, nemlig to og to foiede i Ro
den til hinanden.
Disse Braadde fynreS mig fastsiddende og ikke bevcrgelige i
Skeeder, at de kunde indtrcrkkes og ffmles, som det Heeder i Schrift. Berl.
Gesellsch. I. C., derimod fandt icg nogle, hvorpaa hverken Braadde eller
det yderste af Snuden var ot see, hvoraf jeg flutter, al begge Deele kunne
indlrcrkkes i Enden af Hovedet, og altsaa maa vcere bevægelig eller sammen-

lcenket til Hovedets Ende ved en beielig Mellemhud eller Kncekning.
Dette
kunne maaffec og have givet Anledning til den Tanke i det Berlinffe Skrift,
at der i Enden var en Aabning, naar de havde feet Hovedet med indtrukken
Snude, og at Braaddene kunde ffiules i Skeeder, uaar de havde feet dem
indtrufne med Snuden.
Hoved og Huls vare mere bleghvide end det ovrige paa Ormen, som nu
i sin udviklede Tilstand faaes lyshvid.
Hverken Indvolde eller Garbor var
ot finde; d i hele Ormen kan selv ansees fom en Tarm, behsvede den endelig
ingen Tarme, derimod udfordres, at den maa have sine Spandefecner langs
med
fiskens og Hundeftiglens Bændelorme Spec. 296, 297 og 300, og siden har
jeg cnbm: futiben Desty kelse heri ved ørredens, Gnafens og Gieddens
Baendelorme, b ilt? j?g c a fan finder nsger afvigende fra den Beskrivelse der«
om er given i Berlinische Beschäftigungen ncrrurf. Freude IV. Band, og
maassec en anden gang lader Sselskabet forelcese noget herom.
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med Hudens indvendige Overflade, hvormed den kan indtrække Hoved, Hals
og Krop (Fig. 3. e f, g) til at danne Kloden (Fiq. 2. a) og siden bole denne

ind i sin Grube (d), indtil den ganske bliver sammenviklet (Fig. 1.), og lige
ledes igien kan udvikle sig til sin rette Skikkelse (Fig. 3. 4.); men disse Seener
ville nok blive vanffelige ak eine formedelst deres Fiinhed.
Sideaabningerne
paa Hovedet anfter jeg for Ormens Mundinger eller ligesaa mange Suehuller, hvoriqiennem den sner den vttdfkefulde Norring til sig, og enten maa
give Vcrdsken fra sig samme Vei tilbage igien, eller og rimeligere igicnnem den
formodede Endeaabning paa Snudens yderste, faasom Sideaabningerne blive
indad engere og ventelig have Faldklapper inden til, der kan hindre Vandets
Tilbagegang, naar Ormen vil.
Det er mærkeligt, at jeg ikke fandt nogen af disse Orme i Flnsket selv,
men alle sadde indborede i Kiodet, saaledeö som Fig. 1. udviser, Klode ved
Klode, men hver Klode laae med sine to Fliger i en scersikilt Grube i Kiedet,
som gierne var fuld af en vandagtig Vcrdffe; disse Vandgruber omspcendeS af
Kiodets tilbageblevne Fibrer, da den egentlige Kiodfubstanh var efter al Ri«
Melighed paa faadanne Steder bortfuet af Ormen; de vare desuden faa lange,
at de vel kunde passe efter Ormen i sin udstrakte Tilstand; gemeenlig vare og
Gruberne foreeuede med hinanden ved mellemlebende fmale Canaler, hvorigien«
nem Ormen ventelig har fremtrukket sig, eftersom Antallet er bleven formeret
og Ncrringen er stuppen: Til saadan Gang kan den have god Brug af sin ha
*

gede Snude, med hvilken den kan indhage sig, og stabe sin Tarmefak efter sig,
hvortil og den rynkede Fordeel kan vare tienlig ved Udstrækning og Sammen
krympning.
Ingen Under derfor, at de Svin, fom ere fulde af Tinter i Kiodet,
ikke kunne trives, da de have saa mange Medcedere; ingen Under, at de (som
det berettes) ere urolige, ikke kunde sove, give sig ikke engang Roe til at crde,

men immer grynte og flakke omkring, ei heller formaae at gaae ret langt, da
de have saadan en Vrimmel af hagede Orme i sit Kiod, som nodvendig maa
foraaasrge Smerte, naar de rore sig, holde Svinene aarvaagne og i Arbeide,
og tillige sva-kke deres Krcester ved at sne al Noeringen til sig og giere Kroppen
flap med saa mange vandfnlde Gruber i deres Kiod.
Vi ville nu holde denne Bessrivelse mod det, som berettes i det an
meldte Skrift om de andre Arter, og see hvorvidt de kunne foreenes sammen:
O o Z
Den
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Den ferste Art, som Hr. Bloch kalder Eremiten, bliver p. 337 tillagt en
ftor Blære, hvori den egentlige Orm skal indeholdes, og forestilles faaledeS
tab. X. fig. i, men faadan Blare har Tinteormen ikke, og intet, fom kan
falkes i Ligning dermed, uden den vandfulde Grube i Kiovet, hvori den lig

ger, fom dog er noget ganske andet og desuden fremmed fra Ormens Tilbehsr;
ei heller har Tinteormen faa opblæst en Bagdeel, dens Udvikling ffeer og fra
Midten, men ikke fra Enden, fom den der forest,lies tab. X. fig. 2. 3.;
desuden findes den ikke eene, men i tusinde Tal, fortiener derfor mindst at
kaldes Eremiten.
Nærmere kunde den komme den liden crrtdannede Artforandrmg af Eremiten, font heffrivcs p. 338 og forefitlles tab. X. fig. 6-8,

thi den siges dog at have flere i
med sig, og enhver siges indflutret i
sin egen Hud, hvorunder man kunde tcenke sig den i Svinekiodet befindende
Grube, eller Fligerne hvori den indvikler sig, men det fees dog af Figuren, at
den ligesom Eremiten udvikles af Blærens Ende, der findes ingen Fliger om
talt eller aftegnet, og denne faavelfom den store Eremit har ikke den hos Tinte«
ormen bemærkte Snude.
Den anden Art eller den Bcrndelorm lignende, som bessrivcs p. 338
og er aftegnet tab. X. fig. 9, finder jeg dette forssiellige hos, ae dens rynkede

Krop ftræffer for langt ud mod Bagenden, den har en liden opblæst Blære i
Enden, den siges indfluttet i en færffilt Blære, ligesom de forrige, hvilket alt
passer ei paa Tinteormen.
Om den tredie Art eller den selskabelige, fom er funden i FaareneS
Hierne, heder det p. 339 at man har funden ril 400 samlede i en Vand blære,
og hver Orm hængte fast til Blæren ved to fin aa Baand, fkiont den var fæstet
til Hiernen med sit Hoved; men Tinteormen sidder ikke i en fælles Blære,
hver har sin færflilte Vandgrube at hvile i.
De have og ingen Baand, med
mindre deres Flige skulde antages derfor, men disse kunne dog ei være meent,
thi paa den Tid de fees er Hovedet ffiult, fom dog siges hos hine indfæsted i
Hiernen af Faarene; desuden ligge Tittteonnens Flige lose, da hines Baand
siges faste til den fælles Blære.
Og denne Sammenligning ^bestyrker mig med mere i den Tanke, atTinteornicn er en ny Art Bl.rreorme, og at det har sig med Blcrreormen, fom
med andre Jndvoldeorme, at,hvert Dyr underholder sine særskilte Atter, der

ei
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ei fa ft lige findes hos andre Dyr; hvilket tnaa giøre Naturformeren desmere

agtsom, at han ikke troer strax at have fundet en tilforn bekiendt Orm, fordi
han kan finde noget ved dort, der ligne andres Beskrivelser.
Der kan rimelig-

viis ikke ventes store eller mange Forffielsmcrrker hos faa fmaa Dyr, men faa

eg fmaa Mærker maa vare nok til at bestemme Arternes Forffiellighed.
Dette var, hvad jeg vidste at berette om Tinteormen; kunne jeg endnu
have talt noget mere og afgisrende om dens Naring, Gang, Fortplsnrniug;
kunne jeg have fundet et Middel til at forebygge eller fordrive disse talrige Med-

ttdere hos Svinene, da vilde jeg have leveret en mere fuldstændig eg nyttig Ef
terretning, men dette maa endnu vverladeS til andre ot eftergranffe.
Mig
maa det være nok denne gang: at have viist, at Tinten er ikke blot en Syg
dom, men en Sygdom, der fom stere foraarfages af levende Skabninger, hvilke
først maa dråbes, før Sygdommen kan ophøre: at have givet Anledning til
nærmere Betænkning, om ikke vatterfottige og fvimle Mennesker kunne være
plagede af Ormearter, der høre til famme Slægt.
Dette med mere hører til
Esterflægten at fætte i sit fulde Lys.

Beffri-

