
Om

et Menneste med Ncrgle i Form af Zuglekloer.
B«d

D«clvr Jens Bang.

jeg af del Kongelige Danske Videnskabs-Selskab er kiendt vttrdlg til 
at vcrre dets Medlem, faa udfordrer Pligt og Erkiendtlighed, at jeg faafnart 
mueligt indleverer en Afhandling. Men jeg maa udbede mig Tilgivelse for 
den Ufuldkommeuhed saavel i Form fom i Stiil, der findes i denne min Af
handling. Jeg troede, bedre at levere noget end slet intet. Mine Embeds
forretninger som Landtage og fom DistrictSchirurgus, og mine Landreifer ved 
samme, ere faa mange og faa vidtloftige, at ikkuus liden Tid, og den en'^da 
ofte afbrudt, bliver tilovers for mig til at kunde levere noget fuldkomment og 
vcrrd at fa ae Sted iblandt faa store Mands Afhandlinger i dette Videnskabs- 
Selskabs Skrivter. Det tillades mig derfor, at fremkomme med denne min 
Afhandling, faa ufuldstcendig fom den er.

Et Menneske med Ncrgle i Form af Fuglekloer paa Enden af alle Fin
gerne er en stor Sieldenhed; dog skal det ikke vcrre uscrdvanligt i Polen, at 
stude Udvcrxter paa Ncrglene hos dem, fom cre plagede med Plica Polonica. 
Hk. de kl Fontaine har givet Beskrivelse og Aftegning af samme i fin chir- 
urgisk-medicinffe Afhandling angaaende Polen; men det forekommer mig at
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vcrre af en anden Art og Dannelse end de som jeg har seek. Jeg haaber det 
derfor ikke upassende, ak fremlcrgge en Beffrivelse og Tegning over saadanne 
ct Menneskes hornagtige Udvcexter af Fingerenderne; og tillige at opgive det 
Middel, hvorved disse Horn blcve lssnede og faldt af.

I Aarel 1787 mrlldte sig hos mig en Pige ved Navn Ane Pedersdat- 
ter, 13 Aar gammel, fed i Vallcnsved, og i hendes sierte Aar efter Mode
rens Dsd modtaget af Frands Jensen i Kalkerup ved Fensmark, Holme- 
gaards Gods. Hun foreviste mig hornagtige Kloer paa alle ti Fingre, saa- 
lcdeö som jeg har forestillet dem ved Fig. i. Deres Laugde var to Tredjedele 
af ethvers Finger. De ragede stem i lige Linie med Fingrene fra Roden af 
Nceglene, og holdte med dem en Figur af forlamgede Fingre. De dakkede 
Fingerendcrne, havde ncesten samme Tykkelse, krummede sig lidet, og imod 
Enden toge af i Tykkelse. Til Siderne vare de noget flade. Farven var 
sortegraae, og Dannelsen sikiveragtig. Fra hendes siette Aar havde de be
gyndt saaledcs at udvoxe. Paa Kroppen havde hun endeel Ringelorme med 
hvide Skal (herpes miliaris). Hun var liden af Vaxt, og havde et scru- 
phuleus Udseende. Jeg foreffrev hende indvortes ar bruge SpisglaSpulvee 
(Antimonium crudum fubtiliffime pulverifatum) og en blodrensende 
Decoct; tillige forordnede jeg hende et Vand, hvori hun dyppede og vadede 
de hornagtige Udvcexter. Dette Vand bestaaer af 1 Lod hvid Vitriol og 4 
Gran opdrevet O.vikselv, oplest i 4 Potte Vand, hvortil kommes 4 Draabee 
Viinstcenolie (*),  At dette Middel kunde bruges noiagngen efter min For- 
ffrivt, paatog Madame Tkyde sig Opsigten dermed- Hendes Mand var da 
Prast i Fenörnark, nu i Birkerod. Ved at bruge dette Vand nogle gange 
faldt disse hornagtige Vcexter af i Stumper og Stykker, og tilsidst gandsike 
uden at blive affkaarne eller afklippede, hvorefter Nceglestcderne bleve tildæk
kede med Vox. Tre Aar efter fik jeg en Skrivelse fra Hr. LÜtken, davre
rende Prast i Fensmark, nu i Fyen. Han tilmeldte mig, at samme Pige, 

ved

(*) R, Vitriol. alB. få. 
Mercur« fublimat. gr. iv» 
fol. in Aqv. fim pi, inf. få. 
add. Olei Tartari, gutt. iV,
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ved Efterladenhed og for at kunne opvoekke (tøtre Medlidenhed hos Folk ved 
Tiggerie, havde lader sine Ncrgle voxe ud igicn, men fortrød det nu, og an
modede mig om £*pfritten  paa delte Vand, som hun tilforn med Fordeel 
havde brugt. Jeg gav hende den, og ved ofte ar bruge dette Vand faldt 
Klserne af paa en kort Tid. Fra nuværende Prcesi i Fensmark, Hr. Vinter, 
fik jeg i Aar en sik'rivtlig Anmodning om at hiclpe denne Pige igien fra de forte# 
graae Horn, hun havde faaet paa nogle af Fingerne. Nu havde de en op- 
reist Skilling, og vare af en anden Figur end de forrige. Jeg undersøgte disse 
Horn, og fandt dem da stråledes som Tegningen viser ved Fig. 2, der fore
stiller venstre Haand, og Fig. 3 hsire Haand. Paa de tre Fingre, Tommel- 
Pege- og Middelsingeren, af begge Hcrnderne staae de ncrsten lodret op paa 
Noeglestedet, og ere af forskellige Figurer. De ere for det meste 14 Tomme 
hsie, og i Tomme brede, undtagen den paa hsire Tommelfinger, som ved 
det øverste er iZ Tomme bred. De bestaae af Hornskiver stablide op paa 
hinanden. Det Horn paa hsire og venstre Tommelfinger, og paa hsire Pe
gefinger, haver som et Skiold paa Siden, der er plar og ligner Ncrglens 
Vcrsen. Ved Fig. 4 vifts Hornet paa den venste Tommelfinger i naturlig 
Størrelse, noget lilbagekrummet og med sit Skiold. Ved Fig. 5 vifts samme 
Horn fortil. Da jeg aMar den sverste Fierdedeel af Hornet paa den hsire 
Haands Tommelfinger, fslke hun ingen-Smerte; men da jeg giennemskar 
Halvdelen af Hornet paa samme Finger, og Kniven kom til det Midterste af 
Hornet, fandt Pigen Smerte deri. Udaf samme Sted kom lider Blod. 
Giennemsniktet-af dette øverste Stykke forestitleS ved Fig. 6, og ved * i sam
me, det Sted hvor Smerten føltes og hvor Blodet pippede frem. Den saa- 
kaldte Lorgefinger paa venstre Haand er aftegnet ved Fig. 7, for at vise paa 
samme en liden blod Knude fra Ncrglestcdct opstsdt. Det er den, som vejret 
op i Midten af Hornet, og udsveder en hornagtig Materie, som afgiver Ski
ver paa hinanden, dcr udgwre el heelt Legeme. Denne Kisdudvcext er lige
som den saakaldte Steilen i Dyrenes Horn og i Fuglenes Kløer. Den troek- 
ker sig tilbage, naar Hornet falder af, og da danner den en liden Ophcevelse 
paa det Sted, hvor Naglen pleier at ligge. Udenpaa denne Knude eller 
Forhøjning (Fig. 7) ligge hvidgule Skal paa Siden og ved Roden af den. 
Paa der midterste Led af samme Finger og ned paa Siden af denne Haands

Pege-
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Pegefinger sidde ligesaadanno Skoet. En meget god glat Ncegl sees paa den 
venstre Haands lille Finger. Paa den herre Haands lille Finger er siet ingen 
Nagl; men Huden ligger glat udspandt over Naglcstcder uden nogen Folde 
eller Omboining. Den Nagl paa herre Haands Lcrgcfinger er af de saakaldte 
Kurvenagle. Paa alle Fingerenderne er Huden tynd og siin. Et ligesaadanl 
Horn, som de paa Fingrene, er opvoxet paa den venstre Fods lille Taae. Nu 
og da udbryder paa hendes Legeme, ifør i Nakken, hist og her i Ansigtet, paa 
Albuerne og Knorerne, en Vcedffe, som afføtter hvidgraae ffcrlagkige Skover 
lagviis paa hinanden. Ved Ung ventum Ægyptiacum gaae de snart bort, 
men andre komme igieu. Endnu haver hun ikke havt sine egne Tider, men 
vel et Par gange folk Smerte over Maven og Lornderne.

Ak Nceglen dannes paa sin egsn Maade i Moders Liv, ligesom Been, 
Hud, Haar og enhver Deel dannes hver paa sin Maade, derom er vel ingen 
Tvivl; men hvorledes denne Dannelse og videre Vaxt ffeer, derom er man 
rndnu i Uvished. At Nceglene ffulde vcrre en Fonføttelfe af den yderste Hud 
(cuticula), fom nogle holde for, da de synes at hcenge sammen med denne, 
der kroer jeg aldeles ikke at vcere saa. Cuticula bsicr sig vel om Randen af 
Huden over den bagerste Decl af Ncrglen; men denne Rand voxer ofte lcen- 
gere frem, bliver rer, og kan affficrres eller afklippcs; folgeligen kan den ikke 
afgive noget til NceglenS Dannelse og V«xt. At cuticula ved sin Beining 
cm Randen af cutis ffulde modtage af dens Irand en Mcengde Kar ellev 
Aarer, og at disse ved at indbore sig i c.uticula ffulde give dens Substans en 
sicerkere Ncering og Tilvcrxt, og saaledev danne Nceglene, derom tvivler jeg. 
Mon ikke disse af mig bcffrcvne Hornudvcrxker ffulde give mere Lys i Sagen? 
Den kiotagtige Klump eller Udvcext, font hos dette Menneffe har trangt sig 
ind i Hornet, og udsveder Materie til samme, mon det ikke hellere ffulde vcere 
den, som danner Naalen og gimr den sin Vnxk? Jeg holder for, at det 
Sted, hvor Ncegien ligger, er det, som modtager de Kar, der afgive Ma
terien til NceqleneS Vcesen og Vaxt. Denne udpippede Materie bliver til 
hornagtiae Skiver, som lceqgc sig fast paa hinanden, indtil de faae den be, 
hörig« Tykkelse, Torched og Haardhed, da de siden ffyde sig ud, og vejre 
fremad over Fingercndrrne. Denne hornagtige Materie er i sin sunde og 
friffe Stand saa teet og haard, tit den kan holde Steilen, (om jeg saa maa- 
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kalde den), flad til Fingeren, og hindre den fra at skyde sig i Veirer eller ned 
over Finqerenderne, saaledeS som det er skeet ved denne sygelige Pige. Da 
hendes Vcedffer cre og have i lang Tid vceret af en scruphuleus eller lcprcus 
Arr, faa modtager Steilen samme siette Materie, eller maaskee en egen Ma
terie, ligesom ved Plica Polonica, og isteden for gode Ncrgle afscmeö et 
left og hornagtigt Vasen af forskiellig Dannelse og Farve. Nseglenes ad
skillige Sygdomme komme ikke aleneste af udvorte- Tryk og Skade, men af 
en mere eller mindre bedcervet Vcedske af rach'.tisk, scruphuleus, venerisk o. s. v. 
Art, som blandes mcd denne Vådske eller Materie, der afgive Noeglenes 
Vasen og Vcrxt.'
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