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Om

nogle Sieldenhedcr og Vanffabninger iblant
Menneffene.
Ved

Matthias

Saxtorph.

gives i Dyreriget, men isar iblant Menneffene, ligesaa Utallige Af
vigelser i Form og Dannelse fra Naturens almindelige Negel, som der findes
i Plante- eller Sreenriget.
Naturkyudernes mangfoldige Samlinger, og adffillige Skribemercs, isar VidenffaberS Selffabs Skcivler, giver tilstrakkelig
Beviis paa denne Sandhed.
Med philofophiffe Hine har man allelider vceret beredt til at betragte

disse Vanflagtningers forffiellige og ulige Skikkelse, deres beundringSvcerdige
Bygninger, ovcreensstemmcnde Liighed med hverandre, og deres uafbrudte
Funktioner, som ofte ere fuldforts paa samme Maade som i den naturligste
og fuldkomneste Tilstand.
Synderlig nok synes det ved forste Aiekast, at flige gyselige Skabnin

ger have kunnet opvakke saa flor Opmcersomhed hos Naturkynderne, der have
fundet en Vellyst i at giere sig saa noie bckiendt med dem, som om de vare
vcrseutlig afvigende fra den almindelige Menneffeart, etter som om man i dem
kunde finde et synderligr,Folkeflag,

man ellers ei havde formodet al kunne

blive til paa denne Klode.
Ved disses noiagtige Undersogninger matter den dybsindede Philosoph i
det mindste sin Videlyst, og uddrager af deres Betragtning glade Folelfer og

sand
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sand Taknemmemlighed til Skaberen, som fritog os fra at regnes iblant disse
sscldne Vidundres Tal.
Det kan derfor ikke være upasseligt i dette oplyste Selskab at oplæse en

Beskrivelse over et Menneske,

hvis Fsdselsdele havde en besynderlig Dan

nelse og uordentlig Skabning,

som meget stemmede overeenz med en omrej

sende Persons, der i Aarct 1789 lod sig see for det Kongelige Medicinske
Sclffab, og for andre Lager og Naturkyndrge her i Staden.
Dernæst at
give en Bcj'krivelse over Born, som ere fodte uden Hierne^al, og som La
gerne kalde Acephalos, og tilsid st soge efter Muelighed at bestride en Hypo
these, som hidtil har varet almindelig antagen om deres Oprindelse.
Den forste benavnke var et Menneske fra Udbye og Arslev Sogn her i
Sialland, 18 Aar gammel, der gik klad som et Fruentimmer, og af en Deel
heldt for Hermophradit, indtil han skulde consirmercs, da Prasten lod sig
det vare angelegen at faae ham nndersogt af kyndige Lager, for at bestemme
til hvilket Kion han burde henfores.
Efter en Beretning fra Hans Hoiærvardighcd Biskop Balle til det Kongelige Danske Canccllie, blev efter Col
legii Medici Anviisning tvende Lager, Hr. Doctor Bang Medicus ved det

Ridderlige Academie i Soroe, og Hr. Doctor Holterman Physicus i Næstved, bcDkkcde til at foretage Besigtelse over dette Menneske, som skecdte i
Kammerherre Bielkes Gaard i Nastved.
Foruden den korte Best'rivelse,
som jeg nu vil give mig den TEre at sorelase det Kongelige Vidcnffabers Selffab,

vedlagger jeg medfolgende Tegning af Doctor Bang,

commuuiceret

Collegiurn Medicum over bemeldte Menniske.
Da man siden har havt Leilighed her at see en fremmed omreifende
Person navnlig Matthias Uffen, sod i Colin ved Rhein, naftcn af samme

B. gaffen hed, har jeg troet, at det kunde vare passende at anstille en Sam
menligning imellem begge disse mærkværdige Sieldenheder, og derved a 11 mærfe
den Ovcreensstemmclse og Liighcd Naturen viser endog i Delenes unaturlige
Bygning og Dannelse.
Doctor Bang, som har meddeelt mig denne forelagte Tegning, har
givet kortelig folgende Beskrivelse:
"Vi besigtede Mennc^et overalt,

og fandt at Skulderne vare bredere

end Hofterne, Brysterne ikke meget udstaaende, Armene og Benene musculose,
og
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og at Delenes Proportion overalt stemmede meget overeens med et Mandfolks;
de tvende underste Fingre paa begge Hsenderne vare sammengroede, ligeledes
de tvende yderste Tuer paa begge Fodderne, hvilket sidste Tilfulde hans Moder
og Mormoder havde havt.
Paa Underlivet faaes ingen Navle.
Hans Par
tes genitales havde temmelig Ligning med Mandfolks, faaledcs fom Tegnin
gen viser, der cv taget i naturlig Stsrrelse.
aa) Glans penis, som er
Tomme bred, og | Tomme fremstaaende.
I
dens Spalte sees ingen Aabning.
bb) Huden, som kommer fra Kroppen ved Siderne af glande, er tyk,
flaner ned omkring samme, og formerer
c) Præpiitium, som hunger ud under glandem.
d) Frænulum, udenfor preputium, op til glandem.

ee) Scrotum, som hunger nedenfor disse Dele, og hvori Testiklerne tydeligen vare at fole.
f) Rhaphe.
g) En ovalagtig, svampet og blodrod Udvcrxt ovenover glandem, som et
2 Tommer bred, i Tomme hoi, og 4 Tomme tyk eller fremstaaende
fra Kroppen.
Af dens poris syntes Urinen at ud sive hist og her om
kring ved Siderne, isur ved den hoire h, hvor der er en liden Gryft,
de? udqvuller Urinen, flyder hen under glande til frænulum, og afsæt
ter GruuS deromkring.
Vandet lober bestandig, saa han aldrig kunde
vure tor.
Af samme Udvu^t pebler undertiden Blod frem, ofte i
Klumper.
h) En liden Gryft eller Hule, som ligner Navlestedet, hvor Nav-lesnoren
omtrent skal have sat.
Hr. Professor Bonn i Amsterdam har givet en Beskrivelse over en
sielden og unaturlig Beffaffenhed i Urinbluren og FodselSdelene paa adskillige
Born, og isur paa en tolvaarig Dreng, der er oversat fra det hollandske i
det tydffe Sprog ved Heinrich Joseph ArenH, trykt i Straeborg 1782 a).
I denne
a) Vid. Andreas Bonn, der Zergliederungskunst und Wundarzneiwissenschaft Profes
sor zu Amsterdam, über eine seltene und widernatürliche Beschaffenheit der Harnblase
und Gcburtstheile eines zwölfjährigen Knabens. Ans dem Holländischen übersetzt von
Heinrich Joseph Arntz D. A. W. B. Strasburg und Kehl 1782.
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I denne Beskrivelse tilligenred vedsatte Tegning, sindes den omrejsende Mat
thias Ussen, som her i Anret 1789 lod sig see og undersøge, og hvis Sam
menligning med Doctor Bangs jeg nu korteligcn vil anstille.
Hr. Professor BollN, som har feet flere saadanne Subjecter, anfører
i ovenmcldte Skrift Pag. jo et Subject, paa hvis underste Deel af Under
livet, ligeover Skambenene, fandtes 1) ligesaadan en blodrod svampagtig
Kiedhorvelse, som den Doctor Bang anfører, der syntes giennemdrnkken af
cn Fugtighed, der vcedede bestandig dens ujcevne Overflade, af hvis'fmaa
Ridser og Aabninger der Tid efter anden dryppede eller straaleviis udsprang
en klar Fugtighed.
Denne Beskrivelse stemmer meget ovcreens med Doctor
Bangs, som anfører, at den besigtcde Dreng havde en ovalagtig, svampet
og blodrød Udvoxning ovenover glandem > som var 2 Tommer bred, 1 Tom
me hoi,

og 4 Tomme tyk eller fremstaaende fra Kroppen,

af hvis ports

Urinen syntes at ndqvcelle.
2) I det hele store Mellemrum (see Bonns Fig. 3. b) imellem Hierte-

gruben og den unaturlige Hcrvelse over Skambenene, melder Bonn Pag. 10,
dt der paa stige Mennesker sindes ingen Navle paa det scedvanlige Sted, og
at der heller ingen fandtes paa den tolvaarige Dreng (Pag. 32), hvorndovck
man ogsaa troede i forrige Tider, at stige Børn bleve fødte uden Navle.
Men teet og umiddelbar over den rede kiødfarvcde Hcevelse saac man en liden
flad Forlomgelse af Huden (Pag. 33).
Dette var det virkelige Sted hvor
Navlestrcengen havde sat (see Bonns Fig. 1. b, Fig. 1. c og Fig. 3. e).

Samme Beretning giver Doctor Bang, at paa Underlivet af denne attenaarige Dreng saaes ingen Navle; men i Figuren h er den liden Gryft eller
Hule, som ligner Navlestedet, hvor Navlestrcengen omtrent skal have sat.
Toer under samme saaes den Excrescens G, hvis tiltagende Vcext havde skiult
Navlen, eller "rettere trykket den over til hsire Side.
3) Efter Dr. Bonns Beskrivelse befandtes ingen Aabning i Urethra.
Heller ikke fandtes paa Spalten af glande nogen Aabning i det Subject,

fom Dr. Bang observers.
4) Ved Siderne af denne kiodlignende Hoevelse,

fortæller Dr. Bonn,

at der formeertes tvende Forlcrngelser ligesom tvende Horn,

Aabninger til Nyregangene (ureteres) neppe synlige,

og i disse vare

uden naar Personen

havde
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havde drukket stærk, og Urinen blev straaleviis ladt, ellers flod den udsvedte
Fugtighed langs de fine Ridser paa Hævelsens Overflade, og giorde de« fug
tig og glindsende.
Paa samme Maade fortæller Doctor Bang, at af den
svampede blodrode GevæxkS poris syntes Urinen at udsive hist og her omkring
ved Siderne, især ved hoire Side h, hvor der var en liden Gryft, udqvællcdc Urinen, som fled hen under glandem til frænulum, og afsatte Gruuö

deromkring.
5) Under denne forhoiede Hævelse, siger Bonn, faae man den van
skabte penis, som var meget kon, og efter Alderen temmelig bred.
Ligele
des fandt Bang under Hævelsen et Legeme, som lignede glandem, der var

11 Tomme bred, j Tomme fremstaaende, dog forskiellig fra Bonns Beskri
velse deri, ar glans ikke var spaltet, men formeerte tvende runde Forhoininger.
6) Under samme fandt baade Bonn og Bang frænulum (see i. Fig.
h hos Bonn og c hos Bang) og præputiurn, som kom fra Huden, ved
Siderne af glande, og var temmelig tyk (Fig. i. i hos Bonn, og bb hos

Bang).
7) Scrotum, som hang nedenfor disse Dele, var trekantet og plat i
Bonns Beskrivelse; Raphe neppe kiendelig (Pag. 36 hos Bonn); Tefticuli
hang dengang i Lyskerne, men siden efter vare nedskudte, og ligger naturligviis
i Scroto, hvorved dens trekantede Figur er meget forandret. I Bangs Beskrivelse var Tefticuli tydelige at fole in fero to, og Raphe tydeligen at see.
Jeg kan ikke andet end bifalde Bonns Mening, som holder denne
svampagtige Havelse ovenfor glandem for nt vane den indvendige Deel af
Urinblæren, der ligesom en hernia eller Brok er fremskudt igiennem Huden,
som naturligviis paa Dette Sted har været aaben (Pag. 27), hvori Nyregangencs Mundinger aabne sig ved Siderne, og lader Urinen uddryppe.
Fuldstændigere Forklaring over Delenes indvortes Tilstand, og cm
Maaden paa hvilken disse Vanskabninger fremkomme, kan ikke gives, forend
man faner Leilighed eengang til anatomisk at underssge Delene efter Dvden
hos dette Slags Monstra.
Hvor forunderlig viser Naturen sig ikke i sine Forretninger, at endog
den usædvanligste og uordentligste Bygning skal liene til dens Hensigt, til
Livets og Sundhedeys.Vedligeholdelse.
Hhh
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Isg vil derfor forlade disse Exempler, og begive mig til at betragte en
anden Art af Monftris, som c ve de fa a kaldte Acepliali af det gradffe av.g(potXoi.
Disse mangler den overste Deel af Hjerneskallen, eg ere neesten de
iblant de melineffelige Vanskabninger som oftest forekomme.
Jeg har have
Anledning til i min Praxi at see otte af dem; af alle otte er ikkun een eneste
fedt levende til Verden, og denne var det ferste Barn fom Nytaars Morgen
blev fodt paa det Kongelige Accouchementhuus r?74, men levede kun 16 Ti
mer, udsvede kiendelig Legemets Functioner, Folelsen, Respirationen, Circulationcn, motum periftalticum rc. De ovrige, som jeg forhen og siden har
feel, ere fremkomne dede, nogle ved Vendingen, nogle og faa ved Naturens Hielp.
Det er ingen ringe Fordeel for en Fodselshielper, at vare vant ti( at
undersege disse Vanskabninger, siden han derved desto lettere erlanget en Fardighed i at kiende dem i Fedselen, og finder ingen Tvivl ved, fortid at bestem
me , og desto vissers prognosticere stige vanskabte Fostres Tilstand og Begaf
fen hed, naar han forud er vant til at kiende dem.
Jeg blev i Aaret 1788
kaldet til Hielp af tvende mine Elever, som havde underssgt en Kone i Barns
Ned, og sundet en usædvanlig Deel af Fosteret ligge for, i den everste Aabning
af Bakkenet, som de tilligemed Iordemoderen ikke vare istand til at bestemme.
Ved miti Ankomst fedte jeg tvende fremstaaende kugelagtige Dele, af Sterrelse som tvende Noddcr, og bagved dem en blod Havelse, som havde en haard
ujævn Grund, hvortil den var haftet.
Af disse fremstaaende Kugler, den
ujavne Deels Beskaffenhed, af Hovedets mindre Stsrrelse, Ansigtets Versreife, og Delenes Forhold til hinanden, bestemte jeg efter adskillige foregaaende Erfaringer, at Fosteret var Acephalus, hvilket, da Fsdftlen var fuld
bragt, befandtes overeensstemmende med mit Forudsigende.
Dette Foster befandteS ved nsiere anatomisk Undersogning, ligesom de
andre af lige Art, at mangle de brede Been, som udgier den everste Deel af
Hovedskallen.
Den verticale Deel af Pandebenet var adffildt fra Nasen af
med en Hinde, ligesom paa andre Fosters, og isteden for at stige opad, (eb
den horizontal frem, bedakkede os etmoideum, og endte sig paa hver fin
Side af Sella Turcica ved Vingerne af ofte fphænoideo.
Orbitæ vendte opad i Hovedet i en nasten horizontal Direction- og for
voldte at Kinene stods frem oven i Hovedet ligesom to ftnaa Kugler.
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Ofla parietalia manglede ganske; men Pars fqvammofa af oflfbus
temporum fandtes ooctitd indkrummet imod partem petrofarn, og procelfus zygomaticus var forenet med samme proceflu af ofle jugali.
Ligeledes manglede den bagerste verticale Deel af ofle occipitis, men
pars condyloidea og pr ocellus bafilaris var tilligemed foramen occiptale
magnum tilstede.
Hele bafis cranii havde Mærker af dens sædvalige Ujævnheder, og især
stode proccfliis c'inoedei af Sella Turcica meget stærk frem; derudover var

der let t.Ucnncm den blede Her vel fe paa Hovedet at finde den ujævne Grund af
Hovedstollen, hvoraf jeg efter flere ligedanne Erfaringer sintrede mig til Fo

sterets Monstrositer.
Ovenpaa bafin cranii laae en rodlig blodagrig Deel, adssillet i Klum
per, der forestillede Hiernens marvagrige Deel, beklædt med en meget tynd
Hinde; rundt omkring samme endres Hudens Rand paa der Sted hvor de

flade Been manglede.
Hiernens marvagtige Deel havde ingen Fasthed, ingen ordentlig Figur,
men laae som en hvid grodagtig Maffc udflodt over Grunden af Hjerneskallen,
og sammenblandet med meget Blod.
Hie- og ^-renerverne vare de eneste ty
delige Nerver man kunde kiende at udspringe fra samme; og som der ingen
Cerebellum eller Medulla oblongata fandtes, aabnede vi Rygraden, for
at betragte Medullam fpinalem, men fandt med Forundring at den hele
Cavitet var heeligiennem ganske tom, uden mindste Tegn af Marv, alene
beklædt med en meget tynd rodlig Hinde indvendig.
Rygraden selv fandtes
ved de underste Lændebeen spaltet, og den tynde indvendige Hinde bedækkede
alene denne Spalte i Lændebencne, thi Huden fandtes udvendig at mangle
paa dette Sted.
Der hele Fosters- udvendige Form var for Resten ordentlig i alle Delene,
og af Storrelse som et ordentlig 7 Punds Barn pleier at være, undtagen
Ansigter havde et gammelt Udseende, og formedelst den korte Hals var Fo
steret med Hagen ligesom nedgroet i Brystet.
Munden var meget stor; Tun
gen tyk, og stod frem imellem Læberne; Næsebenene laae horizontal, og
Næseborene vendte fremad.
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Ved at igiennemsoge andres Observationer, har jeg fundet meget faa
Exempler, som stemmer overseas med denne deri, at der foruden Mangel af
den ordentlige Hierne, fandtes siet ingen Medulla fpinalis i de af dem be

skrevne Acephalis b).
Er Hiernen nu, efter Phyflologernes Formening,
tilligemed Nerverne at anfee som Fons Vitæ, som organ a nutritio nis,
hvorledes har da dette Foster, som manglede ei alene den store og lille Hierne,
men endog Rygmarv, bekommet Liv og Styrke til at leve udenfor Moderen,
tilligemed saa naturlig en Ferlighed, at der ikke har givet noger andet Barn
efter, som, under lige Vilkaar med dette, har havt baade Hierne og Rygmarv.
Jeg maae endnu erindre en Bcmcerkning, som Hunter og andre Anatomici
vil have meddeelt, al i disse Acephalis skal Renes fuccenturiati mangle,
og deraf har man draget den Scetning, at imellem HierncnS og disse Billyrers
Brug maae nodvendig veere en Connection, siden disse efter deres Mening
fattes alletider hvor Hiernen fattes; men jeg maae tilstaae, at saavcl i dette
som i stcre andre Acephalis, som jeg har anatomcrct, har disse Renes fuc
centuriati vceret tilsinde, og jeg har sremviist dem for mine Tilhorers.
Føl
gelig falder den hele Hypothese bort, som alene er grundet paa specielle Er
faringer.
Naar man i det ovrige betragter den Liighed og Overeenssiemmelse i
Bygningen saavel hos disse, jeg selv har observeret, som og imellem den store
Mcengde, man sinder hist og her hoS andre Skribentere, saa kar, samme ikke
andet end seette oS i den storste Forundring, ifald de ere udsprungne as ligedanne Avlingsevner, af ligedanne Spirer eller Soededyr, som andre Menncsker, hvorledes disse under Udviklingen saa ganjke ere forandrede fra den scrdvanlige Form, de vilde under andre Omstændigheder have modtaget, hvorved
de da havde kommet til at ligne os selv. E-Uen maatle denne Form veere fra
deres forste Oprindelse dem egen — og hvem veed om den ikke virkelig er
det? — eller ved andre Krcefter tilbragt dem under Udviklingen.
Scrtler vi
det
b) I Journal de Medicine Chirurgie Tom. 66. p. 91. Anno 1786 anfores et Exempel
paa et Barn, svin blev fodr uden Hierne og Rygmarv. I samme Journal Tom. 35.
Pag. 325 anforer Msr. Dufour et Barn, som manglede den store og lille Hierne,
den aflange Marv og Rygmarven. Man laser i Memoires de l’acad. royal des feien c
de Paris: at Msr. Fauvel har 1771 sremviist tt Barn, som hverken havde Hierne,

lille Hierne, eller Rygmarv, og som levede 2 Timer efter Daaben.
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tot forste, faa ere disse Skabninger at an fee fom et forstkielligt Slags fra andre
Mennesker; og fætter vi Det sidste, faa standser vor Philosophie ved De mange
Anledninger, man let kunde falde til at giette paa, at være Aarsag til deres
Oprindelse.
Endffiortt jeg ikke med nogen Vished tør angive de skjulte mechaniske

Aarsagcr, som ved Modertrompeternes krampagtige Sammentrækninger kunde
virke paa Sædedyret i det Aieblik Det passerede Den trange Vei til og fra Mggcstokken; eller fom fan lemlæste Sædedyret, og faaledes fortrykke dets Dele,
at visse af Dem alene kan tage imod Næring, tiaar anDre vantrives; eller fom

i eet og det famme Mg fan fammenklemme tvende Sædedyr til at forenes til
et Legeme, og derved frembringe alle Slags Vanssabninger cller Fostere uden
Arme og Been c), uden Hovedffal og Hierne, eller fammenvoxne Bern paa

mange besynderlige Maader; faa kan jeg dog heller ikke blindt hen antage Den
alt for almindelige Mening, fom længe har hersket: at Imaginationen
alene var Aarsagen til Monftrorum Oprindelfe.
Med Rette maatte man anfee Det menneskelige Kien for heel ulykkelig,
ifald de Frugtsommeliges forvenDtc Imagination kunde have faa stor Indfly

delse paa det undfangne Foster, thi hvor faa Menneffer kunde Da vente, uden
at være vanskabte, at komme til Verden.
Hvorledes (Tuffe man og kunde
formode, at den Imagination, som var istand til at prcDuccre faa utallige
Vanskabninger, skulde hos faa forstkiellige Modre findes faa lige og faa overs

eensstemmende hos dem alle, at Den altid og hos faa mange kunde frembringe
faa lige og faa overeenSstemmende Frugter, fom disse Acephali have været,
vi her have afhandlet.
Anatomien viser, at Det menneskelige Leg em s Dele kan henseres under
fire forstkiellige Systemer, under Det cellulose, fibrose, vasculose og nervose.
Det cellulose System, uagtet Det vel har sine besynderlige Egenskaber, faa er
det dog ikke underkastet ImaginationSkraftenS Virkninger, eller er istand til
paa mindste Maade at forandres af famme.
Det vasculose System er vel
ikke ganske befriet fra Imaginationens Herredomme, men har dog ingen umid
delbar Connexion med det vasculose, som er i Fosterets Legeme.
Det nervose
System,

c) Foruden mange templer som findes hos Autorerne paa Born uden Arme og Been,
tier jeg selv et Foster as samme Slags.
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System, font det eneste ved hvilket Imaginationen ffulle yttre sin fulde Kraft,

taber sig saasnart det kommer Mggel eller Fosterets omgivende Dele nar, og
udelukker Fosteret fra al Samqvem og Dcelkagelse i Moderens Lidenffaber.
Hvorledes |T\t( vi da flulte os til Imaginationsvirkningerne paa Fosteret, naar

deus udsvende Kraft hverken kan ledes til Fosteret, eller meddeles det ved Moderlcgemcts cellulose Bygning, ei heller ved Aarerues og Vcedfferncg umiddel-

bare Sammensiydelse, meget mindre ved Nervernes og det fibrose VcesenS
Forbindelse imellem Moderen og Fosteret, da Moderkagen, som det fornemste
Foreningsmiddel, der sammenssier Fosteret til Moderen, aldeles ingen Ner
ver besidder, og aldeles ingen Connexion har med de Nerver, som udspringe
fra Moderens Legeme?

Maae vi da ei med Billighed antage den Sonmug, som PbysiologerneS
Erfaringer noksom beviser, at den Communication, som er imellem Fosteret
og Moderen i Moders Liv, er saa ringe og saa ufuldkommen, at hverken
Circulation eller Nervekraft, rller ovrige Funktioner findes eenö hos dem,
men faa forffiellige, at det som virker meest paa Moderen, har ofte ingen
Indflydelse paa Fosteret, ligesom der, der virker paa Fosteret, viser ligesaa

sielden nogen Indflydelse paa Moderen, hvilket dog nsdvendig maakte ffee,
naar Circulationen og Nervekcaften kunde virke fra den ene over til den anden.
Man kunde maaffee indvende, ak uagtet der ingen tydelig scerffilte Ner

ver findes i Moderkagen, saa bringer dog de Aarer, som Moderkagen er fuld
af, Nerver med sig ind i samme.
Men difle Aarer har efter uoicste anatomis
Kundffab flet ingen umiddelbar Sammenheeng med Aarerne af Moderen, og
felgclig kan Nerverne, som ledsager disse Aarer, aldeles ikke virke paa Mo

derens, siden de ingen Samqvem har med hinanden.
Hvor felesles er ikke
Navlestrengen?
Naar den overklippes eller fsnderrives, foles det hverken
af Moderen eller Barnet, og dog er den forsynet med Aarer, som have deres
Nerver, formodentlig mere til at opvcekke Bevægelsen, end til Folelscn, som
ikke bemcerkes.
Hvor ofte erfarer man ikke, ar Ting som ffrcekker Moderen, som Mo

deren imagiuerer sig de grcrffeligste Feiger af, ffader aldeles ikke Barnet.
Det hamdle sig for to Aar siden, at et Menneffe, som havde et stort Brok,
gik omkring pa» Gaden for ar betle, og for ar bevcrge Folk til Medlidenhed,
var
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var uforskammet ti of for tvende frugtsommelige Koner, som jeg kiendte, nt
blotte sin Skade og forevise den, hvilket indjog cn saadan Skrcek hos diffe
Koner, at de fra den Tid af, i en Tid af 7 Maancdcr lcenkte ikke paa andet
end deres ulykkelige Festere, som de ventede at fades med samme ubehagelige
Tilfalde; men til Lykke for dem begge, viste Udfaldet Imaginationens ufor
muende Virkning paa Bornene, som sodtcS uden mindste Tegn til nogen

Skade.
Jeg veed nok at Imaginationens Virkninger har mange Forsvarere,
at man har tillagt den Kraft til at rive Stykker af Legemet, og fatte andre
til, at radbrække Lemmerne paa Fosterne, og sammcnfoie adskilte Dele,
hvoraf Vorn med Hareffaar, med sonderbrudte Veen, med Plattter og Udvoxninger, med Brok og Kattehoveder, og jeg vccd ei hvad for flere synder
lige Skabninger, der ved Moderens Forcstillingskraft, endog hos allerede
dannede, og over halvvoxne Bsrn, skal v«re frembragte; men dette veed jeg
tillige, at de Nyere s Erfaringer fatter dem fa a meget mere i Tvivl, som man
dccls fager af rigtigere mechaniske Aarfager at forklare deres Forvandlinger,
deels ogfaa sinder dem sieldnere nu end i forrige Tider, da man var mere let
troende, og mindre bekiendt med Naturen.
Fosteret er altsaa, efter sande anatomifa'e Grunde, ct Versen, som i
Moders Liv er ligesaa forfkiellig fra Moderen, som Barnet er fra Ammen,
der opfader det; thi Moderen og Barnet lever hver for sig under Svanger-

faabct sit eget Liv, trives hver for sig paa sin besynderlige Maade, og virker
farfaUte, uden at den ene tager Deel i den andens Forretninger.
Naar Mo
deren faver, hopper og bevcrger Fosteret sig; naar Moderen kierer, danser
eller bcvcrger sig, sover Fosteret roelig, og hviler sig; den svindsottige Moder
lider, svcrkkcS og udtcereS, imedens Barnet trives og fedmes; og Barnet
svcekkcs, forknues, vanskabes, naar Moderen trives og befinder sig vel;
Moderen lever, naar Barnet hoS hende bortdser; og Barnet bortdoer i Mo
ders Liv, uagtet Moderen lever og befinder sig vel; Moderen underkastes
anstilkende Sygdomme, som ikke angriber Barnet; og Barnet underkastes
Sygdomme i Moders Liv, som ikke anstifte Moderen.
Troevcerdige Auctores farther, at Moderen i Svangerskabet har havt
Kopper, som ikke har smittet Barnet, og Barnet har havt Kopper i Moders
Vtve Samling IV. B.
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Liv,
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Liv, som ei har smittet Moderen, der kil en anden Tid 603 har faaet frem.
Jeg faae eengang et Barn fedes paa dek Kongelige Accouchementhuus, som
over hele Legemet var besat med et Slags Blegner, der lignede fuldkommen

de faa kaldte Vandkopper; jeg tog Materie af dem, for at inoenlere et andet
Barn med, for at fee cm de vare Kopper eller ci, og disse smittede det meats
lerte Barn, og frembragte i meget mindre Mcengde ligedanne Plekter, men
af mindre S korrekse, og uden at efterlade Ar og synderlig Suppuration i det
inocnlerte Sked.
Jeg har sect Tvillinger med sammenvoxne eller rettere med
fcelledS Moderkage, hvoraf det ene var vanfFabt med en Pose nedhængende
over Ansigtet; Pandebenene og Øienetic manglede, og Hiernen laae for en

Deel indelukt eller frr.mtrykt i denne Pose.
Det andet Barn havde sin natur
lige Dannelse.
Hvorledes har Imaginationen der kunnet yttre sin ulykkelige
Virkning igienncm een og den samme Moderkage paa det ene Foster, uden at
skade det andet?
Ja hvad skal man sige om Kyllingen i TEgget, som ofte findes vanskabt,
eller om Mblet paa Trceet, som underkastes faa ofte unaturlige Skikkelser,
uden at Imaginationen med Nette kan beskyldes for at have havt mindste Deel
derudi?
Skulde jeg da feile meget, «aar jeg nægter Imaginationen denne
almindelige Kraft, faa geraader dog denne Feil det menneskelige Kron til
ftørre Gavn end til Skade; den ville afvende den rcrdfomme Frygt hos Frugt
sommelige, fom ved mindste Skecek eller ubehagelige Syn crngstes og forestil
ler dem de ulykkeligste Folger paa Barnet, som Skaberen dog har betrygget

imod faa utallige Farer, fom en alt for levende Indbildningskraft hver Oieblik maatte forvolde, og som maatte omdanne Mennesket i sin forste Oprin

delse til lutter Vanskabninger og Vidundre for Verden.
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