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Af

Matthias Saxtorph.

It bi de of mine foregaaende Afhandlinger, som angik de Monstra, der fs- 

des uden Hovedskal, hvilke i Almindelighed kaldes Acephali eller Kattehove
der, bemcerkede jeg den Overeensstemmelse, som sindes i de forskiellige Sub- 
jecters Bygning, og deraf uddrog adskillige Slukninger, hvilke gaaer imod 
dereS Sttlninger, som antager at Moderens Indbildningskraft skulle vcere 
istand til alene at frembringe flige Vanskabninger, og ansees for den virk- 
somsie Aarsag til disse Afvigelser fra Naturen.

9?p Styrke for denne min Mening har jeg nu erholdet ved den beromte 
Prof. Samuel Thomas Sommerings Aftegning og Beffrivelse af nogle 
Acephalos, som ere fundne paa det anatomiske Theater i Cassci (*).  Det 
forste Slags, han beskriver, stemmer gandske overeenS med dem, jeg sidst i 
Videnskabernes Selskab foreviste, og af hvis Skeletter jeg ved en anden Lei- 
kiahed har givet Aftegning, nemlig i den anden Tome af Commentariis 
Soc. Medie. Havn.

De

(*)  Abbildungen und Beschreibungen einiger Misgeburten. Mainz,1791.
XVg Samling V. B. O
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De Svrige fem Species, som han i dette Skrivt afhandler, folge paa 
hinanden gradviis, fra enkelte til dobbelte Acephali, og ere for Grandsteren 
af fan megen Vcrrd og Vigtighed, at de opfordrer til at underage alle fore
kommende Monstrosireker, for maastee engang at kunne inosee de Regler, 
som Naturen end ikke forlader, naar den nodes til at afvige fra dens fred
vanlige Gang.

Med Hensyn dertil, skak jeg udbede mig SelstabetS Opmcnksomhed, 
naar jeg nu agter at beskrive tvende Monstra af et andet Slags end de forri
ge, hvilke jeg felv haver betragtet, og hvoraf jeg kan fremvise bel ene for 
Selskabet, fer desto neiere at betragtes med fer lieds Opmærksomhed.

Til at kiende noragtig Overeensstemmelstn imellem de forekommende 
Vanskabninger, .vil det vel ikke vc?re fyldcstgiorcnde alene at underssge deres 
udvortes Skikkelse, endstiont deri sindes en meget stor Lighed, fa o. at de stce- 
ste Naturkyndige, der bevare Monstra i deres Samlinger, lader det gierne 
beroe ved at under söge den udvortes Skikkelfe, .paa det at ikke den anatomiske 
Grandstning skal forandre Anseelsen. Men uden al Tvivl er det den ind
vendige Bygnings Forstiellighed, som ved Anatomiens Hielp opdages, der 
bor i fen*  lcegges til Grund for at l«re oö den Gang af Naturen, hvorved 
Monstrostketerne gradcviis gaaer frem fra de enkelte til de mere sammenfatte, 
og overtyder os om, at intet i Naturens Rige steer ved Spring, men ved 
Sammenhceng og Orden, endog i de meesi uordentlige og forvendte Skab
ninger.

Dkt forste af disse Monstris, hvoraf ncervccrende Specimen fremvises, 
var et Drengebarn, som blev fodt i siekke Maaned, hvis Indvolde hang ud 
af Underlivet, og hvis heire Laar, Been og Fod manglede.

Ved at betragte det udvendig, fandt man at den venstre Sidedeel og 
Ryggen havde sin ordentlige og naturlige Skikkelse, men paa den hoire Side 
vax Underlivet fra Brystet af aaben, og Indvoldene udfaldnc; den heire Un- 
derextremitct var tilligemed det Uncrvnbare-Been reent borte; ved Hoften, 
hvor denne Underextremitet stulle gage ud,- fandtes en lille Pose i Huden af 
Slorrelse som en Nod.

Underextremileten derimod paa den venstre Side fandtes meget feer, 
Kneeet krummer, og kunde ikke lade sig udstrække formedelst at Huden gik 

stram 
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stram ud fra Laaret kil Benet uden at giere den sædvanlige Folle under Kn«e- 

bsiningen.
Foden var temmelig bred, og dreiet faaledes til Siden, ot Understaden 

vendte indad.
Begge Overextremireterne vare usædvanlig foere, Hornderne meget bre

de, og Nceglene hindeagtige.
Hovedet var ongefcrr 2f Tomme langt, havde sin naturlige Skikkelse, ' 

undtagen paa Baghovedet stod Huden ud fra Hovedstollen, og formsene en 
liden Pose opfyldt med en Vredste, som dog ei var af synderlig Ma-ngde.

Brystet var nedentil imod Underlivet smalere end oventil, og ligesom 
sammenklemt paa Siderne, saa det forestille en omvendt Kegle af 2 Tom
mers Lcsngde.

Underlivet var 3 Tommer langt, og paa den venstre Side noget bedcek- 
ket med de almindelige Beklædninger, men foran og ved den hoire Side var 
det gandste blot og aabent fra Brystbenet af lige ned til Fodsclsdelene.

Skambenene tilligemed det hoire Uncrvnbare-Been fattedes i Bekkenet.

Af de udfaldne Indvolde faaes: Leveren overst, som var meget stor, 
og hang ud tilligemed Maven, Kroset og alle Tarmene.

Alle disse nogne Dele havde i Modcrsliv vcrret bedcekkede med Tarme- 
scekkcn (Peritoneum), der var sammengroet med den inderste Flade af den 
halve Moderkage lige fra Randen af Moderkagen af indtil Navlestrengen, 
til hvilken samme Seek gav nogle Forlængelser, der bandt Strengen i en bsl- 
geformig Skikkelse, og forkortede dens Lengde, som i alt, naar den blev ud
strakt, udgjorde 203 Tommers Lcengde.

Samme Strceng gik i denne bolgeformige Skikkelse ind i Underlivet paa 
det Sted, hvor Skambenene manglede, og havde kun en eneste stor Arterie, 
som vac en Continuation af Aorta, og en meget tynd Vene, fom neppe ud
gjorde - af Arteriens Tykkelse.

Ved Indgangen i Underlivet gik denne Arterie ind under den hoire 
Nyre, som laae i Midten af Underlivet, ligeover Lendebenene, og forvand
ledes siden til Hovedstammen af Aorta. Venen i Navlestrengen rog derimod 
sin sædvanlige Gang op ril Bugten af Leveren.

O 2 Bagved
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Bagved Tarmescrkken laae den omtalte heire Nyre ovenpaa Lcendebe- 
nene; den venstre fattedes qandsike. For den venstre Eide af Nyren gik 
Nyreganaen nev til Blcrren, fom var temmelig stor, og laae paa sit sæd
vanlige Sted imellem de yderste Bedækninger og Endetarmen.

Fra Blcrren gik Uringangen ind i membro virili, som var liden, 
og ubedcekkct af Forhuden. k

Under samme aabnede sig Endetarmen, der ved at trykke de tykke 
Tarme gav en tynd bruunagtig Ureenlighed af sig.

Milten fandtes hängendes ved Maven imellem Tarmene udenfor sit 
rigtige Leie.

Tistiklerne vare ikke at finde, heller ingen Punge, dog fandtes en 
liden Pose under Endetarmens Aabnlng, som lignede Pungene, men havde 
ingen Som eller Raphe.

Tarmescekken, som foran havde omgivet og bedcrkket Tarmene, blev 
ssnderreven i Fodselen, og adffildt fra Underlivet, men hang fast paa den' 
halve Deel af Moderkagens inderste Flade, og formecrte langs ned med 
Navlcstrcengen en stor Pose, hvori Underlivets Indvolde havde lagt. — 
Denne Pose var oventil heftet til den halve Deel af Moderkagens indvendige 
Side, og med sin ene Side langs ned med Navlestrengen, men med den 
anden til Hinderne fclv, fom omgiver 2Egger; og dette var det marrkvttr- 
Ligste som udvendig fandtes paa dette Barn.

Man har adskillige Exempler paa Bern som er fedte til Verden, hvor 
Underlivets Bedcekninger i stsrre eller mindre Grad ere fundne manglende og 
Indvoldene udhcrngende. I en Dissertation af Dr. Georg Albert Fried, 
udgiven i Stradsborg 1760, finder jeg 67 Exempler paa stige Misdannelser, 
hvilke han efter deres Forffielligheder har inddeelt i 3 Classer, og denne Ind
deling agter jeg indtil videre at folge.

Den forste Classe indeholder de Born som ere fodte med Underlivet 
aabenr, og med nsgne udhcengende Tarme; af stige Born anforer han 26.

Den anden Classe indbefatter Born som ere fodte med aabent Under
liv, og Indvoldene alene bedcekkede af Peritoneo eller Tarmescrkken; af disse 
opregner han 5.

I den
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I hen tredie (Efaffc opregnes de Børn som fedes med Brokhcrvelser, 
eller hvor Tarmene havde trcengt sig frem igiennem en Aabning ved Navlen; 
og deraf har han anført 36 Exempler.

Efter denne Inddeling troer jeg at dette af mig ovenbeffrevne Foster, 
endffiønt det syncs at have Tarmene nsgne og udhcengende igiennem det aabne 
Underliv, uden nogen Bedoekning, dog alligevel bør henseres under den an
den Classe, hvor Indvoldene ligge Vedcrkkede af Tarmehinden.

Thi betragter man hvorledes dette Barn laae indenfor Hinderne af TE g- 
get, omgivet af Modervandet, førend det kom til Verden, da sinder man 
at de almindelige Bcdcrkuinger paa Underlivet (integumenta communia), 
Overhuden nemlig, Huden, Fedthuden og de fem Bugmuffler, som foran 
og paa Siderne scedvanlig bedcekker Underlivet, og som understøtter de inde-, 
holdne Indvolde i den underste Huulhed af Legemet, manglede gandffe paa 
den høire Side, og Huden efterlod blot en Rand paa den venstre Side af 
Underlivet, saa at Leveren, Maven, Tarmene, kort alle de frie liggende 
Indvolde, laae udenfor Huulheden, hvor disse Bedækninger fattedes. Men 
da Peritoneum eller Tarmescrkken fandtes af en usædvanlig Udstrcrkning, og 
naaede fra Fostrets Underliv af op til Moderkagen, som den var angroet til, 
saa sees heraf, at denne Seek har egentlig ikke manglet, at Indvoldene ikke 
egentlig har lagt udenfor den førend ved Fødselen, da den formedelst Hinder
nes Bristning blev revet itu, i det Barnet blev fremkrakt, og Indvoldene 
blottede, som derved udvcrltede af den Pose, Tarmescrkken hidindtil i Mo
dersliv havde formeret.

Dette er vist nok et uscedvanligt Tilfcrlde, at Tarmescrkken hcrnger sig 
umiddelbar fast til Moderkagen, men jeg sinder alligevel en Grund dertil, 
fom oftere forekommer end just i dette Fald; thi saa ofte Huden og Muffler- 
ne mangle paa Underlivet, saa kan stige Hinder ved den ringeste Irritation 
betcrndes, og den under Betcrndelsen frembragte Vcrdffe sammenklistre begge 
Hinderne til hinanden, og forvolde deres Sammenvcrxt.

Et lige Tilfcrlde har jeg ved en anden Lejlighed erfaret og bestyrker denne 
Mening, ved at vende udi Moderen (Utero) et Barn, som havde en splittet 
Rygrad (Spina bifida), og hvor der isteden for de almindelige Bedcekninger 
var blot en hindagtig Pose over Lauderne, fandt jeg at det var sammenvoxet 
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med Wggets indvendige Hinder, saaledes ar jeg med Fingerne maatte ligesom 
sikccelle Fosteret lsS fra det Sted i Moderen, det var angroet til (*)♦  Lige- 
saadanne Sammenvoxninger vilde uden Tvivl oftere hendes imellem Fostret 
og Hinderne af TEgget, naar Huden paa Fostret, der er overtrnkken med 

' eti feltet Materie og det mellcmvcrrende Modervand, ikke forhindrede Sam- 
menvoxningen.

Det er da uden ald Tvivl, at Tarmescekken har virkelig bedcekket Un
derlivet, og indbefattet Underlivets Indvolde, men paa en uscedvanlig Maas 
Le er blevet forloenget og angroet til Moderkagen. Men hvorfra hidrsrer da 
Dens uscrdvanlige Fsrlcengelfe? Det forekommer antageligt, at ved Fostrets 
tiltagende Vcext og Tyngsel, ved dets daglige Synkning og Ncrrmelfe imod 
Modermunden, har den angroede Tarmescrk varet node til at give efter, og 
som alle hindaglige Dele tvunget til at lade sig forlange; ja maaskee endog 
denne Tyngsel og Trykning har foraarsaget ved sin Irritation paa Moder
grunden, og ved at stramme paa Moderkagen, som i den forste halve Tid 
af Svangerskabet sidder langt fastere end at den har kündet lade sig lose, at 
samme har foranlediget Moderens utidige Sammenrrcekning, og Fostrets 
Utidige Fodses.

Dette Specimen vifer os alrsaa en besynderlig Forandring ellep Afvi
gelse fra de almindelige Slags Monstra, som fedes uden de udvendige Be- 
dcekninger paa Underlivet, og hvis Indvolde alligevel ligge stkiulte af Tarmes 
fcekken; og af den Aarfag holdt jeg det ikke uvigtigl at kiende og beskrive den, 
som den og i sig selv er sieldnere end nogen af de 67 som Fried opregner.

Vil vi da ved disse Fostres Betragtning gaae frem og efter Some- 
rings Exempel ordne dem paa en Slags Maade, saa finde vi, 1) Nogle, 
som savne en liden Deel af Underlivets Bedækninger, og fodes med Brok- 
hcevclfer: 2) Andre, som mangle en stsrre Deel og ncesten alle Underlivets 
udvendige Bedækninger: 3) Nogle, som have blot Tarmescekken, der rcrt 
omklceder Underlivet, uden at voere angroet ti! nogen anden Deel: 4) Andre, 
som have Tarmescekken vidt udstrakt fra Underlivet, og sammenheftet ril Mo
derkagen: 5) og endeligen nogle, som have hverken Bedcekniuger eller Tar
me scekken.

Det
(*)  Vid. Act. Reg, Societ. Medic. Havn. ' »



paa hvilke Underlivets Bedækninger manglede. 111

Det andet Foster, hcnhorende til samme Classe fom den forrige, 
hvilket jeg. og lovede at bestrive, var et Pigebarn, fom for nogle Aar siden 
blev fodt her t Byen. Barnet var fuldbaaret, temmelig stcerk af Legem og 
Krcefter, og fodres naturlig og levende til Verden: Iordemoderen berettede 
mig dette Fosters usædvanlige Tilstand, skaffede mig Lejlighed til selv, til
ligemed Hr. Institsraad og Prof. Callisen, at see og undersoge. dets Til
stand. Vi fandt Barnet tredie Dagen efter Fodselen levende og munter; 
det skreg temmelig hsit, pattede som scedvanligt, sov til sine Tider rolig, 
havde de sædvanlige Afforelser, men brakkede sig temmelig ofte, og var i 
evrigt velstabt, undtagen at Underlivets almindelige Bedakningcr og alle 5 
Par Bugmustlcr manglede lige fra Brystet af til Fodselsdelene; Tarmescekken 
var heel, og bedækkede Underlivets Indvolde, hvilke stinncde frem under 
den ligesom igicnnem en hornagtig Hinde. Man fa ae Tarmene temmelig 
udspenvte, rodaglige, med en Beveegelse hist cg her ligesom en Omveltning 
imellem dem. Det tykke meconium eller Barnets grønne Urcenlighed af
sortes igicnnem den naturlige Vei, og Barnet levede i 6 Dage. Da det 
var dod, blev der siden i Stilhed begravet, uden notere at kunde efterfees 
eller aabnes.

Dette levende fodte Barn var altsaa en fuldkommen An af dem fom 
Fried i denne Classe bestriver.

Betragter man nu Underlivets Tilstand snav cl paa dette fuldkomne, 
fom paa det forste ufuldkomne Foster, faa finder man en betydelig Mangel 
af blode og Kioddele, fom ved deres Beklædning, Underststtelse og Virkning 
tiener i naturlig Tilstand til de naturlige Forretningers (actiones naturales) 
Fuldforelft, paa hvilke Sundhedens og Livets Vedligeholdelse beroer. Ved 
disse BngmustlerS Virkninger og Tryk paa de underlagte Dele i Underlivet 
befordres Fordoielfen, udtrykkes Gallen af Gallcblceren, Spyttcsasten af dcn 
store Spyttekicrtel (Pancreas) i Underlivet, hvilke Vcedster iscer tienc til at 
oplosc, blande og forandre Maden i Tolvfingertarmen; ved dem uddrives de 
grove, de stadelige Ureenlighedcr og Vinde igicnnem de tykke Tarme; ved 
dem befordres Urinens Adskillelse i Nyrene og Udladelse af Blceren; ved de
res Hielp stydes Noeringssaften op i Brystcanalen, Sceden frem igicnnem 
Afledningscanalen hos Mandkionnet ned i S«debl«rene; hos Svangre frcm- 
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skydes Fostret ved diffe Mufflers Medvirkning i Fsdselen; med sammes af- 
vexlende Modvirkninger mod Brystet lettes Aandedrcetten, befordres Circu- 
lationen, og suldfsreS forffiellige Bevcegelfer, som udfordres til Legemets 
Bevægelser og forffiellige Stillinger, hvilke uden diffe Mufflers Ncerveerelse 
og Bistand ikke ordentlig kunde fuldføres. Og diffe ft.a vigtige Redskaber 
ril saa nødvendige Forretningers og BcvcegclserS Fuldførelse manglede gandffe 
hos dette levende og fuldbaarne Barn.

Dersom man opkaster det Spørgsmaal, om det forste saa ufuldkomne 
Foster, ifald det havde opnaact sin fuldkomne Modenhed, kunde vel have 
levet? og vedligeholdt Livet Med nogen Bestandighed? da kan man alene be
svare det med rimelige Gisninger. At det mueligen kunde bleven fsdt leven
des, og kunde have levet en kort Tid ester Fodselen, er at formode ester den 
Fserlighed det allerede havde erholdt i Forhold med Tiden af Svangerffabet; 
da det allerede i Vcext og Storrclfe havde tiltaget ligesaa meget fom et andet 
Foster af lige Alder pietet at have j Modersliv, saa ville det, naar det i den 
ovrige Tid af Svangerffabet havde vedblevct at tiltage i lige Forhold i Foer- 
lighed, vcere at formode, at det og var bleven fodt levends til til Verden.

Men om det ved saa stor en Mangel af Dele kunde i nogen Tid efter 
Fedsclen have vedligeholdt Livet, derom er meget at tvivle.

Vel finde vi ved det sidfiomhandlcde Fester, ot det har levet nogen Tid, 
at Livets og de naturlige Forretninger have varet vedholdende i 6 Dage; men 
desuagtet var Livet kuns kort, og formodentlig vilde have blevet kortere hos 
det forste Barn, hvis Indvolde laae blottede for den udvendige Lufts Vold
somhed, og ethvert aydet Legems altid smertende Paavirkning, da den stel 
ingen Understottelse eller Bedcekning havde af Tarmcscekken, der i Fsdselen 
var brusten itu i det Barnet ffulde ffilles fra Moderkagen.

Men saa meget lære vi ved saadanne Erfaringer, at Naturen soger af 
fig selv Udveie til at rette eller formindffe de Mangler, som ved saa vigtige 
Deles Mangel her ere msdte.

Manglen af de anførte Dele ved Underlivet 'har nødvendig tilbageholdt 
de naturlige Forretninger, som jeg forhen omtalte, tuen Legemet har dog 
havt andre Hielpemidler til at udfore dem. Enhver DeelS egen Vitalitet 
og bevKgende Krast frembringer i nødvendige Tilfalde alene de Virkninger, 
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hvortil naturligvils flcrc Kofter behøves. Derfor fane man hos det levende 
fodte Foster, som manglede Bugmuffl rne og Uriderliv.us Bedækninger, nt 
Fordøjelsen, UrecnlighcderneS Afforcls og øvrige nårurliqe Forretninger qik 
alligevel for sig ved Delen.S egne Virkninger i nogle faa Dage efter Fedselen, 
Men kunde af Mangel paa de medvirkende Muffler ci længe med tillorlig Let
hed vedligeholdes, hvilken Mangel hos stige Born bliver altid en nsdvendig 
Anrsag til Livets Forkortelse.

Forend jeg endnu afbryder min Betragtning over disse Bsrns Misdan
nelser eg Afvigelse fra den naturlige Tilstand, tillades mig korteligen at ykkre 
nogle Tvivl om den faa almindelige antagne Aa« sag til samme, hentet fra 
Indbildningskraftens Virkning til at frembringe stige Vanskabninger. Pro
fessor Laltschmidt, i et Program ril Doctor Huflands Differta tion de 
Embryone herniofo trium menfium Je næ 1767, forklarer os Tingen 
paa denne Maade: "Det er bekiendt nok i Praxi (siger han) at der ved Ind- 
" bildningSkraften hos Frugtsommelige ffeer forunderlige Afvigelser, som nor
dsten ere mcoelige; man fan ansere utallige Exempler, som bekræfter hvor- 
" ledes f. Ex- en frugtsommelig Kone, som fa ae en Kat, der var ovcrkiort, 
" saaledes at Tarmene hang den ud af Underlivet, hvorved hun blev faa for« 
"strækket, at hun qik hiem og fedte et Foster, paa hvilket Underlivet ^ar 
"aaben, og Tarmene hang ud.

Skulle stigt et Syn være tilstrækkelig nok til at frembringe faa stor en 
Virkning paa et allerede dannet oq fa a vidt tiltag.t Foster i Modersliv, fa a 
Vilde der i mine Tanker findes mange flere af dette Slags mied anede Fostre, 
siden det ofte moder, at fee overhørte Hunde og K..tte, hvorpaa ftugtsomme- 
lige Koner kunde forfee sig; og tilstaaer man endog Indbildningsklaften fa a 
stor eti Virkning, at den kunde foraarsage Underlivets Bristning paa Fostret, 
faa bliver dct dog ubegribeligt, hvorledes denne B-istning ku.lde ffee hos de 
af mig ovenanførte Fostre, faaledes at derved gandffe borttages de 5 Muff
ler paa Underlivet af det forste Barn, og alle 10 Bugmuffl» r paa det andet, 
uden at efterlade noget Spor eller Levninger of dem tilbage. Havde disse 
Muffler væ.et til førend Indbildningskraften virkede, faa ni a a tte man jo 
endnu finde Levninger af dem, esterat de ved Jmaginationens Kraft vare 
brustne, og havde de allerede manglet forud, eller ikke været ril forend Jma- 
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(*) *?ft Navlestroengnr havde ikke mere end een Arterie, dertil er Aarfagen let at ind» 
see; siden den hoire Sides Erkremiket manglede, faa manglede og Arteria iliaca 
dextra, fem fa? an fees for Stammen, ved hvis Fordeling Arteria cruralis dextra 
og siden inden t Bekkenet Arteria umbilicalis omsider Udsiammer.

(**) Vid. Semmering. L c.

ginationens Virkning ffedte, faa har jo Indbildningskraften heller ikke kort
taget dem. Og hvorledes skulle det vel lade sig tcenke, at den famine skade
lige og ode ceggende Indbildningskraft, som efter faa ffrcekfomt et Syn kunde 
tilintctgiore faa mange Muffler og Underlivets udvendige Bedækninger, ja 
bortrive Navlestrengen fra sin scrdvanlige Udspring ved Navlen, at den ffulle 
igien knude vcere istand til at hefte Tarmehinden faa fast til Moderkagen, og 
mage det faa vel for Barnet, at Navlestrengen, som ved denne Hdelttggelse 
var afreven fra sit rette Sted, ffulle igien finde en ny og usædvanlig Indgang 
neden i Underlivet, hvor Skambenene syntes for denne Fordeels Skyld at 
mangle, og der at forene den eneste Arterie, den havde, med Legemets store 
Arterie, fom kaldes Aorta (*).

Det synes antageligere, at Naturen, forstyrret i sin ordentlige Frem
gang, feger nye Udvcie for at erstatte Manglen.

Betragte vi i feer de Exempler, fom den la-rde Prof. SsMMeNttg an- 
ferer i ovenanfsrte BeffrivUse over Acephales (**),  faa synes disse Vanskab
ninger at afgive de stcerkeste Beviser imod Indbildningskraftens Virkning, da 
selv de ivrigste Forsegtere af denne Hypothese ei vil veere istand til at forklare 
hvorledes Moderens Imaginationekrafr, der knuser og tilintetgior en Fierde- 
decl eller en Halvdcel af et Barnchoved, har strax igien et andet halvt eller 
heelt Hoved at tilsætte, der paa den ordentligste og meest symetriffe Maade 
fremvoxer i lige Proportion og Sterrelfe med det forste, fom om begge disse 
Hoveder fra Begyndelsen havde verret dannede til hinanden uden nogen fore- 
gaaende Virkning af Indbildningskraften.

Saaledes er det ikke sielden at vi forvildes, ved at hcenge formeget ved 
en Hypothese, som synes os faa let, at vi derover foralemmer at efterfoge de 
gyldigere Aarfager, fom dog uden Tvivl i de fleste monstrefe Begivenheder 
ligger i den formende Krafts Beffaffenhed oa Bukning, fom tilscetter, 
fratager, fordeler og omflytter de organiserende Dele efter visse bestemte Dan- 

• nelscs-



paa hvilke Underlivets Vedcrktlinger marrgsede.

nelseSlove, fom hidindtil etc o S ubckiendte, men qtvcr sig ved adskillige Til- 
fcelde tilkiende saavel Ho6 Planterne som Dyrene i begge Naturrigerne (*).

Dette er Grunden, hvorfor jeg seger at fremstille Beviser imod den 
Sætnings Almindelighed, at Indbildningskraften stkal kunde udvirke saa 
usadvanlige Misdannelser, fom i forffiellige Vanskabninger benrarkes.

Det cr endog Umagen vcerd at kilfoie, at jeg tilligemed nogle af mine 
Tilhorere udspurgte neiagtig Moderen til det forste Barn, vm hun vidste at 
angive nogen Aar fag, eller vidste at have forfeit sig paa nogen Ting, fom 
kunde have foranlediget dette Uheld paa Barnet, hvilket hun bcncegtede, da 
hun ingensinde erindrede sig eller vidste hverken at have stkreekket sig, eller fore
stillet sig noget, fom kunde hcnfores til dette Tilfalde, nren tverlimod havde 
altid varet munter, foelt Bevoegelse af Barnet i nogle Uger, og forventede 
sig en lykkelig Fodsel. Samme Tilstaaelse erholdt jeg ligeledes af Moderen 
til det andel Specimen, jeg har tak om, faa man sikkert kan formode, at 
Indbildningskraftens Herredomme vil fvcrkkes, jo mere man uuderfogec An
ledningen, og jo notere man betragter Afvigelserne i Naturriget.

; Imidlertid vise dog stige Misdannelser, naar man sammenligner ffere 
af lige Art med hinanden, at Naturen folger i det væsentlige en vis Orden, 
en bestemt Gang og Eensformighed i dem alle, saa at man, ved jcevnlig at 
samle og beskrive de forekommende Arter, vil knude blive istand kil at for- 
folge dem Skridt for Skridt, og maaffee opdage en naturlig Orden og be
stemte Love for stige Legemers Misdannelser.

(*)  F. Ex. ved Polypernes fremvoxne afstaarne Dele, rc.
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