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I. H. Chemnitz
' om

vanskabte Sneglehuse og Misfostere
blandt Konchylrerne.
vo der haver giert sig noget neicre bckiendt med Dyrenes Historie, vil fod
længe siden have bemærket, at man ncppe ffal kunne nævne en eneste Dyrslægt,
i hvilken jo allehaande Misfostere forekomme.
Ikke blot i Dyr- og Vandriget, og blandt dets utallige Arter og Slæg
ter, men endog i Steen- og Planteriget, gives der en Mængde Misfostere.
Der findes ncppe nogen, fom jo allerede ofte i sit Liv har feer van^abte og
usædvanligen dannede Stene, forvoxne Frugter, saasom TEbler, Pærer,
Blommer etter Nodder, faavelfom g a nd like befynderlige udartede og afvigende
Planter, Blomster, Redder; Træer af forunderlig Skabning, o. a. m.
Hvad nu Steen- og Planteriget angaaer, kan man dog ikke have Ind
bildningskraften, der ellers efter manges Mening fikal være den frugtbareste
Moder til Misfostere, mistænkt.
Endog i Henseende til Misfosterne af de
fleste Dyrsiægter bortfalder vel den Beskyldning, man fom oftest uforskyldt
har giert Indbildningskraften.
Besynderligt nok, ar der ril alle Tider have
været Misfostere selv iblandt Mennefikels Born, denne ædleste og ypperste af
de synlige Skabninger, fom dog ester vor Mening snarest fikulde være frie
for dem; endnu besynderligere er det, al man blandt Menneskene finder ulige
flere Vanskabninger end blandt Dyrarterne, formodemligen fordi disses Fode
er mere enkelt, og deres Levemaade mere naturlig og regelmessig end mange
Menneffers, der ere yderst uordentlige, hengivne til Fylderie og Drukkenskab
og andre unaturlige Laster og Misgierninger.
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Naar man sporger, hvoraf flige Vcu-srabnmgcr vel have deres Oprin
delse? hvad der giver den ssrste, ncermeste og egentligste Anledning ril saadanne Udartninger og Uordener i Skabningens Rige, saadanne store Und
tagelser og Afvigelser fra Naturens almindelige, uforanderlige Regler og
Grundfcrkninger? hvad der vel kan foraarsage, at nu og da fsdes er Barv»^
uden Hjerneskal og Hierne, et andet uden Hcrnder, Arme og B en, igiern et
andet med dobbelte Ledemod, dobbelt Ansigt, tvende Hoveder? o. s. v.;
hvorfore een bliver en gandffe liden Dverg, medrnS en anden voxer til en
kcempemessig Hoide? saa bettender jeg oprigtigen min Uvidenhed, og kilstaaee
med flovste Aabenhiertighed, at jeg ikke veed noget grundigt eg tilfredsstillende
Svar paa deslige Spsrgsmaal.
Den overtroiske Daarlighed, som i de morke Aarhundreds, ja endog i
Reformationens Tid (*) var herskende og almindelig, at man ansaae Van
skabninger som visse Forvarsier for ffrcekkelige Krige, Landeplager, Vand
floder, store Ulykker og den ncer focestaaende Dommedag, have vore oplyste
Tider, 'Gud skee Lov! alt for tange siden frafaldet.
Men om man, med ald den nu i Verden herskende Oplysning, for
ncervcerende Tid rigtigere, sikkrere og tilforladeligere kan bestemme hvad der
egent-

)
(*

Da en Koe i Luthers Tid fik en vanskabt Kalv i Freyburg i Sachsen, skrev han i
den Forklaring, som han udgav derover, folgende, som låses i 19de Bind af bans
i Halle udgivne Skrivter Pag, 2416: "Det er vist, at Gud ved saadanne Undcrgierninger rilkiendegiver en stor Ulykke og forestaaende Forandring., fom Tydskland ogsaa
sikkerligen kan vente sig. Jeg snjker og haaber kun, at det mactte vare Domme
dag". I 22de Bind af hans Skrivter findes folgende Sted, som vidner om de
store Fordomme han endup den gang var indtaget af: "Slige Vanskabninger og
Skiftinger lupponit Satan in locum verorum filiorum; thi den Magt har chan, at
han kan forbytte Bsrn, og lcrgge Folk en Dievel i Vuggen isteden for deres Barn.
Det skeer nu oste at Barselkonernes Bsrn blive forbyttede; men hvis jeg var Herre
og Fyrste i Landet, saa vilde jeg lade saadanne Born (som nemlig ere Vanskabninger)
kaste i Vandet, og vilde kage dette homicidium paa mig; thi de ere kun en Mafia
carnis,, som er giort af Dievelen uden nogen Siel". Ligeledes i samme Bind Pag.
1779 strider han folgende Dom over uhyre og sieldne Vanskabninger: "Dette er et
BeviiS og Tegn paa, at heftige Tanker og Sinds og Siels Krafterne ere saa starke
og mcrgtige, at de endog kunne forandre »g omskabe Kierljghrd. Hvo d?r ikke troer
det, veed ikke hvad Sindskrsefter er".

Samlinz V. B.

Ee

218

C. om vanstabte Sneglehuse og

egentlige« er Skyld i, at saadanne vanstabte, gandste unaturlig og vormmelig dannede Skabninger, fom Misfostere crc, komme til Verden; om maastee den aldeles vandede og fordcervede Sard, eller Moderens flette Sinds og
Legems Beskaffenhed; eller og det ar Fostrets Uddannelse i Moders Liv ved
; adstillige Tilfoelde er forhindret; derom tvivler jeg meget.
Naturen er fuld af Vidundere; overalt i samme sindes meget som er
uforklarligt, ubegribeligt, uraudsagrligt og hemmelighedsfuldt.
Til disse
ikke let forklarlige Ting henhorer uncegteligcn ogsaa Vanstabningers Oprindelscsmaade.
Salig Conferentöraad Muller har udi hans Succincta hiftoria Ver
mium et teftaceorum terreftrium et fluviatilium, Vol. II. pag. 46, ved
No. 244 ladet folgende Tanker indflyde: Embryonem cafu qvalicunqve
a communi et vulgari tramite deflecti pofle haud abfurdum videtur;
men derved besvares langt fra ikke det forommeldte Sporgsmaal.
Om Mueligheden, at en Embryo kan blive til en Vanstabning tvivler jo ingen langer,
da der baade ofte er steet og endnu ofte steer, og man af en Tings uimodsi
gelige og virkelige Tilvcerelse sikkert kan flutte til dens Mueliqhed.
De fl'ste, hos hvilke man foger Underretning om Vanstabningernes
formodentlige Oprindelse, vedblive siedse at tillagge en alt for levende Ind
bildnings og Foreflillingskraft for storste Deel Skylden.
De sige naflen
ecnstemmigen, at naar en Moder, imedens hun er frugtsommelig, paa det
heftigste focstrcckkcs, hendes hele Nervesystem gyfer og giennemrystes, eller
hun bliver overvældet og ncesten til Raserie og Galstab henreven af Hevngierrighed, .Skinfyge, den hemmeligste Frygt, eller de voldsomste Lidenskaber,
som Hud, Misundelse, Vrede, stcerk nagende Sorg eller den heftigste Glcrde,
eller en Moder pluk seligen bliver overrastet ved Synet af heslige Kroblinger,
vanstabte og forvoxne Mennester og Dyr, saa fremkomme derved letkeligen
de styggeste Vanstabninger.
Haarde Sygdomme, som Modrene i visse critiste Tider af deres Svangerstab kunne vare underkastede, starke Saar og Bestadigelser paa Lemmer,
hvilke de kunne have faaet, Superfoetationer, alt for heftige Bevcegelfer,
overordentlig Anstrengelse ved flroengt Arbeide, ved at lofte og boere store

Byrder, Feil i Legemers Bygning, Brok i Underlivet, og hundrede andre
Til-
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Tilfalde kunde ligeledes herlil bidrage meget, og vcere Aarfag og Anledning
til, al Fosteret faaer en gandske vanskabt og mod Hensigten siridende Dannelse.
Vor berømte EtatSraad Saz'torph er af forffielliq Mening f og tan
ker gandffe anderledes herom.
I hane lc?sev«rdige Afhandling om HOgfe
Sieldenheder og Vanffabmnger iblandt Menncffene, som er indrykker
i dette Selskabs SkrivterS siet de Bind, findes Pag. q.33 følgende hertil hø
rende Sted: "Jeg vced nok, ffriver Hr. LcatSraaden, at JmaginarionenS

Virkninger har mange Forsvarere; men det veed jeg tillige, ac de Nyercs
Erfaringer satte dette saa meget mere i Tvivl, som man beetø søger af rigti
gere mechaniske Aarsager at forklare deres Forvandlinger, decks ogsaa finder
dem sicldnere nu end i forrige Tider, da man var mere lettroende og mindre
bekiendr med Naturen.
Fosteret er altsaa, efter sande anatomiske Grunde, etVcrsen, som t
Moders Liv er ligesaa forskielligt fra Moderen, som Barnet er fra Ammen;
thi Moderen og Barnet lever hver for sig under Svangerffabet sit eget Liv,
trives hver for sig paa sin besynderlige Maade, og virke scerft'ildte, uden ar
den ene rager Deel i den andens Forretninger.
Naar Moderen sover, hop
per og bevceger Fosteret sig; naar Moderen kiører, dandser eller bevceger sig,
sover Fosteret roligt og hviler; den svindsottige Moder lider, svcekkes og udtcrres, medens Barnet trives og fedmes; og Barnet svcekkes, forknues, vansikabcs, naar Moderen trives og befinder sig vel; Moderen lever, naar Bar
net hos hende bortdøer; og Barnet bortdser i Moders Liv, uagtet Moderen
lever og befinder sig vel; Moderen underkastes anstikkende Sygdotnme, der
ikke angribe Barnet, og dette underkastes Sygdomme i Moders Liv, som ikke
anstikke Moderen.
Trovcerdige Autores fortalle, at Moderen i Svangerska
bet haver havt Kopper, der ikke have smittet Barnet, og Barnet har havt
Kopper i Moders Liv, som ei have smittet Moderen, dcr til en anden Tid
har faaet dem.
Jeg saae engang et Barn fedes paa det Kongel. Accouches
menthuus, som over hele Legemet var besat med et Slags Blegner, der lig
nede fuldkommen de saakaldte Vandkopper; jeg tog Materie af dem, for at
inoculere et andet Barn mob, for at see om de vare Kopper eller ei, og disse
smittede det inoculerte Barn, og frembragte i meget mindre Mcengde ligedanne Pletter, men af mindre Størrelse, og uden at efterlade Ar og syn«
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derlig Suppuration i det inoculerre Sted.
Jeg har seek Tvillinger med
sammenvoxne eller rettere med foelleds Moderkage, hvoraf der ene var van
skabt med en Pose nedhængende over Ansigtet; Pandebencne og Hinene
manglede, og Hiernen laae for endeel indeluft eller stcmlrykt i denne Pose.
Det andet Barn havde sin naturlige Dannelse.
Hvorledes har Imaginatio
nen der kunder ytrre sin ulyksalige Virkning igiennem een og den samme Mo
derkage paa det ene Foster, uden at ffade del andet?
Ja hvad skal man sige
om Kyllingen i 2Egget, som oste findes vanffabt, eller om ^Eblet paa Trcret,
der underkastes saa oste unaturlige Skikkelser, uden at Imaginationen med
Rette kan beffyldes fer at have mindste Deel deri?
Skulde jeg da stile me
get, near jeg negter Imaginationen denne almindelige Kraft; saa geraader
dog denne Feil der menneskelige Kion til storre Gavn end Skade; den vil
afvende den roedsomme Frygt hos de Frugtsommelige, hvilke ved mindste Skrcrk
eller ubehagelige Syn angstes og forestille sig de ulykkeligste Folger paa Bar
net, hvilket Skaberen dog har berryggtt imod saa utallige Farer, som en alt
for levende Indbildningskraft hvert Oieblik maatte forvolde, og som maatte
omdanne Mcnneffene i deres forste Oprindelse til lutter Vanffabninger og
Vidundere for Verden".
Jeg er meget tilbeielig ril at antage Hr. EtatZraad Saz'torphs nylig

anforte

Tanker og Mening, og ar give en saa erfaren og indsigtsfuld Mands
Udsagn, Forklaringer og Forsikkringer mit fuldkomne Bifald.
Derimod
undlader jeg med Flid ar fremscstte adskillige Tvivl og Betcrukeligheder, fom
ere opruudne hos mig, eller at giore allehaande Indvendinger.
Den anfsrte Mening synes mig meget mere at faae endnrt sterre Sandsynlighed og
Troveecdighid ved folgende Bemærkning.
Hvis Indbildningskraftens Ind
flydelse paa Fosterets Dannelse ffulde vcrre saa overmaade stcrrk, maatte jo
Foraldre, som i hoieste Grad ere pukkelryggede, Kroblinger, uanseelige og
vanskabte, som daglig have hinanden for Hine, nodvendigviis avle vanffabte
Bern ester deres eget Billede; dog have de oste de smukkeste og messt veldanuede Bsrn; og Foraldre, som Have den ffionueste, fortreffeligste og regelrneffigste Dannelse, maatte da avle de smukkeste Bern, og disse faae dog

oste Bern, hvis Skabning paa ingen Made kan siges fordeelagtig eller smuk

og indtagende.
Til
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Til foranforte Mening , hvorved Indbildningskraften for storste Delen
negteS at have nogen Indflydelse paa Fosteret, være det mig tilladt at foie føkgcnde Anmærkning, som synes at vare til Fordeel for det Modsatte.
Er det
sandsynligt, ja unegkeligt, ar de besynderligste Modermærker kan foranledigeS
ved en pludselig Skræk, som den Frugtsommelige faaer, eller ved hendes Indbtldnmgskraft, faa kan ikke heller Skrækkens eller Indbildningskraftens Ind
flydelse paa Misfosteres Dannelse hos meget følsomme og nervesvage Fruen
timmer gandske eller i Almindelighed negtes.
Jeg bcraaber mig herved paa
den berømte salig Professor Krüger, som i hans bekiendte Diat oder LebensordllilNg §. 144 udlader sig saaledes herom: "Ingen Sindsliven^ab er vanli gere at imodstaae end Skræk, hvilket kommer deraf, at dens Virkning
skeer i samme Hieblik, saa at man ikke har Tid til at anstille Betragtninger
cller Undersøgelser om, hvorledes man skal forekomme den.
For ingen er
Skræk faa farlig fem for Fruentimmer, naar dc ere frugtsommelige; den foraarsager som oftest Modermærker paa Børnene, dog kan man ikke negte at
jo andre Forestillinger af en levende Indbildningskraft ogsaa kan have samme
Virkning."
Han fortæller herved felgende sandfærdige Tildragelse: "En
vis Hannover^ Geheimeraad plukkede Morbær i sin Have; af Spøg kastede
han sin unge Kone, som den Tid var første gang frugtsommelig, et Bær midt
ind paa hendes aabne Bryst; hun blev herover heftigen forskrækket, og trykte
Morbæret itu med Haanden.
Den Pige, som hun strax derefter bragte til
Verden, blev født med et Morbærwærke, som fuldkommen havde et istykkertrykket Morbærs Skikkelse og Farve; (hun blev siden 1721 givt med Grev
von Wurmb, Comandant i Hamburg). Efter denne Tildragelse fedte den
famme Dame endnu tolv levende Bern, og alle tretten havde Da det samme
Modermærke, dog tog det ikke hos dem alle Plads paa Brystet, men fortrak sig
stedse dybere ned til venstre Side»
Hvor er det nu mueligt at Indbildnings
kraftens Virkning kan strække sig til det trettende Barn?" Professor Krüger
lægger til: "Ligesom en stærk Indbildningskraft kan være frugtsommelige
Koner skadelig, faa kan den upaatvivleligen oasaa undertiden være dem til
Nytte, naar de søge al henvende den paa gode Ting."
Hvo kan da laste

Chinesernes

Skik,

som give deres frugtsommelige

Koner smukke Billeder at

see paa?
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En Historie om Misfosterne blondt Menneffestagten, forenet med de
noiagtigste Afbildninger, saavelsom en Historie om Misfosterne af Dyranerne,
vilde for mig, jeg taler efter min Fslelse, vare den fergcligstc Underholdning,
og vilde, hvis jeg nedvendigen skulde lase den igiennem, og med Opmærk
somhed bctragle Figuren, ja endog forfalke Register og Fortegnelse derover,
foraarfage mig de ubehageligste Timer, og fylde min Siel med Vcemodighev.
Da jeg har giert Conchyliologien til mit Moerskabs-Studium i de faa Bi- og
Forfris^ningstimer som blive mig sra mit Embede tilovers, saa tilstaaer stg
gierne, at isar den beundringsværdige Symetrie, der findes i Skaldyrenes
Dannelse, saavel indvortes som udvortes, ofte indcrligst har forneiet mig, ind
taget og henrevet mig til den hsieste Beundring af Skaberen.
Men ved en
Historie om de heterogene Sneglehuse, Misfostedne og Bastarterne mellem
Conchylierne, vilde vel denne adle og underholdende Videnskabs Venner og
Pndere kun lidet forneies og opbygges. Desuagtet er jeg allerede nogle Gange
blevcn opfordret til at fsie et Supplement Bind tiladet af mig fortsatte syste
matiske Conchylieverk, som nu er voxel til ti Bind, og at opofre dette ene
og alene til Misfostere eller gandffe uregelmeffig dannede Conchylier; men om
endog alle hidtil bekiendte Misfostere mellem Conchylierne ved den vidtløftigste
Brevvexling og uhyre Omkostninger kunde samles paa et Sted af alle Naturaliecabinetterne i vor VerdenSdeel, eller og de tilforladeligste Efterretnin
ger, Bejklivelfer og Tegninger af dem kunde samles, saa maatte jeg dog med
Grund tvivle om at deres Antal kunde oaere tilstrækkeligt til at udgiore et Bind,
som i Storrelse kom overeens med de foregaaende, hvortil ikke mindre end
nogle hundrede Stykker vilde udfordres; men lad os endogfaa fatte, at det var
. mueligt, hvortil fkulde da ct saadant unyttigt Foretagende tiene, og hvad
Gavn vilde vel faadanne moisommeligen samlede Afhandlinger og Bestrivelser stifte i Videnj'kabernes Rige?
Imidlertid vil jeg ikke längere dolge og fortie, at mange Conchylier,
som man tilforn har holdet for at vcere virkelige Arter og sardeles Slags, ja
ovenikisbet for de allersteldneste og rareste, paa ingen Maade kan ansees for
andet end Misfostere.
Hertil horer blandt andre, de fleste Arter af de saakaldte Linkssnakker, der have en forkeert Skrue, og Mundingen ikke som an

dre

Sneglehuse til hsire, men til venstre Side.

Tilforn tankte jeg gandffe
ander-
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anderledes herom, og fortsrnedcs meget over saadanne Skribenters, der ikke
vilde antage Ltnkssnttkker for andet end anomaliffe forulykkede Sneglehuse,
fom ved et eller andel Tilfalde havde faael denne Dannelse.
Iscer syntes mig
Jesuiten Vonanis formeenilrge Uforffammcnhed at vcere utilgivelig, undstaaclig cg ukaalelig, fom allerede imod Enden af det forrige Aarhundrede, i
hans Recreatione mentis et oculi in obCervatione animalium teftaceorum fen cochlearum, og i Mtdeo Kir,cheriano et ‘^vielem in Clafle
duodecima qvæ continet animalia teftacea, dumdristige« har vovet at
ffrlve om Linkssnakkerne: ” Fortafle funt abortus monftraqve natura:.”
Men ved noiere Bekiendtffab med Linkssnoekkerne, og ved med koldt Blod at
underssge deres OprindelseSmaade as scrdvanlige og til herre snoede Foraldre,
har jeg alt for lange siden forladt min utidige Iver og forrige Vildfarelse;
jeg har og faa paa det beredvilligste bcqvemmer mig til at gienkalde min Mening
og giere en TEreSerklorring.
Ved faa mange anstillede Forssg og giorte Erfaringer, veed jeg det nu med stsrste Vished og Tilforladelighed, at de fleste
Arter af dem ikke kan anftes for andet end Misfostere, Bastarter, udartede,
afvigende og ftilsiagne Born af rigtig ril hsire snoede Foraldre.
Dette sam
me gieldcr ogsåa om de Linneisb'e Chitoner eller om de mangefl^allede leddede
Klippcklabcre eller Pareller, som kun have sex eller syv Skaller, Skiolde, Led
der, da alle andre af samme. Slag cre forsynede med otte Skaller.
Iblandt de nu levende Conchyliologer tilkommer den kongelige danstke
Justitöraad Hvas, som alt i mange Aar har opholdt sig i Paris, og dec
anffaffek de herligste Stykker til sin Samling, unegteUgen den forste Rang og
del stsrste Fortrin for hans grundige og udstrakte Kundskaber.
Hans conchy
*
liologiffe Breve eie larerigere for mig end mange store Verker om Skaldyrene

af

andre Forfattere.
Han har ladet sig bevage og overtale til, i sine Breve
med mig at giennemgaae det hele systematiske Conchylieverk, hvoraf salig
Doctor Martini har udarbejdet de tre forste og jeg selv de syv folgende store
Qvartbind, at meddele mig sine Anmærkninger derover, at rette adMlige
Forseelser og Feil, og giøre mig bekiendl med de vigtigste ftanffe Navne paa
mange Conchylier, hvorved han har beviist mig et Venl'kab og en Velvillig- •
hed, som jeg aldrig nok kan takke ham for.
Han forsikkrer i et as hanS

seneste Breve, at Konster og Videnssaber nrrsten aldrig have varet mere
drevne
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drevne eller blomstret stcerkere i Paris end i denne Tid, da vi udenlands troe
ak alting der er nedstunket i Barbarie og Mørke; ifar berømmer han de Fran
ske, at Conchyliologicu hos dem gier stcerk Fremgang, derved ar M. Bl'U>
guieres i hans Udgave af Cncyclopedien har besternt otte store Foliobind for
den, hvoraf hvert Bind indeholder hundrede Kobbertavler.
Nogle Bind
af dette store conchyliologiske Verk m allerede lykkelige« tilendebragte.
Efter denne store Kunders Mening eee da mange Conchylier, fom man

har

beundret fom fceregne i deres Art, og fom man i mange Natucaliefamlinger har anfeet for de fortrinligste Sieldenheder, hvortil der maafkee ikke
fandtes Mage i andre Cabinetter, ikke andet end Vanskabninger, hvoriblandt
kan regnes der besynderlige Sneglehuus i den hervcrrende grevelige Mollkijlke
Samling, som for en betydelig Summa Penge (det har kostet 37 hollandske
Gylden) cr kiøbr af den rige Conchyliesamling, som tilhsrte den berømte Se
ba, Apotheker i Amsterdam. Afbildningen og Beffrivelsen paa denne Conchylie findes t Alberti Sebæ Thefauro locupletifiimo rerum naturalium.
Tom. Ilf. Tab. 57. Fig. 1, hvor den anføres under Titel af Buccinum
peculiare, haud cognitum aliis maximaqve dignum a ni mad verß one,
og hvor det tillige berettes, at den af nogle Fistkere er bleven opfiskel paa den
hollandske Kyst, hvor man mindst søger saadanne Sieldenheder.
"Dette
Sneglehuus er, skriver Hr. Iustiksraad Hvas, ikke andet end en Monstro«
sitet af et saadant Slags Conchylier, hvoraf jeg besidder Originalen, fom jeg
ved nsiagtige Tegninger i sin Tid sikal tydelige» lcegge for Dagen og bevise.
Jeg kiender, fsier han til, flere af denne Art, som man migtigen har holdt
for et Enfant uniqve.n
Ti! Vanskabningernes Tal henhsrer fremdeles det
vnderligen dannede Sneglehuus af del fordum kostbare Lyonettifke Cabinet i

Haag, hvilket Dargenville har ladet afbilde paa den første Tavle i der til
hans Conchyliologie feiede Appendix, Tab. 1. Fig. F, og om hvilket han
fcelder fslgrnde Dom: rien n’eft fi extraordinaire pour la forme.
Der
er efter Hr. Hvas's trovcrrdrge Vidnesbyrd, der felv har feet det og have
det i Hoender, intet andet end en monstrøs og usædvanlig Udartning af
Strömbus Luhuanus Linnæi.
Saalcenge man betragter den bag fra,

fom Dargmville har lader den afbilde, skulde man aldrig kunne troe eller
for-
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formode dctte, men saasnart man vender den om og bester Aabningen (fituna
oris) med Opmærksomhed, saa vil man ikke længere kunne negre ar det er en
Vanskabning af Strombus Luhuanus Linnæi.
Hvad del Cornu.Sneglehuns anbelanger, som Hofraad V0tt Bom
har ladek aftegne i Indice Muf Cæfarei. pag. 37r, og i dcr store Verk, som
indeholder Teftacea Muf. Cæf. pag. 361, ja for hvis Skyld han har op

rettet en egen Slægt, da kan man ogsaa være vis paa, ar der ikke cr noget
særskildt Slags, men kun en monstros Udartning af Helice pomatia Linnæi.
Denne Dom har ogsaa vor med Conchyliologien saa bekiendte og for
trolige Hr. Kunstforvalrer Spengler alr for længe siden falder om samme;
og derfore har han i en Afhandling, som er indrykket i vort Selffabs nye
SkrivterS fsrste Bind, med Rerre lastet Hr. von Born, foedi han for cr
eneste og dertil vanskabt Sneglehuses Skyld har vilder oprette en ny Slægt.
Om ikke Vanskabninger blandt Snegle og Muslinger desto før og sikkrere fremkomme, naar en gandske forkcert unaturlig Parring og Beftugtelfe
er foregaaet, som naar maaskee Snegle af gandske forskiellige Arter (as di
verts fpeciebus), og endnu niere, hvis Snegle as gandske forskiellige Slægter
vilde parre sig og befrugte hinanden, f. Ex. Buccina med Muricibus, He
lices met) Scrombis, Turbines med Trochis, hvilket ligesaavel er et mueligt Tilfælde, fom at Heste og 2Esier, trer ere Dyr as saa sorffiellige Slæg
ter, pleie at bedække hinanden; og om dette ikke som, oftest kan formodes og
anstcs for at være Tilfældet med andre dyriske Vanskabninger, saa at man
berettere kan lade baade den ene og ben anden af de anførte Aarsager være
ude of Spillet, det hverken kan eller vil jeg asgiore, men overlader det til
andres nølere Undersøgelse og Bedømmelse, fom have grundigere Kundskaber
og Indsigter herudi.
Iblandt Vanskabningerne i min Conchyliesamlmg fortiener en Murex
Fufus, hvis Bagdeel og Munding jeg haver ladet aftegne under Lit. A og
B, ben største Opmærksomhed ; det er Murex Coins Linnæi.
Efter An
nes charaeterisiiske Beskrivelse skulle alle Jndividuer eller Born af dette Ge
nus have teftam fubrecto caudatam, eller canalem feu roftrum rec
tum, og denne Murex tzar roftrum a dextra ad finiitram deflexum.
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Man kan ogsaa tydeligen fee at denne Snegl i sin spædeste Ungdom har faaet
et voldsomt Brcek og Skod, eller lidt en stærk Beskadigelse paa sir Skalhuus,
hvorover den ved videre Udvidelse har varet nodt til at tage en saa ffiæv og i
dens Art gandffe usædvanlig Dannelse; desuden har den endnu, caudam

rectam, men som er vendt gandffe forkeert imod dens indvendige Canal, og
altsaa maa have været den mere ril Hinder end til Gavn i, dens Ind- og Ud
gang, saavelsom andre til dens Ophold nodvendige Forretninger; thi da den
ordentligviis ffulde været forenet med Bagdelen, saa lober den i detS Sted

paa denne ned over Snablen og Mundingscanalen.
Til Slukning vil jeg in natura forevise en vanskabt Kegle, af det
Slags som af Sotander bliver kaldet Conus nocturnus, som paa dens
forste Skruegang er besat med Knuder og Vorter, saavelsom et vanskabt tak
ket Sneppehoved af det Slags som hos LlNNe kaldes Murex Brandaris,
men afholde mig fra ald videre Beskrivelse over samme, for ikke længere ak
misbruge og trætte dette hsistærede Selffabs Taalmodigheed.

