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Inledning. 

D: jag den 8:de September 1869 vid Kongl. Vetenskaps-Akademiens sammankomst 
hade äran att förevisa kranierna af tvenne Hvaldjur, nemligen Ziphius cavirostris och 
Micropteron bidens, och på samma gång anmäla dessa högst intressanta djurformer såsom 

nya för vår fauna, omnämnde jag, att under den sednare tiden det Naturhistoriska 

museum i Göteborg erhållit flera subfossila fynd äfvensom större eller mindre delar 
utaf skeletter af hithörande djurformer, hvilka tillvaratagits efter inträffade strand- 

ningar vid landets vestkust, och att jag ämnade besöka rikets större museer för att 
jemföra alltsammans, hvilket för ändamålet medtagits, med hvad dessa museer tilläfven- 

tyrs kunde innehålla af arterna i fråga. Det var mig då ej bekant att det Zoologiska 
Riksmuseum egde ett större material, som tarfvade en närmare granskning. Då detta 

emellertid var fallet och Prof. OC. J. SUNDEVALL benäget ställde hela materialet till 
mitt förfogande under ett tre veckors uppehåll i Stockholm och för ändamålet anvisade 
plats såväl för uppläggning och studium af de i sanning lika rika som vackra sam- 

lingarna, omfattade jag detta tillfälle till en utvidgad kännedom af dessa djurformer. 
Sedan jag haft förmånen genomgå dem och på samma gång de samlingar af Hvaldjur, 
som finnas vid Kongl. Med.-Chirurgiska Carolinska Institutet och vid Kongl. Veterinär- 

Institutet, hvarest Professorerna G. v. DÖBEN och J. G. H. KInBERG äfven beredde mig 

alla de fördelar, som voro af behofvet påkallade, och tilläto att det, som kräfde en 

omedelbar jemförelse, för tillfället fick flyttas till Riksmuseum, hade jag slutligen efter 

bästa förmåga granskat och så vidt mig då var möjligt kritiskt bestämt det betydliga 
material på detta område, som finnes förvaradt vid dessa tre hvar för sitt ändamål 

utmärkta museer. Att arbetet kunde medhinnas på så kort tid, derför har jag ock 

att tacka Kongl. Akademiens bibliothekarie, hr D:r J. A. AHLSTRAND, som med största 

beredvillighet försåg mig med behöflig litteratur, och Herr Konservator W. MEwEs som 

gjorde allt hvad på honom kunde ankomma för att mina studier obehindradt kunde 

fortgå. 
Från Stockholm begaf jag mig till Upsala, Köpenhamn och Lund, uti hvilka 

städer jag uppehöll mig sammanlagdt likaledes tre veckor, och hvarest likaledes de ce- 

tologiska samlingarna ställdes till mitt fria begagnande af de respektive cheferna, nem- 
ligen Prof. W. LirJEBorG i Upsala, Prof. J. REINHARDT i Köpenhamn och Professo- 
rerna FR. WAHLGREN och C. F. NAUMANN i Lund. Under ett par timmars uppehåll i 
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Malmö var jag ock, genom Lektor M. EurEnu välvilja 1 tillfälle att bese Elementarläro- 
verkets museum. 

Då jag omsider återkommit till Göteborg och sedan jag der genomsett mina an- 

teckningar på detta område, fann jag slutligen, att frukten af denna resa bland annat 

äfven utgjordes af en temligen fullständig förteckning på hvad som för det närvarande 
finnes uti rikets museer. Men då jag antog, att åtskilligt torde finnas bevaradt i mu- 
seerna vid de högre elementarläroverken, hvilket kunde förtjena en närmare gransk- 

ning, vände jag mig till herrar Rektorer vid nämda läroverk, med anhållan att till 

granskning få mig tillsändt, hvad som utaf hithörande djurformer tilläfventyrs kunde 

vara förvaradt vid dessa institutioner, med den följd, att jag från flera håll så att säga 

samtidigt fick emottaga dels materialier in natura och dels upplysningar om hvad de 

resp. samlingarna innehöllo. Hrr. Rektorerna E. WioMmaArRk i Linköping, ZACHARIAS 

GÖRANSSON i Halmstad, S. G. CAVALLIN i Christianstad i förening med Lektor L. J. 

WAHLSTEDT dersammastädes, Fr. E. FAGERSTRÖM och Lektor Å. SAHLEN i Skara, Rektor 

J. RopHE i Uddevalla, CARL Monteuivs i Jönköping och J. E. STRÖMBERG i Örebro, 

samt D:r C. A. GOSSELMAN i Carlshamn och föreståndaren för tekniska elementarskolan 
1 Norrköping, D:r AD. TÖRNSSTEN skyndade att hvar för sig lemna meddelanden eller 
till undersökning insända det jag utaf hithörande djurformer önskade att få se. Jag 
fann då ock, att en del utaf det, hvilket jag studerat i museerna uti Stockholm och 

Lund, än ytterligare tarfvade en undersökning och omedelbar jemförelse, hvilket sär- 

skildt gällde åtskilliga kranier, tillhörande en del arter bland Delphinoidea. Äfven i 

detta hänseende understödde man mitt företag, och Professorerna SUNDEVALL, KINBERG 

och WAHLGREN sände mig sålunda hvad jag än ytterligare önskade att få granska. 

Till alla ofvan nämda personer står jag således i den största förbindelse och af- 
lägger här till en och hvar min uppriktigaste tacksägelse för det bistånd, som lemnats 
mig, och förutan hvilket jag aldrig skulle varit i stånd att nu på sätt som här sker 

kunna framlägga en omfattande och såsom jag hoppas kritiskt utarbetad öfversigt af 
Hvaldjur i Sveriges museer under innevarande tid. Men, i trots af alla de förmåner, som 
sålunda stått mig till buds, har jag, likasom helt visst en och hvar, som sysselsatt sig 
med studier på detta område, allt för känbart rätt ofta funnit de svårigheter, som man 
har att öfvervinna, då det gäller att anställa komparationsforskningar på detta område, 
och man dervid, i trots af en på förhand uppgjord arbetsplan, ej så sällan får erfara, 
att man genom förbiseende af ett eller annat detaljförhållande på ett skelett i det ena 
museet, vid ett besök i ett annat får skäl att önska sig, om än blott för ett ögon- 
blick, tillbaka till det, som man en eller annan dag förut besökt. De jemförelsevis 
i allmänhet kolossala formerna inom denna djurgrupp blifva nemligen just derigenom 
ej så lätta att i hast uppfatta och i en anteckningsbok medföra, äfven om man, såsom 
Jag ofta gjort, tager till hjelp ett utaf de bästa medel vår tid har att i så hänseende 
erbjuda, nemligen fotografien. För att underlätta våra studier och derigenom befrämja 
den vetenskapliga forskningens utveckling på detta område, borde man väl derföre 
efter mitt förmenande vidtaga åtgärder för att snarast möjligt få allt hvad vårt land 
af Cete eger sammanfördt på ett ställe, hvartill rikets hufvudstad naturligtvis i alla 
afseenden vore det lämpligaste. Undervisningen vid våra Universiteter skulle ej der- 
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före lida någon känbar eller ens nämnvärd förlust, enär redan utaf det material, 

som nu hos oss förefinnes ett fullt tillräckligt antal af dupletter skulle kunna ut- 

gallras för dessa läroverkens behof. Och den eller de som specielt hade håg för 

att närmare forska på detta område, skulle otvifvelaktigt, med våra numera lätta 

kommunikationer, hafva ojemförligt större fördel af att hafva allt det vigtigaste sam- 

ladt på ett ställe, än nu, då man skall söka det än här och än der. Under för- 

hoppning om att den åsigt, hvilken jag här i förbigående ansett mig böra uttala, 

vinner genklang inför en och hvar, som mera ser på att hvarje tänkbar utväg bör upp- 

letas och begagnas för påskyndandet af den vetenskapliga forskningens utveckling i vårt, 

i LINNÉS fädernesland, än deruppå, att såsom nu är fallet, flera samlingar stå mer och 

mindre begagnade och till och med af fackmännen äro svåra att såsom sig bör använda, 

just derföre att de äro spridda, vågade jag för min ringa del än en gång uttala den 

önskan, att de som kunna verka för utförande af nämda plan, samt och synnerligen 

skola göra sitt till för realiserandet af densamma, eller för åstadkommandet af ett ceto- 

logiskt museum i rikets hufvudstad, stäldt i förening med och således utgörande en 

integrerande del.af det Zoologiska Riksmuseum. 

Såsom man uti det följande skall finna, utgör det arbete, som här föreligger, 

hufvudsakligen en, för så vidt jag förmått åstadkomma, säker utgångspunkt för fort- 

satta forskningar i detalj på detta område, eller en bestämning utaf de djurformer, som 

äro mer eller mindre fullständigt representerade uti våra museer. Derjemte har jag 

likväl ej förbisett vigten af att på samma gång för såvidt tiden sådant medgifvit an- 

teckna åtskilliga organisationsförhållanden inom hufvudsakligast benbyggnaden hos dessa 

djurformer, hvilka anteckningar ej lära vara öfverflödiga för en utvidgad kännedom af 

dessa former, som ofta komma hvarandra helt nära, men derjemte å andra sidan, här 

likasom på andra områden, hvad olika species angår, ha att uppvisa fullt ut lika så 

beständigt förekommande organisationsförhållanden. 

Utaf den ordningsföljd hvari samtliga här upptagna former förekomma, skall 
man finna att jag alltigenom följt Grays sista arbete, eller Synopsis of the species of 
Whales and Dolphins in the british Museum, London 1868. Menu derföre vill jag ej 

anses hafva uttalat mitt bifall till, att han aflägsnat Ziphioidea så långt ifrån Balceno- 

pteroidea och Physeteroidea, i hvilkas grannskap de, äfven enligt min åsigt, böra upp- 

ställas. Men i ett arbete sådant som detta, har jag föredragit att följa den, som mer 

än någon annan bidragit till en utvidgad kännedom om Cete. Mitt arbete kan också i 

sitt nuvarande skick med större beqvämlighet begagnas vid sidan af hans. För öfrigt 

kan jag ej annat än uttala min beundran öfver Grays skarpa blick för hvad som är 

species, hvarom jag särskilt varit i tillfälle att öfvertyga mig vid mina granskningar 

af Delphinoidea. Att äfven han kan begå misstag, det faller af sig sjelft, men miss- 

taget är ju oftast genaste vägen till en frågas snarare lösning, och, såsom en utaf 

Danmarks skarpsinnigaste zoologer en gång yttrade: »Den som ej begår misstag, han 

gör 1 allmänhet ej heller några tag». 

Att förse detta arbete med diagnoser eller åtminstone med en synoptisk tabell, 

detta har jag ock ansett öfverflödigt, isynnerhet som jag ofta af ett species ej haft an- 

nat att tillgå än ett eller annat fragment af ett individ. Diagnosen, ifall en sådan kan- 
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ske på en höft förut varit uppställd, skulle i så fall lånats af kanske ofta någon som 

ihopasatt den endast med ledning af tilläfventyrs knapphändiga beskrifningar och kan- 

ske dertill felaktiga eller annars mindre upplysande figurer. 
För så vidt jag deremot ansett mig kunna vara viss om identiteten af hvad jag 

upptagit och andra författare beskrifvit, har jag således inskränkt mig till att hänvisa 

till dessa. 
Vid tandformlen förekommer här ofta ett +, likasom på andra ställen i arbetet. 

Den siffra, som följer, antyder då det antal utaf t. ex. tänder, hvilka antingen rent af 

äro borta likasom alveoli för dem, eller ock sannolikt visa sig vara förhanden, i fall en 

omsorgsfullare preparering företages. 
Mätningen af nosens längd har jag gjort på sådant sätt, att jag först dragit en 

linea emellan bakre kanterna af inskärningarna uti öfverkäkbenet. Från midten af denna 

linia till nosspetsen, hvilket här ej är liktydigt med hakspetsen, har mätningen deref- 

ter företagits. 
Uti universiteternas, både det i Upsala och Lund, museer fann jag till min förvå- 

ning alla skeletter af Cete derutinnan origtigt uppställda, att framlemmarna, från och 
med humerus, voro förvexlade så, att den venstra applicerats på högra och den högra 
på den venstra sidan å skelettet i öfrigt, hvilket jag ansett mig böra omnämna derföre, 

att dessa delar af skelettet i detta afseende äfven origtigt beskrifvits, t. ex. af LiLLJE- 

BORG I »Öfversigt af Skandinaviens hvaldjur», sid. 17, der det om Orca gladiator heter, 

att »Dess (ossis humeri) tuberculum majus är mycket stort, och caput riktadt nästan 

rätt åt sidan». 

De intressantare fynden för vår egen fauna såväl äldre, som i senare tider gjorda, 

kunna synas utaf den sammanfattade öfversigt, hvilken jag här anser mig böra med- 

dela. Dervid skola vi ock kasta en blick på allt som i äldre tider var kändt hos oss, 

från och med hvad LInnE upptecknat. 

Uti Fauna Suecica, Ed. 2, 1761, sid. 16 och följande, upptog LInsÉ sex arter utaf 

Cete, fördelade på fyra genera, eller: 

1). Monodon monoceros, hab. in mari atlantico. 

2). Balena mysticetus DO atTlantco: 

3). » —— physalus HOVAR ÖNIMORVEe SICOS 

4).  Delplhinus phoccena, hab. ubique in mari vulgaris. 

5): » orca , » in mari occidentali. Svecis: Löpare. 

6). Catodon macrocephalus. » oo» — norvegico. 
Utaf dessa särskilt vid den tiden mer eller mindre bekanta arter, kan man väl 

med temlig visshet, på grund af det lilla LINNÉ om dem anfört, antaga, att han ej hade 

sig bekant, att flera än Delphinus phocena och D. orca träffats vid någon svensk kust, 

likasom att Monodon monoceros och Balcena mysticetus ej ens vid skandinaviens kuster 

varit iakttagna. Det är ock troligt att LIiInsÉ ej sjelf på närmare håll blef i tillfälle 

att se ens någon del utaf ett vid skandinavien ertappadt hvaldjur, med undantag till 

äfventyrs af Delphinus phocena. 

Omkring 40 år derefter, eller år 1800, utkom ÅA. J. RErtznu Fauna svecica. Ej 

heller han har mer än de nämnda af LINNÉ upptagna sex arterna; och allt hvad han om 
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dem anför är på det hela taget en afskrift från LInnÉE. Genom Retzius hafva vi emeller- 
tid lärt känna ett par vigtiga fynd, hvilka han likväl ej på grund af vetenskapens då- 
varande ståndpunkt förmådde rigtigt bestämma, utan, ehuru med ett »forte», hänförde 

till »Balena physalus», en åtminstone diagnosticerad djurform, som ej ännu låtit igen- 

känna sig, hvadan ock detta namn utstrukits ur den systematiska listan. RETtzH an- 

förande om dessa fynd förtjenar likväl att här återgifvas. Sid. 50, 1. c., heter det efter 
beskrifningen af B. physalus: 

»Obs. Hujus forte cadaver, quod recens circa initium hujus seculi non longe ab 

Ystad in litus projectum et ex quo varia ossa in Museo R. Academie Lundensis servan- 

tur; ejus etiam integrum fere Sceleton non procul a Landscrona sub arena juxta flumen 

Heljarp ante paucos annos effossum». 

Här få vi således på en gång skelettdelar utaf tvenne arter och dertill af olik: 

genera att åtminstone såsom tillfälliga gäster inregistrera i vår fauna; men det skulle 

dröja öfver ett halft sekel, innan man blef istånd till att kritiskt tyda dessa båda fynd, 

eller, hvilket var naturligt, till den tidpunkt då Cetologien genom materialiers anskaf- 

fande och omsorgsfulla bearbetande hade något så när höjts i jemnbredd med åtmin- 
stone åtskilliga andra grenar af mastologien. 

År 1820 utgaf SvEN NILSSON sin första upplaga af Skandinavisk fauna, Däggande 
djuren; och likasom han på andra områden inom denna djurgrupp genom sina rastlösa 

bemödanden redan då var 1 tillfälle att högst betydligt rikta och sprida ljus öfver våra 

faunistiska förhållanden, upptager han äfven på en gång ett långt större antal arter 

för vår Skandinaviska fauna än hans nämda föregångare. Men det framgår ock af hans 

ifrågavarande arbete, att han endast i få fall varit i tillfälle att genom autopsi bekräfta, 

att exemplar af åtskilliga af de arter, som upptagas, blifvit ertappade på de uppgifna 

platserna. De utaf Nirsson anförda äro följande: 

1). Delphinus delplus. Finnmarken — Sundet; men den upptages helt säkert en- 

dast efter berättelser och efter LEEMms och STRÖMS uppgifter, enär intet förekommer, 

hvaraf man skulle kunna sluta till att Nirsson föröfrigt haft reda på något hithörande 

fynd från våra farvatten, eller ens sjelf sett något hos oss anträffadt sådant. 

2).  Delphinus tursio, likaledes efter andras uppgifter. Här tillägger NILSSON: »Af 

denna art har jag ännu ej sett något cranium. Finnes i Nordsjön, men är ännu föga 
känd». 

3). Delphinus orca. Nordkap — Kattegat, någon gång äfven i Östersjön, för 

hvilket senares bekräftande det i en not heter: »För några år sedan fanns en död Späck- 

huggare uppkastad på stranden vid Trelleborg». Då NILSSON beskrifver »skallen», synes 

det, såsom jag antager, tydligt att han då haft en sådan framför sig; men han nämner 
ej hvarken om den har hört till Trelleborgfynden eller något annat om dess härkomst. 

Längden af den angifves till 3 fot 5 tum; bredden öfver kindbågarna 2 fot I tum. Är 
det kanhända något af de två kranier, som finnas i Lunds museum, men för hvilka 

någon anteckning om fyndort ej förefinnes? En uppmätning af dem skall tilläfventyrs 

då till och med kunna lemna säker upplysning om hvilkendera. Men är det något af 
dessa, så måste det då ovilkorligen vara det större, enär det mindre enligt LIrLJE- 
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BORGS mätning endast är 2 fot 11 tum långt. Jag har försummat att mäta båda dessa 
kranier, mest derföre att några anteckningar på stället om fyndorten ej voro att tillgå, 

hvadan dessa kranier föga intresserade mig. i 

4). Delphinus phocena. I alla haf omkring Skandinavien och den enda bland 

Cetaceerne, som har sitt stamhåll äfven i Östersjön. 

5). Delphinus albicans. STRÖM citeras, eller just det ställe, sid. 298, tom 1, 

hvarest S. yttrar: »Blant Tue-Hvalene sees undertiden en Deel ganske Hvide Hvaler, 
ligeledes forsynede med en Pukkel paa Hovedet; hvilket Slags bliver efter al Rimelig- 

hed den i Hr EGEbEs Grönlands Beskrivelse saa kaldte Hviid-Fisk». NILSSON säger att 

arten »stundom synes vid kusterna af det nordligaste Norrige». Från hvem denna upp- 

gift är hemtad, är jag ej nu i tillfälle att afgöra. 

6). Hyperoodon borealis. Detta namn tilldelar N. PONTOPPIDANS Balena rostrata, 

hvilken upptages i faunan jemte den uppgift, att arten »finnes i norra oceanen, och be- 

söker stundom Norges kuster». 

7). Monodon monoceros. Meddelandet, sid. 406, »för några år sedan fångades en 
yngre Narhval i Bindalsfjorden vid Helgeland i Norge, är af intresse. NILSSoN beskrifver 

två kranier, men uppgifver ej, hvarifrån de härstamma. 

8). Physeter macrocephalus upptages efter PONTOPPIDAN, med tillägg att arten 

sällan besöker Norriges kuster. 

9). Physeter microps. Upptages i faunan, men utan angifven anledning. 
10). Balena mysticetus. Det heter under denna: »I äldre tider besökte denna 

hvalart i mängd Finnmarkens kuster; men han ditlockade också holländska harpune- 

rare, som troligen varit första orsaken till dess försvinnande. Numera infinner han sig 

der sällan eller aldrig». 

11). Balena glacialis. »Nordkaparen är icke någon sällsynt Hvalart vid Skandi- 

naviens norra kuster. Han synes ofta både vid Finnmarken och Nordlanden». 

12). Balcena physalus. »Finnes på samma ställen som föregående, hvilken han i 
lefnadssättet skall likna». 

13). Balena boops, =>»boops musculus och rostrata». Om »rörhvalen» heter det, 

att han »är en bland de allmännaste arter vid norra Skandinaviens kuster». Upptages 
efter PONTOPPIDAN. 

Utaf N:o 8 till och med 13, synes det tydligt att NirLssos vid den tiden ej haft 
tillgång till något material, tillhörande dessa former. Och om detta ändå var fallet, 

var det med de hjelpmedel man då egde ej möjligt att bestämma, hvarken de fynd, 

som RrtzIus omtalat, nemligen Ystads- och Heljarps-fyndet, hvilka i ett tillägg om- 
nämnas, ej heller dem, hvilka under en senare tid inkommit till museum i Lund, som 

vid den tiden, genom NILSSONS rastlösa verksamhet, började blifva en upplagsplats för ett 
slutligen, under samme outtröttlige mans ledning särdeles rikt material för utredande 

af den skandinaviska vertebrat-faunan i allmänhet. Vånga-fyndet, eller det som redan 
SVEDENBORG omtalat, omnämnes äfven likasom följande, hvilket jag anser vara af vigt 
att här återgifva. Sid. 412 börjar nemligen tillägget sålunda 

För ungefärligen ett år sedan blef en stor verteber af en Hval funnen på circa 
3 fots djup i en grusbacke vid Hyby, nära 2 mil från Malmö och från hafvet. Ej långt 
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derifrån var förut i jorden funnet ett refben af en Hval. Dessa fynd blefvo mig vän- 

skapsfullt tillsända af ställets Pastor Herr Theol. Licent. ERICHSON». 

Bland dessa 13 arter, åtminstone efter den tidens uppfattning, finnas emellertid ej 

mer än Delplinus phoccena och möjligtvis D. orca, hvilka med säkerhet enligt NILSSON 

kunde, i följd af närvaron af dithörande material, räknas till Sveriges fauna. Således 

samma former, hvilka redan LInsÉ anfört såsom tillhörande densamma. Sextio år hade 

således ej riktat våra kunskaper i detta hänseende, men nu, 1820, fanns, förutom 

Ystads- och Heljarps-fynden, äfven tillgång till Hybyfynden, hvilka utgjorde, i fall jag, 

såsom jag förmodar, lyckats åter i ljuset framdraga åtminstone det ena utaf Hyby-fyn- 

den, delar af tre arter utaf Edenticete funna i Sverige, men hvilka ännu en lång följd 

af år skulle vänta på en kritisk bestämning. Dertill förelåg ock det i Upsala förvarade 

Vånga-fyndet, men naturligtvis likaledes vid den tiden omöjligt att bestämma, ens till 
hvad grupp det hört. 

Huruvida alla de öfriga 11 arterna voro berättigade att hänföras till skandina- 

viens fauna, derom har NILSSON åtminstone på ett indirekt sätt, eller genom uteslutande 

af en och annan, yttrat sig i ett senare arbete, som utgafs vid en tidpunkt, då ceto- 

logien äfven hos oss, och det just genom NILssons nitiska bemödanden, började 

att, med tillgång på allt flera hos oss samlade materialier, kunna idkas med större 

framgång. Till detta arbete, eller Skandinavisk fauna, Däggdjuren, andra uppla- 

gan, Lund 1847, vilja vi derföre nu öfvergå, för att tillse hvad som för kunskapen om 

våra faunistiska förhållanden inhöstats under den tidrymd af 27 år, som ligger emellan 

utgifvandet af de båda upplagorna. 
1). Delphinus delphis upptages ånyo, men sid. 592 nämnes i noten uttryckligen 

att författaren »beskrifvit den efter exemplar i exotiska museer». »Jag har intet kra- 

nium deraf för närvarande till hands». Samt å följande sida: »Jag har ännu icke sett 

något exemplar från någon skandinavisk kust; men jag har dock anledning tro, att han 

då och då äfven här förekommer». 

2). Delplhinus Euphrosyne upptages på grund af »två till Lunds Universitets- 
Museum, af framl. Professorn A. J. ReErtzrus förärade skallar af denna art, och »jag för- 

modar att de äro från Kattegat». 
3). Delphinus obscurus upptages på grund af ett kranium, som förärats till Lunds 

Universitet af framlidne Professor FLORMAN. »Jag har anledning förmoda att det är 

från någon Svensk kust; säkert är det dock icke». 

4). Delphinus leucopleurus RascH. Upptages efter RascH såsom förekommande 
vid Norges kuster, Bergen och OChristianiafjärden. NILSSON vill ock påminna sig, att 

arten fångats vid Marstrand, men af hvad anledning i öfrigt omnämnes ej. 

5). Delphinus Ibsenii, upptages efter ett fynd vid svenska kusten, och arten upp- 

tages således här för första gången såsom funnen hos oss. NILssons anförande är: »för 
tre år sedan vid vårtiden togs ett exemplar, som förlupit sig på en sandbank vid kusten, 

mellan Skanör och Hammar. Det dödades af en förbifarande bonde och befanns yara 

en hona, som hade uti sig ett tre qvarter långt foster. Köttet rökades och befanns 

vara fint och välsmakande som ren-kött». Samt i noten: »För dessa uppgifter, äfven- 
2 

EK. Vet. Akad. Handl. B. 9, N:o 2. i 
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som för underkäken af djuret, hvilken nu förvaras på museum, har jag att tacka Hr 

Prosten Jean Bruzeuws i Tomarp». 
6). Delphinus tursio, upptages såsom tillhörande Sveriges fauna enär arten vid 

den tiden flera gånger fångats vid Fyen, dit han naturligtvis ej kunnat komma utan 

att passera Kattegat. Att han ertappats vid någon svensk kust, var emellertid vid den 

tiden ej bekant. 

7). Delphinus orca. »Nordkap —Sundet; någon gång i Östersjön». Beskrifves efter 
ett kranium i museum uti Lund. Ett annat, der förvaradt omnämnes äfven; men för 

båda har man ej någon uppgift på fyndort, hvadan man väl kan säga att D. orca ej 

ännu med fullt skäl uppförts såsom tillhörande Sveriges fauna. 
8). Delphinus globiceps. Upptages för första gången i skandinaviens fauna, lik- 

väl ej i Sveriges, på grund af en »underrättelse, som Stifts-Amtmanden hr CHRISTIE 

meddelat i Bergens Stiftstidende N:o 27 »(för den 4 April innevarande år). Enligt 
denna underrättelse infann sig kring den 8:de Augusti 1846, i Tjangsfjorden af Ridö 

socken i Helgeland, en oräknelig skara, kanske kring tusende, af dessa hvaldjur. »De 

jagade för sig in i fjorden en mängd sill och andra fiskarter, och de rusade från hafvet 

i stor fart, men stannade småningom en half mil inne i fjorden. Sedan de der någon 

tid uppehållit sig, gingo de åter till sjös och försvunno. — Herr Stifts- Amtmand CHrI1- 
sTIE upplyser, i anledning häraf, att Bergens museum eger ett skelett af en ung grind- 

hval af 3 aln. 6 tums längd, som den 27 Juli 1844 blifvit fångad med vad i Tellewaa- 

gen 5 mil från Bergen . . .. »mn 1 Kattegat har man icke märkt att han före- 

kommit». 

9).  Delphinus leucas. Anföres nu endast såsom sedd vid det sydligare Norges 

kuster, eller efter STRÖM, Söndmörs Beskr. sid. 298. 

10). Delphinus phoccena. Finmarken—Sundet—Östersjön. 

11). Monodon monoceros. Bindalsfjord-fyndet omnämnes återigen här; men ock 

ensamt detta. 

12). Hyperoodon borealis. Det artnamn, borealis, hvilket NILSSON år 1820 an- 

vände för benämning af PONTOPPIDANS Balena rostrata, återfinna vi äfven här, men 

hufvudsakligast, såsom det vill synas för den NILSSonsKA näbbhvalen, såsom jag med skäl 
skulle vilja kalla den, eller det enligt min tanka högst intressanta fyndet vid Lands- 

krona i April år 1823, och hvilket är uppställdt i zool. museum i Lund. PONTOPPIDAN 

ställes visserligen 1 spetsen utaf synonymien. Icke förthy har jag i detta arbete an- 

sett mig böra bibehålla det af NILsson gifna artnamnet, åt nämda fynd, såväl derföre 
att etiketten på exemplaret 1 Lund är skrifven med NILssons egen hand, som ock fast- 

mer derföre att jag uppfört detta exemplar under ett annat genus. 

Enligt PONTOPPIDAN strandade hans 6. rostrata år 1750 i Erkevige vid Fredriks- 

hall; men hvilken art detta exemplar tillhör, derom är jag ej fullt säker. ESCHRICHTS 

iakttagelse att fyra exemplar af hvad vi nu kalla Hyperoodon Butzkopf, den 14:de Nov. 

år 1838 strandade i Lilla Belt, emellan Strib och Middelfart, meddelar NILsSoNn emeller- 

tid 1. c., s. 626, hvaraf man finner att detta djur med säkerhet åtminstone den gången 

strukit förbi den svenska kusten, och att således äfven den arten är, likasom så mån- 

gen annan, berättigad att anföras i vårt lands fauna, änskönt jag ej uti våra museer 
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fått tag uti ett enda ben, funnet hos oss, som jag med säkerhet kunnat hänföra till 

densamma. 

13). Balcena rostrata. Beskrifves efter ett skelett i Lunds museum, hemfördt 

ifrån Bergen-trakten i Norge af M. v. DöBren, hvilket jag likväl ej finner antecknadt. 

Såsom vistelseort, oftast om sommaren, uppgifves vestkusten af Norge och särskilt 

nämda trakt. 

14). Balcena physalus. Under detta namn afhandlas tydligt minst två arter, 
nemligen den RuDorpniska och den ROsEnstTHAL- HOoRnscHuCHSKA hvalen. Båda dessa 

arter kunna derföre af samma skäl som nyss nämdes, för första gången vara upptagna 

i vår fauna; men NILSSON hade ej tillgång till något dithörande material från skandi- 

naviens kuster, ej heller från annat håll. Rubvorpmis B. rostrata är såsom bekant = 

Sibbaldius laticeps GRAY; och ROosestHALs och HornscHucnks Balenoptera rostrata torde 

vara identisk med Physalus musculus (LT). 

15). Balena boops. Någon fyndort vid skandinaviens kuster har NILSSON ej att 

anföra. Arten upptogs väl i skandinavisk fauna mest af det skäl att Ruporpni erhållit 

den utanför Elben. Att NILsson på samma gång ej upptäckte att Heljarpsfyndet hörde 
hit, framgår tydligt af samma hans arbete, men något längre fram. Han hade ej heller 

då något material att jemföra detta fynd med. 

16). Balcena mysticetus. Om denna heter det nu, sid. 643. »Fordom visade han 

sig äfven vid skandinaviens kuster; nu förekommer han knappast någonsin här, och kan 

således icke med skäl räknas till vår fauna. Jag har icke heller haft tillfälle att under- 

söka några qvarlefvor efter honom från någon skandinavisk kust». 

»Anmärkn.: Det skulle ej sakna intresse att få närmare bestämdt, hvilken hval- 

art de ben hafva tillhört, af hvilka kyrkogårdsmuren 1 Hasvig är bygd och de, hvilka 

ligga strödda i mängd på stränderna i Finmarken (LEEM p. 301. von Bucu II, p. 36). 

En anmärkning, hvilken förf. af detta arbete ansett vara i hög grad värd att ytterli- 

gare fästa uppmärksamhet uppå. 

Under namnet »Fossil Fenhval (Balcena prisca) försöker nu NILSSON, att, med 

tillhjelp af de medel, som stå honom till buds, bestämma det af A. J. ReEtzus redan 
anförda fyndet nära Ystad, utaf hvilket skulderbladet jemväl är afbildadt å sid. 644, 

fig. 9. NILSson uppgifver derjemte att detta fynd gjordes år 1722. Det hade dock va- 
rit af intresse att erfara, hvarifrån denna uppgift är hemtad. Ett annat, senare fynd, 

eller det vid Gammelstorp, omnämnes äfven och föres till samma art, dit äfven Heljarps- 

fyndet hänförts fastän han ej särskilt nämner något om detta; men den derstädes funna 

atlas är afbildad å sid. 644, fig. 7. Här omtalas ock att »skilda ben dessutom äro 

funna i jorden på flera ställen i södra Skåne, ss. vid Hyby, Bara prestgård, i Lund 

m. fl. ställen»; men någon annan redogörelse för dessa fynd lemnas ej. Om Hyby- 

fyndet hade man likväl i första upplagan, 1820, fått veta att det utgjordes af en stor 
verteber samt dessutom ett refben förut funnet i jorden ej långt derifrån, eller från 
Hyby. Detta sednare vill jag ånyo här hafva antecknat, emedan jag tror mig hafva 

anledning förmoda, att samma refben finnes i museum uti Lund, fastän det ej är för- 

sedt med någon uppgift hvarifrån det härstammar. 
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Längre ned, s. 645, omtalas det af SVEDENBORG anförda Vånga-fyndet, som för- 

raras i Upsala och »hvilka (neml. ben) jag der settv. Då N. strax derefter säger: »De 
synas mig tillhöra en annan art än den Skånska» (således Balcna prisca N-.), är han 

ock den förste, som i dessa ben sett lemningar af en hvalart, hvilken han hvarken 

kände eller åtminstone uti ifrågavarande upplaga af faunan anfört. 

Sid. 587 anmärker NILSSON att han »icke känner något bevis på att någon Sper- 

maceti-Hval (Physeter) i senare tider visat sig 1 skandinaviens haf», hvilket väl utgör 

anledning till att de två i första upplagan uppförda arterna alls icke omnämnas, hvar- 

förutom äfven Balcena alacialis Kr. helt och hållet uteslutits, förmodligen derföre, att 

G. CuUVIER, men, såsom det sednare visat sig, förhastadt utströk den ur den systema- 

tiska listan, under antagande att den var identisk med 5. mysticetus. 

Icke förty hade åtskilliga nya arter inregistrerats i faunan; men bland dessa 

äfven ett par delfinarter, hvilka, just derföre att lokalen ej med full säkerhet var känd 

ej heller bestämningarna af dem kritiska, numera, såsom man längre ned skall finna ej 

kunna upptagas 1 vår fauna. 

Tretton år efter utgifvandet af andra upplagan, eller år 1860, meddelar NILsson 
i Öfversigt af K. Vet.-Akademiens Förhandlingar, s. 105 »några rättelser och tillägg 

till ”Skandinavisk fauna”». Genom EscHricHts försorg egde redan vid den tiden Univ. 
museum i Köpenhamn ett helt skelett af Balena mysticetus från Grönland. Tiden var 

nu inne för att möjligtvis kunna bestämma det som var uppfördt under »B. prisca; 

och detta försummades ej heller af den för utredandet af äfven den cetologiska delen 

af vår vertebratfauna outtröttlige Nirssos. Ystads-fyndet, ej blott det i faunan afbil- 

dade skulderbladet utan äfven de dithörande refben, hvilket allt förvaras sedan RETZI 

tid i museum uti Lund, jemföras nu med och bestämmas rigtigt! såsom tillhörande ett 
exemplar af Balcena mysticetus. Detta är väl värdt att återföra i minnet, då jag tror 

mig kunna säga, att EscHRICHT och REINHARDT 1 det utmärkta arbetet »om Nordhvalen» 

ej kunnat anföra något exempel på att denna någonsin anträffats utom i de högarktiska 
hafven, eller i granskapet af sjelfva isen. 

I samma »rättelser och tillägg» göres ock det första försöket att bestämma Hel- 

jarp-fyndet, som uppgifves bestå af den 1 faunan, s. 644, fig. 7 afbildade atlas, jemte en 

del af kranium, fragmenter af högra armen och ett par refben, alla på museum i Lund. 

Dessa ben bestämmas visserligen till Balanoptera musculus; men af NILSsons yttrande 

till slut, eller »närmast står Balenoptera boops», framgår det ock att han ej var fullt 

tillfreds med den gjorda bestämningen. Försedd med ett bättre material, skulle han 
helt visst träffat det rätta. En vigtig vink var emellertid lemnad. Det skulle således 

bli en utaf den lärde mannens elever förbehållet att kritiskt afgöra denna fråga, eller 

W. LILLJEBORG, som nu samtidigt med en annan, eller C. J. SUNDEVALL, vände sin upp- 

märksamhet åt våra Cete, för hvilkas utredning den länge sedan grånade läraren ända 

dittills stått ensam under en tid af öfver 30 år! Men innan jag öfvergår särskilt till 
en sammanfattad redogörelse för LiILLJEBorRGS förtjenstfulla arbete på detta område, vill 

jag hafva nämt, att NILSSon äfven med säkerhet först visat, att Orca gladiator (D. orca 

N. p. p) till och med ingår i Östersjön. Det var nemligen vid naturforskarmötet i 

Köpenhamn, år 1851, som han var i tillfälle att redogöra för fyndet vid Ronneby i 
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slutet af Mars samma år, af det utmärkta skelett, som sedan den tiden är förvaradt i 

museum uti Lund. 

Under sommaren år 1860 företog Prof. W. LILLJEBORG en vetenskaplig resa till 

de zoologiska museerna i Lund, Köpenhamn, Christiania och Bergen, med hufvudsaklig 

uppgift att undersöka de i dessa museer befintliga samlingar af till den skandinaviska 

faunan hörande Hvaldjur, företrädesvis dithörande skeletter. Uti sitt arbete pÖfversigt 

af skandinaviens hvaldjur», Upsala 1861 & 1862, har han nedlagt frukten af sitt arbete 

på detta område. De arter, hvilka deri uppföras, äro följande: 

1). Delphinus delphis. Uppföres för första gången såsom fullt säkert tillhörande 

den skandinaviska faunan, eller på den grund att »ett uppstoppadt exemplar, samt ett 

kranium af ett annat individ från hafvet vid södra Norge förvaras i universitetets i 

Christiania zoologiska museum». ; 

2). Delphinus albirostris. Känd såsom funnen vid svenska kusten genom det af 

NILSSON anförda fyndet vid Skanör, antecknas arten nu äfven såsom erhållen vid Norge, 

Bergen-trakten, på grund af ett kranium derifrån, hvilket förvaras i Bergens museum. 

3). Delphinus acutus. Uppföres efter RAscH. 
4). Delphinus tursio. Antecknas här för första gången såsom med säkerhet an- 

träffad vid svensk kust, efter ett kranium i museum uti Lund från Bohuslänska skär- 

gården, hvilket kranium blifvit skänkt af framlidne Prosten C. U. ExstrRöm?). Det sid. 

13 omtalade ofullständiga skelettet i Museum Marklinianum uti Upsala, känner man ej 

med säkerhet hvarifrån det härstammar. Det efter SUNDEVALL anförda exemplaret från 

Bohuslän, i Zoologiska Riksmuseum, hör ej hit, hvilket längre ned kommer att visas. 

Men två gånger är, såsom af materialet 1 Lund synes, arten redan då anträffad vid 

Sveriges kuster. 
De utaf NILSSON till Delplinus Euphrosyne och D. obscurus GRAY bestämda kra- 

nierna i Lund, uppföras äfven af LILLJEeBoRG under dessa namn och dertill, hvilket NIrs- 

SON likväl ej gjort, utan ?? Men LILLJEBORG utmönstrar på samma gång och detta så- 

som jag kommer att visa, af fullt skäl de GRAYSKA arterna utur vår fauna. Men 3-de- 
lar af det ännu i Lunds museum förvarade vigtiga materialet, vigtigt derföre att det 

utgör typen för NILsSons men alldeles icke för Grays D. Euphrosyne och D. obscurus, 
kan mycket väl härstamma till och med såsom NILSSON ock antagit från Kattegat, enär 

jag funnit att båda kranierna tillhörande D. HEuphronsyne NILSSON äro utaf — D. 
delphis. Kraniet, som utgör typen för D. obscurus NIrsson, har jag vid likaledes före- 

tagen granskning funnit tillhöra Clymenia doris Grav. — Det är således ej utaf D. ob- 

scurus GraAY! —, hvilken art enligt Gray skall förekomma i trakten af Godahopps-udden. 

Är denna uppgift af Gray fullt tillförlitlig — den grundar sig nemligen endast derpå 

att arten är representerad i Capstadens museum, men jag kan ej nu påminna mig att GRAY 

anfört hvarest materialet ertappats — så är utan tvifvel fullt säkert, att ifrågavarande 

material, eller det af FLorMAn till museum i Lund skänkta kranium, ej ertappats vid 

våra kuster. NILSSON tillägger ock i så hänseende: »säkert är det dock icke». 

”) LILLJEBORG säger, att den EKSTRÖMSKA gåfvan består af två kranier, af denna art, från Bohuslän. Det 
ena utaf de två i Lunds museum är emellertid såsom påskriften visar skänkt af framlidne Grefve EHREN- 

SVÄRD, och »funnet på stranden» förmodligen i närheten af Ystad. 
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5). Grampus gladiator. Uppföres såsom anträffad vid Svensk kust, på grund af 
den NILSSONSKA späckhuggaren, eller Ronneby-fyndet. I Universitets-museum i Christiania 

förvarade »ceranier af tvenne exemplar, tagna 1 fjorden der» omnämnas äfven. 

6). Grampus orca. Denna art, som allt sedan LA CEPEDES tid varit så att säga 

glömd eller åtminstone misskänd, föres nu af LILLJEBORG åter fram i dagen och upp- 

föres i skandinaviens fauna af skäl att Museum uti Bergen innehåller två skeletter af 

denna art. Dessa skeletter äro utaf individer, hvilka jemte tio stycken till, alla i flock, 

drefvos på grund i granskapet af Bergen under vintern 1860. Det i Skand. Fauna, s. 

604 af NILssSoN omnämda mindre kranium, anses af L. »troligen vara af denna arten». 

7). Grampus melas. Uppföres efter NILSSon. 

8). Phocana communis. LTikaledes och naturligtvis efter egna iakttagelser af detta 

hos oss ofta förekommande djur. 

9). Delphinapterus leucas. »Den hörer egentligen ej till vår fauna». Den upp- 

tages således endast för Norge efter uppgiften hos STRöm; likväl med tillägg: »De zoo- 

logiska museerna i Norge förvara inga bevis på dess förekomst derstädes» samt, s. 30. 

»I norska Finmarken har jag icke erhållit någon uppgift om dess förekomst der». 

10). Monodon monoceros. Uppföres efter NILSSON. 

11). Hyperoodon rostratus. Upptages efter NILssonN; men LILLJEBORG meddelar 

notisen om ett fynd till, hvaraf skelettet förvaras i anatomiska museum i Christiania. 

Individet hade ertappats i Christianiafjorden. 

12). Balanoptera musculus. Upptages här för första gången i skandinaviska fau- 

nan efter ett skelett i Bergens museum, som tillhört ett individ, hvilket under senhösten, 

Okt. eller Nov. 1858 ertappades i trakten af Bergen; samt efter ett kranium i anat. mu- 

seum i Christiania, hvilket erhållits af ett vid Öster-Risör, södra Norge, år 1857 ertap- 

padt individ. Norr-Sjelandska fyndet af år 1844, som EsctHricHt beskrifvit, har LirL- 

JEBORG äfven studerat och omnämnt. I en not, sid. 52, anföres att Heljarps-fyndet ej 

tillhör denna art, eller så som NILSSON bestämt det, utan att det är »af en Megaptera, 

sannolikt M. boops (FABR.), således likväl en af de arter hvilka NIrsson tydligt varit 

villrådig om att hänföra detta fynd till. Under arten omnämnes en ländkorskota, som för- 

varas uti Domkyrkan 1 Visby. Fyndorten är ej bekant; men af hvad som nämnes, vill 

det synas som om en närmare granskning vore af nöden, framförallt om man kunde ut- 

forska, hvarifrån denna kota härstammar. ROSENTHAL-HORNSCHUCHSKA hvalen, som er- 

hölls vid Rägen år 1825, omnämnes äfven. 

13). Balenoptera gigas Esckr., hvilken uppföres som identisk med den för mig 

i sanning såsom en ännu, så att säga, olöst gåta förefallande DUBAR-VANBREDASKA Östende- 

hvalen egnas en, och detta gäller båda två, utförlig och väl behöflig granskning. EsCH- 

RICHTS boops och Tunnolik, EscuricHTs och REINHARTS gigas, anses, såsom bekant, nu- 

mera af RBEINHARDT såsom hörande till Cuvierius Sibbaldii GrRaAY. Ostende-hvalen har 

helt nyss, 1867, af LirLJEBORG uppställts som typ för ett eget slägte, eller Flowerius. 
Arten upptages såsom tillhörande vår fauna hufvudsakligast på grund af en af 

Prof. C. J. SUNDEVALL utförd teckning af ett skulderblad, som af honom anträffats på 

stranden vid norska Finmarken. Längden utaf detta skulderblad är uppgifven till 2 

fot 8 tum; bredden till 4 fot och 3 tum. SUNDEVALLS teckning skall enligt L., s. 60, 
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fullkomligt öfverensstämma med DuBARS teckning af Ostende-hvalens skulderblad. 
Här synes det mig, som om vi, blott med ledning af nämda uppgifter af SUNDEVALL, 
återigen hafva en hos oss ej förut anmärkt art; men”om detta skulderblad tillhört ett 

exemplar identiskt med ESCHRICHTS boops, gigas eller tunnoliken eller någon annan, 

derom kunna vi måhända vänta, att en framtid skall med större säkerhet afgöra, framför- 

allt, hvilket vore önskligt, i fall skelettet af Ostende-hvalen blefve närmare granskadt 

och beskrifvet, och derigenom bättre kändt, än hvad nu åtminstone enligt min tanke 

är fallet. 

14).  Balcenoptera laticeps. Upptages i vår fauna ej blott på grund af det af Ru- 
DOLPHI beskrifna exemplar, som den 21:sta Febr. 1819 strandade å Holsteins östra kust 

och af hvilket skelettet förvaras i Berlin; utan äfven af det skäl att ett af L. äfven 

beskrifvet skelett finnes uti Bergens museum, hvilket skelett af D:r D. C. DANIELSSEN 

dit anskaffats från Vadsö i Ost-finmarken. 

15).  Balcenoptera rostrata. Upptages efter NILsSon och egna studier af flera ske- 
letter 1 nämda museer; och likaledes från Norge. Att exemplar af arten ertappats vid 

Tromsö i Fimmarken, Dröbak vid Christianiafjorden och i granskapet af Horsens på 

Jutlands ostkust, omnämnes äfven; men det var ej bekant att den anträffats vid någon 

svensk kust. 

16). Balenoptera robusta LiLLJEBORG. Det redan vid naturforskarmötet i Köpen- 

hamn af L. anmälda, i systematiskt hänseende högst intressanta Gräsö-fyndet, hvilket 

numera med full rätt är uppstäldt såsom typ för ett eget Genus, eller Eschrichtius GRAY, 

afhandlas under nämde artnamn. 

17). Megaptera boops anföres för vår fauna på grund af det af LILLJEBoRG nu 

omsider kritiskt bestämda Heljarp-fyndet; hvarförutom efter EscHricHT enligt uppgift 

af Stiftsamtman ÖHRISTIE ett exemplar omnämnes, som år 1846 strandade öster om 

Fäön och Karmön 1 Stavangers amt i Norge. 

18). (Balcena). Den Svedenborgska hvalen, eller såsom LILLJEBORG 1867 kallar 

den Hunterius Svedenborgi. Det såkallade Vånga-fyndet; omtaladt af NILSsson i andra 
upplagan af faunan. Sid. 105 yttrar L., »att den sannolikt bör komma Biscaya-hvalen 

närmast, om den icke dermed är identisk? 1867 upptager han den som särskilt species. 

Jag tror likväl att det varit väl om L. i sitt år 1867 utgifna arbete »On two subfossil 

Whales discovered in Sweden», vid beskrifningen af äfven detta intressanta fynd, som 

öfver ett och ett halft sekel fick vänta på en bestämning, jemfört det med skelettet af 

det: unga Biscaya-hval-skelettet i Köpenhamns museum. 

Efter beskrifningen af denna art omnämnas flera subfossila fynd, såsom a): en kota, 

som förvaras 1 Edbo kyrka i Roslagen, »som tillhört den hval, som enligt RADLOFFS be- 

skrifning öfver norra delen af Stockholms län och en derstädes anförd vers ur Rimkrönikan, 

strandade i en vid Edbo belägen hafsvik 1489, och blef af bönderna sönderstyckad ;» 

hvilken kota »kanhända är utaf en PB. mysticetus» b): Ett stycke af ett refben, som 

förvaras i Örberga kyrka i Östergötland, nära Wettern och som enligt en i orten före- 

kommande sägen, skall vara af en hval, som i forntiden skall hafva strandat i närheten. 

Detta ben »tyckes komma närmast den Svedenborgska hvalens refben». ec): Den af A. 

RETZIUS i »Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förhandlingar, 1854, s. 111, omtalade bulla tym- 
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pani af en stor hvalart», hvilken har blifvit funnen i jorden nära Kinnekulle i Vester- 

götland, år 1853. Detta ben lärer tillhöra Elementarläroverkets 1 Skara museum, som, 

enligt bref till mig, ej återfått det sedan det afsändes till RrTzIus. 

19). Balena mysticetus. Upptages efter NILSSon på grund af Gammeltorps- och 

Ystads-fynden; hvarförutan omnämnes ett, såsom L. på grund af en honom meddelad 

teckning tyckes utvisa, sidoutskott af en ländkorskota, hvilket, »jemte andra hvalben 

förvaras i Visby domkyrka». Det förra anser L. ha tillhört en Balzxena mysticetus. 

Fyndorten är ej uppgifven; men »sannolikt är det från något ställe vid Östersjön. För 

öfrigt heter det, s. 112. »Den tillhör numera icke egentligen skandinaviens fauna; men 

under en äldre period, då denna fauna varit en nordpolsfauna, har den sannolikt nor- 

malt förekommit här-tädes, hvilket tyckes bevisas af de lemningar af dess skelett, som 

nu någon gång hos oss uppgräfvas ur jorden». Ett sådant yttrande tycks L. likväl ej 

hafva varit fullt berättigad till att uttala. Ystad-fyndet var nemligen som bekant, enl. 

Retzius den äldre, delar af ett i början af förra seklet der strandadt individ. An- 

gående benet i Visby kyrka »känner man», enligt L., »icke hvarest det är funnet; och 

om Gammelstorp-skulderbladet, hvilket först kom i författarens till föreliggande arbete 

ego, visste ej Möllaren å Gammalstorp — jag minnes nu ej hans namn -— att berätta 

något annat, än att detta ben 1 långliga tider hängt på en gafvel derstädes. 

Utaf föregående sammanfattning af det väsentligaste utaf LILLJEBORGS mindre 

arbete, med särskilt afseende fästadt på våra egna faunistiska förhållanden, framgår 

det tydligt, att han genom sina nitiska bemödanden att anteckna allt det material, som 

af honom kunnat uppspåras, på ett 1 högsta grad förtjenstfullt sätt och mer än någon 

annan före honom utredt eller, om detta för honom ej alltid varit möjligt, åtminstone 

allvarligt försökt att utreda denna del af vår fauna. Men, detta bör man väl ändå 

tillägga, han hade framför sig ett både rikare och bättre material än någon hos oss 
före honom; men så uppsökte han det ock på de vid den tiden bäst försedda plat- 

serna. Detta sitt innehållsrika arbete afslutar han med följande, som äfven här bör 
antecknas: 

»Anm.: Nordkaparen eller Biscaya-hvalen, som äfven hörer till slägtet Balana, 

har fordom närmat sig skandinaviens kuster, men lärer numera hafva dragit sig längre 

åt söder, och visar sig icke här» Bekräftelsen af den första satsen, skall väl ej så 

länge låta vänta på sig, äfven om H. Svedenborgii fortfarande kommer att gälla såsom 

en sjelfständig art. Anledningen till det sednare yttrandet, eller att han möjligtvis 
skulle ha dragit sig mer åt söder, är emellertid för mig helt och hållet obekant. -Ett 

sådant fenomen skulle ock enligt mitt förmenande stå i strid med all analogi. 

Uti Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förhandl., 1861, s. 385 medelar Prof. C. SUNDE- 
VALL under rubriken »Om några hvalarter»: 

1). En beskrifning jemte fig. af en ung »Delphinus tursio från Strömstad-trakten 

i Bohuslän. Exemplaret finnes i Zool. Riksmuseum; men jag fann det vara en Lagenor- 

hynchus albirostris. Detta utgjorde emellertid en bekräftelse på att denna art till och 

med anträffats såsom helt späd och kanhända blifvit född invid svenska kusten. 

Uti samma afhandling lemnar S. bidrag till utredning af två utaf våra arter af 

lägtet Orca. Vidare omtalas ett af S. under sin redan år 1838 på Ishafvet, emellan 
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Spetsbergen och Beeren-Island observeradt sällsamt fenomen eller att stora hvalar »några 
gånger hoppade högt öfver hafsytam. Anförandet beledsagas af en figur. »Af djurens 
storlek tycktes det kunna slutas, att de hörde till slägtet Balwnoptera» . . .. .. Emel- 
lertid försöker han ej att till arten bestämma dem, utan omtalar det afbildade djuret 
»endast för beskrifningen af dess språng öfver vattnet». 

Under rubriken, »Hvalar 1 östersjön», citeras Orar Petri Krönika, eller detsamma 
fenomen, som här ofvan omnämts under N:o 18, vid referatet af LILLJEBORGS arbete. 

Det säges i nämnda Krönika, fortfar SUNDEVALL: »Tå (år 1489) kom ock driffuandes 

en stoor hualfisk här in i Stockholms skär», hvarefter SUNDEVALL tillägger — »möjligt- 

vis skulle det kunna vara af denna, som ben blifvit funna under arbetet för Nybrons 

(i Stockholm) ombyggnad på 1850-talet». 

Slutligen omnämnes förekomsten af Delphinus phoccena i Stockholms yttre skär- 
gård. Der erhölls ett exemplar i Augusti 1860, hvilket inköptes till Riksmuseum. Ett 
annat ertappades i Juli 1861 och inköptes till Anatomiska samlingarna i Upsala. 

Jag skulle ju vara i tillfälle att här anföra åtskilliga andra hithörande uppsatser; 
men det ingår ej i planen för detta mitt arbete att anföra arter, hvilka ofta till och 

med af Zoologer anförts, som af dem bestämts efter dels hvalartade djur i större 
eller mindre flockar och dels ensamt förekommande individer, men, såsom det af dem 

sjelfva uppgifves, på närmare eller fjermare afstånd från åskådarens plats på ett far- 
tyg eller på stranden. Af samma anledning har jag ej eller sjelf tilltrott mig ega 

nog insigt att till arten bestämma eller här ens omtala något enda af de många 

hvalartade djur, hvilka jag under en lång följd af år varit i tillfälle att under lik- 
artade förhållanden iakttaga i våra haf, enär sådana uppgifter med bestämdt an- 

förande af species i de aldra flesta fall otvifvelaktigt, för så vidt jag förmår be- 
döma, måste blifva föga upplysande och utan egentligt värde i vetenskapligt hän- 
seende. Det har således endast varit med ledning af det material, som nu förelig- 

ger i våra museer, som jag här nedanföre velat försöka att lemna en öfversigt af de 

Cete, som hittills förekommit hos oss, men jag vill uttryckligen tillägga, att ej eller jag 

vet mig hafva i alla förekommande fall lyckats att med fullkomlig säkerhet bestämma 

detta material; dock hoppas jag, att det felaktiga, på grund af vetenskapens nuvarande 

ståndpunkt, snart nog skall komma att blifva korrigeradt. Då äfven jag måste inse de 

medel, hvilka dertill erfordras, eller en omedelbar jemförelse i sådana fall, der jag ännu 

ej varit i tillfälle att anställa en sådan, framgår det ock, att för så vidt det på mig 

kan ankomma, ej eller jag skall försumma att begagna mig af de tillfällen, som till 

äfventyrs kunna inträffa för en fortsatt forskning på detta område. 

Att de delar utaf hvaldjur, som äro förvarade uti Riksmusei paläontologiska 

samling, ej äro upptagna i detta arbete, kommer deraf att Intendenten vid denna 

afdelning, hr. Prof. N. P. ÅNGELIN, vid mitt besök i Stockholm var stadd på en längre 

resa. Åtskilliga ben af hvaldjur och ett par eller kanske flera exotiska delfinkranier, 

som förvaras i Universitetets i Upsala Zool. Museum, kunde jag under min vistelse der 

ej eller medhinna att granska. Äfven detta material är således ej eller upptaget på 
2 

K. Vet. Akad. Handl. B. 9. N:o 2. 2 
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sin rätta plats uti detta arbete; men Prof. LirtrJeBorG har i bref godhetsfullt lemnat 

mig en uppgift på alltsammans, hvilken här meddelas: 

»De omskrifna, här förvarade, enskilda benen utgöras af följande»: 
»Tvenne skulderblad — ett större och ett mindre — af Balcena mysticetus». 
»Fyra svanskotor och ett refben af Balcena mysticetus». 

»Ett os humeri af en större Balxenopter, sannolikt en Physalus». 
»En af de främre (ej främsta) ryggkotorna af en större Balxnopter». 
»En ländkorskota af en ung Balenopter». 

»En svanskota af en Hyperoodon». 
»En svansvertebra af en Orca gladiator». 

»Alla förenämda ben äro utan uppgift på härkomst och ha sannolikt sedan Prof. 

THUNBERGS tid förvarats i Museum». 

»Härtill komma de omskrifna kranierna af utländska Delphiner». Uppgift på 

hvilka arter dessa tillhöra är jag deremot ej i tillfälle att meddela, såvida jag ej skulle 

vilja begagna mig af en utaf VAN BENEDEN i Bull. de TAcad. Roy. de Belgique, t. XXV, 

1868, s. 88 publicerad lista öfver »Les squelettes de cétacés et les musées qui les ren- 

ferment». Detta skulle jag emellertid hafva gjort af det skäl att uppgiften om hit- 
hörande samlingar i nämda museum år 1861 meddelats VAN BENEDEN af Prof. LILLJE- 
BORG. Den upptager, jemte annat här anfördt, likväl endast ett ecranium af Delphinus 

delphis, ett af D. tursto och underkäken af Balcena mysticetus. Det bör antecknas, att 

LILLJEBORG i denna lista uppfört den af honom sedermera kallade Hunterius Svedenbor- 

gi under namnet Balcwna glacialis KLEIN; och månne ej till sist denna bestämning är 

rigtig? I samma förteckning af VAN BENEDEN nämnes å sid. 124, att ett skulderblad, 

2 kotor och 2 refben tillhörande Balcena mysticetus förvaras på Skokloster i Upland, 
funna vid Lyckas i Småland. Uppgiften är af LILLJEBORG; men jag kan ej nu påminna 

mig, att ÅILLJEBORG i sina arbeten omnämt detta fynd. Uppgifterna rörande samlin- 

garna i vårt land, äro emellertid högst ofullständiga och på många ställen felaktiga; 

men inseende sådant, har ock VAN BENEDEN uppmanat vederbörande att både rätta och 

komplettera hans i sanning berömvärda försök att få upprättadt ett fullständigt register 
öfver samtliga samlingar på detta område. 

Lägga vi slutligen härtill, förutom hvad i detta mitt arbete är upptaget, de 

underkäkar, hvilka på fera ställen i vårt land äro uppställda som grindstolpar, men 

hvilka ännu ej till sin art blifvit bestämda, (hvilket likväl vore alltförväl mödan värdt, 

isynnerhet som man i många fall utan tvifvel på stället kan få upplysningar om hvar- 

ifrån sådana härstamma) och det material, som möjligen kan vara bevaradt i offent- 

liga ") och enskilda samlingar hos oss, utan att jag derom har någon kunskap: så 

är det tydligt att mycket kan återstå att såväl rätta som komplettera i det arbete, 

som jag här framlagt. 

”) Förutom hvad i detta arbete är upptaget, finnas i Zool. Riksmuseum tvenne foster af denticete, hvil- 

kas granskning ej medhanns, enär en skelettering i så fall varit nödvändig. Det ena är ifrån kusten 

emellan Bahia och Pernambucco och har skänkts den 7:de Okt. 1848 af Kapten M. ÅSANDER; det andra 
är påskrifvet », 49, Kapten MoLtter»; men utan bestämd uppgift på lokal. 
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Till sist lemnas här en lista, upptagande de arter, hvilka, då ej något särskilt i 

så fall är anmärkt, med säkerhet kunna sägas vara anträffade vid den skandinaviska 
halfön, vare sig med den form denna nu har, eller i en mer eller mindre aflägsen 

tid tillbaka, då, såsom särskilt, Vångafyndet bär vittne om, större delen af vårt lågland 

stod under vatten. 

I fråga om denna aflägsna tid, är jag af den tanke, att man endast der- 
före att Beluga här anmäles såsom funnen på tre särskilda ställen och B. mysticetus på 

likaledes tre, af hvilka likväl Ystadfyndet, såsom bekant, faller inom den aildeles in på 

oss liggande tiden, eller förra seklet, ej är berättigad antaga, att nämda två for- 

mer haft ett stadigt hemvist här. Strandningar utaf hvaldjur kunna otvifvelaktigt, lika 

som nu, här ha egt rum i alla tider och äfven utaf sådana, som efter reglen nu äro 

att träffa långt fjerran härifrån. De lemningar utaf BP. mysticetus, som här i trakten 

blifvit funna, kunna lika väl härröra af individer, som af en eller annan orsak blifvit 

förirrade från sitt egentliga hem, som den var en sådan, hvilken vid början af förra seklet 
dref på land vid Ystad; och hvad angår Beluga, om det verkligen varit denna art, som 

Baron Epbv. HIsINGER under våren 1869 till och med förföljde i Finska viken f) och om 
hvilket tidningar vid den tiden förtäljde, och om det var denna art, som var i fråga, 

då man, såsom jag lifligt erinrar mig, i Töre, vid öfversta ändan af Östersjön, för mig 

uppgaf, att en stor delfin skulle för en del år sedan hafva drifvit på grund der i när- 

heten — berättaren, om jag ej missminner mig, fru borgmästarinnan QVvENSEL, sade nem- 

ligen, att »det stora djuret till färgen var hvitt och tycktes vara en mindre hval» —; 

om, säger jag, man vet med visshet, att Belugan ännu i vår tid besöker Östersjön, dit 

den väl då inkommer efter att först hafva passerat hela vestkusten af vår halfö att 

arten likasom så mången annan s. k. ishafsform ännu skulle stadigt lefva i Östersjön, 

är väl ej tänkbart, då den kanske blott vid nämnda tillfällen (förutsatt att det verk- 
ligen var denna art) der blifvit med säkerhet iakttagen —: så låter det alltför väl 

tänka sig, att en strandning af ett eller annat sådant djur ännu i våra dagar skulle 
kunna afgifva bidrag till ökandet af såkallade subfossila rester utaf denna art. Att 

arten en gång oftare besökt vår bygd, ja kanske äfven åtminstone någon del af 

året här varit en ständigt förekommande gäst, detta kan man väl å andra sidan 

efter all analogi antaga, blott med sigte på den rörlighet i faunan likasom floran, 

som numera är fullständigt ådagalagd. Jag nedskref också förestående anmärkning 

endast för att dermed fästa uppmärksamhet på den stora vigt, som ligger deruppå 
att ej förhastadt draga slutsatser af de fynd, särskilt af enstaka förekommande ben, 

hvilka göras äfven på detta område; ty en del sådana kunna allt för väl till och 

med af menniskohand förts till de platser, der de nu finnas, och händelsevis blifvit 
nedmyllade, till och med på något större djup. Men detta rörer väl åtminstone en- 

dast sådana fynd, som göras ofvan alfven, det är den del af jorden, som ej ännu rub- 

bats af menniskohand. 
Den förenämda listan följer här; och af denna vill det synas, i hvad mån förf. 

riktat kännedomen af vår fauna. Utaf alla de arter, som äro betecknade med en >, 

”) Enligt benäget meddelande af Prof. NORDENSKIÖLD sågos samtidigt en och annan till i samma farvatten; 

och någon tid derpå äfven vid kusten af Österbotten. 
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som dessutom utmärker, att man är viss om tiden då fångst eller strandning egde rum, 

finnes hos oss träffadt material i rikets samlingar; är fyndet subfossilt, antydes sådant med 
ett T. Under den längre fram förekommande närmare redogörelsen, finnas äfven närmare 
upplysningar om samma material. Ar här nedan en art betecknad med 8, så utvisar 
detta derjemte, att materialet anträffats i eller ock vid det svenska landet. N antyder, 

att exemplar af arten hittills ertappats ej vid Svenska, men väl vid Norska kusten. 

= Balcena mysticetus L. 

Hunterius Svedenborgii LirLJEBG ”). 

» glacialis (Kr.)”). 
+ Megaptera longimana (Bup.). 

Eschrichtius robustus (LIiLLJEBG). 

+ Physalus musculus (L.). 

= Cuvierius Carolince (MALM). 

0) Rudolphius laticeps (GR.) "I. 
Balenoptera rostrata (FABR.). 

Catodon macrocephalus (L.) 1). 

Delplinus delphis I. 

Tursio truncatus GR. 

Electra acuta (GR.). 

Lagenorhynchus albirostris (CGR.). 

Pseudorca erassidens (OWEN). 
Phocceena communis Less. 

Orea gladiator (LA ÖOeP>r.). 
» minor REINHARDT. 

» — Eschrichtu STP. 

Globiocephalus svineval (LA OCeEP). 

("?) — Beluga catodon (L.) tt). 

Monodon monoceros IL. ttt). 

0) + Hyperoodon butskopf LA OCer. 

— 

— — + — — 

— 

Båda dessa, i fall det tilläfventyrs skulle komma vatt visa sig att de utgöra ett och samma species, böra 
väl då uppföras under det KLEINSKA namnet glacialis. Att förkasta detta namn, derföre att det skulle 
lemna oss en orätt föreställning om artens vistelseort, detta är ej något giltigt skäl. Vi ha, som bekant, 

många namn af den halten, till exempel Voluta lapponica L., för en hafssnäcka i Ostindien; men ej har 
det fallit någon in att förkasta hvarken detta eller dylika af förenämnda skäl. Namnet vulgaris borde väl 
ock då ej eller få gälla för en art, der en med detta namn ej finnes. 

RUDOLPHISKA exemplaret i Berlin fanns först efter sin död, sedan det söderut passerat Kattegat. 

Sibbaldius gigas (LILLJEBG), uppförd af L. 1861—62 på grund af en teckning af ett skulderblad, sedt 
i Finmarken, uteslutes här. LILLJEBORG omnämner ej eller detta skulderblad då han i sitt arbete »On two 
subfoss. Whales discovered in Sweden, 1867, sid. 11, uppställer sitt Genus Flowerius för Ostende- 
hvalen. 

Här vill jag i förbigående anmärka, att till denna art (2?) hörande tänder förvaras i Univ. i Christiania 
Museum, hvilka enl. V. BENEDENS citerade lista äro funna å Norges vestkust af D:r AXEL BoECK. 

" enligt baron EpDw. HIsINGERS och Prof. NORDENSKIÖLDS uppgifter. 

Uppföres på grund af uppgiften hos NILSSON. 

De fyra exemplar, hvilka enligt EscHricHT den 14:de Nov. 1838 strandade vid Lilla Belt, hade natur- 
ligtvis ditkommit genom Kattegat. 
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SLE + Lagenocetus borealis (Nirss). 
S. + Ziplius cavirostris Cuv. 
N. + Micropteron bidens (Sow.); Således tillsamman 26 eller åtminstone 

25 å eller vid den Skandinaviska halfön hittills anträffade arter. 

OM CARPUS. 

För att möjligtvis äfven ifrån carpus och angränsande delar af framlemmens ske- 

lett kunna hemta karakterer af vigt för artbestämningen och systematiken i allmänhet, 

har jag ej försummat att begagna mig af allt det material, som stått mig till buds, 
samt afbildat hithörande delar utaf en temligen stor del utaf hithörande djurformer, 

hvilka afbildningar åtfölja detta arbete, som, i förklaringen af figurerna, äfven inne- 

håller ett försök till bestämning af carpustraktens olika elementer hos samtliga dessa 
former. 

Åtskilliga försök hafva i samma rigtning af andra forskare blifvit gjorda, till ex- 

empel af VAN BAMBEKE”) och VAN BENEDEN””) 1865, af OWEN ”""), 1866, och af FLOWER f) 

1868, likasom af mig sjelftt). Byggnaden af carpus hos de olika typerna inom ifråga- 
varande djurgrupp, till exempel Balcenoidea, Balcenopteroidea, Physeteroidea, Susoidea, 
Delphinoideu och Ziphioidea är emellertid i någon mån olika, hvaraf följt, att de olika 

författarna vid sina undersökningar ofta kommit till mer eller mindre ifrån hvarandra 

afvikande resultater, utan att man ännu, för så vidt jag känner, fullständigt lyckats 

utreda denna fråga. Då jag härtill lägger de svårigheter, som ofta möta, deruti att 

materialierna på detta område ofta äro mer eller mindre oanvändbara, såvida de ej 

äro friska eller ock i sprit förvarade och derjemte omsorgsfullt behandlade vid prepa- 
reringen, så är det uppenbart, att jag här endast kan lemna ett försök att bringa 
denna äfven i och för sig intressanta fråga till en fullständig lösning. Denna erfor- 
drar måhända en långt mer i detalj gående undersökning, än den, hvilken jag varit 

i tillfälle att företaga; men å andra sidan vågar jag hoppas, att man ej utan intresse 

skall taga notis om det ej obetydliga antal af former, hvilka jag här afbildat, äfven 

om endast ett mindre antal af de hithörande figurerna fullständigt upptaga allt, som 

hör till carpus. 

Liksom de nämnda författarna, har äfven jag, 1. c., pag. 102, gjort ett försök att 
fastställa en namnbeteckning för de i carpus förekommande elementerna; och det är 

naturligtvis af vigt att man blifver ense derutinnan, vare sig nu att dessa delar af ske- 
lettet hos olika former eller hos individer af olika ålder inom samma art förekomma 

") VAN BAMBEKE, Sur le squelette de V'extrémité anteriéure des cétacés; Mémoires de F'Acad. Roy. de Bel- 

gique, t. XVIII, 1865. 

”') VAN BENEDEN, i referatet af VAN BAMBEKES afhandling: Bulletins de F'Acad. Roy. de Belgique, 1865, 
tom. XIX. 

"") R. OWEN, Anatomy of Vertebrates, 1866. 

+) W. H. FLOWER, Transact. Zool. Soc., Vol. VI, part. 6, 1868. 

++) AL W: MALM, Öfversigt af Kongl. Vet.-Akad. Förhandlingar, 1868, N:o 2. 
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mer eller mindre (hos de spädare embryonerna naturligtvis alls icke) förbenade. Det är 

utaf vigt, att dessa delar äfven uti beskrifningarna på annat sätt anföras, än såsom 
hittills i allmänhet sker, eller att den ena raden uppgifves utgöras utaf det och den andra 

raden utaf det antalet, isynnerhet som det ofta beror på beskrifvarens uppfattning af 
hvad som bör räknas till carpus, likasom på det sätt, på hvilket den ene eller den an- 

dre inräknar benen uti de olika raderna, huruvida uppgiften för till och med en och 

samma art blir sådan eller sådan. 

Såsom exempel härpå och till bevis att ämnet hvarken varit ej eller ännu 
är så lätt att utreda, vill jag här anföra, att CÖUVIER uti sitt klassiska verk Recherches 
sur les ossemens fossiles, 3eme édit., tom. 5, 1re partie, p. 305, säger, att Delplinus 

delphis har 3 ben i öfra och 4 ben uti nedra raden af carpus, hvaremot RAPP uti Die 

cetaceen &:cet, sid. 75, förklarar, att både denna art och Phoccena communis hafva 3 

ben i öfra och 2 ben uti nedra raden. Då Rarrp tillägger, att det 4:de i öfra 
raden ligger vid bakkanten af ulna och lätt öfverses, derföre att det »sehr spät zu 

verknöchern scheinty, är det väl otvifvelaktigt, att han med detta menar os pisiforme; 

men det är ock lika påtagligt, att CuVIErR uti ifrågavarande fall till carpus räknat så 
väl första falangen i pollex som i digitus minimus. Derom vittnar bland annat helt 

visst ej blott den säkerligen utmärkta figur 22, pl. XXII af samma del, hvilken 
medelst en kopia är återgifven i denna afhandling, utan äfven hans yttrande med 

hänvisning till nämnda figur. Det heter nemligen der: »Sous cet os antérieur, g 
(=p 1 å nämnda kopia här, tafl. IV, fig. 35) »que Ton pourroit aussi prendra pour un 

métacarpien, est un os pointu, I» (=p 2 å nämda fig. 35), »seul vestige de pouce». 
Hvad angår namnbeteckningen för de olika benen, har jag ansett det vara rät- 

tast att upptaga den, som af ÖMWEN, 1. c., blifvit använd vid fråga om Fubalena 
australis, ") hos hvilken form carpus ock, bland alla af mig kända cete, närmast kan 

sägas hafva enahanda byggnad som carpus 1 vår egen hand. Men då jag utgått från 

E. australis, har jag äfven 1 detta arbete ansett mig böra bibehålla den namnbeteck- 
ning, hvilken jag, 1. c., använde, vid fråga om carpus hos Physalus musculus. Det 
förefaller mig nemligen, som om det ben, hvilket jag der kallat cunei-unciforme, äfven 

hvad angår läget till de fingrar det har att uppbära, vore homologt med Cuneiforme 

och Unciforme hos £. australis. ; 

Det ben, som jag kallat cunei-unciforme, benämnde FLowERr så att säga samtidigt 

cuneiforme. Det, hvilket ÖWEN och jag betecknat med namnet magnum, är lika med 

FLOWERS unciforme; och trapezoides kallas af FLOWER magno-trapezoid. Det är onek- 
ligt, att FLOWERS argumentationer i högsta grad tala för rigtigheten af hans bestäm- 

ningar, hvilka ock böra hafva utfallit på ett tillfredsställande sätt af en så utmärkt o- 

steolog som han, omgifven som han är af de utmärktaste samlingar för komparativ 

forskning äfven på detta område; men då jag ansett mig böra lemna all den uppmärk- 

samhet åt bygnaden af carpus hos Hubalena australis, som man enligt min tanke måste 

”) Det har förefallit mig anmärkningsvärdt, att FLOWER, 1. c., ej ansett sig böra erinra om bygnaden af car- 
pus hos nämnda djurform, för hvilken CUVIER redogjort äfven hvad angår denna del af skelettet = OWEN 
har kopierat fig. från CuvIEr. Afven jag har återgifvit samma figur i detta arbete; och CUVIERS obser- 
vation är naturligtvis äfven uppmärksammad af EscHRICHT och REINHARDT i verket »om Nordhvalen». 
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egna åt den, vågar jag dock äfven här begagna samma benämningar, som jag 1. c. an- 
vändt; äfven om jag på detta sätt skulle göra mig skyldig till ett misstag. Uppmärk- 
samhet skall, såsom jag tror, än mer komma att rigtas åt detta håll, och frågan der- 

igenom så mycket snarare bli fullständigt utredd, på samma gång som vi då, hvilket 
som sagdt är af vigt, få en namnbeteckning uppställd, som är antaglig af en och 

hvar. 
Men må det tillåtas mig att äfven söka att enligt mitt åskådningssätt draga nå- 

gon fördel af en jemförelse med benen uti carpus i vår egen hand. 

De skiljaktigheter, hvilka förekomma emellan FLowErs och min tydning af dessa 

samtliga ben, inskränka sig likväl, såsom jag tycker mig finna, hufvudsakligast till 

huruvida os magnum efter reglen förekommer såsom ett fritt eller ett från ett annat 

ej frigjordt ben, eller ock alldeles icke förekommer. Såsom af det följande synes, 
är jag utaf den förra meningen, FLOWER deremot af den sednare. Men inseende lika- 
som jag frågans svårlösta beskaffenhet, yttrar sig FLOWER likväl ej till fullo bestämdt. 
FLOWERS yttrande under momentet 4, 1. c. p. 361, synes likväl, under den sannolika 

förutsättning att carpus hos Hyperoodon i grunden har samma byggnad som den hos 
Ziphius och Micropteron, äfvensom hvad angår Monodon och kanhända efter reglen äfven 

Beluga, tala för rigtigheten af min åsigt. Det heter nemligen der: 

»4. The three bones of the distal row are generally represented by distinct 

ossifications in Hyperoodon, Beluga and Monodon. These appear to correspond with 

the trapezoid, magnum, and unciform of human anatomy. Här äro vi således af samma 

åsigt. 
Men, vid fråga om förklaringen af fenomenet, då platsen för nämda 3:ne ben 

upptages af endast 2:ne, äro vi, såsom man finner, af olika meningar, hvarförutan VAN 

BAMBEKE och jag ej eller äro af samma åsigt. FLOWER säger nemligen, 1. c., under 

momentet 

»5. In most cases the bones of the distal row of the carpus are reduced to two, 
which appear to correspond best with the trapezoid and unciform, the magnum being 

either absent or amalgamated with the trapezoid. I here differ from Dr. VAN BAM- 
BEKE, who considers that the two bones of the distal row represent the magnum and 

the trapezoid, the unciform being absent. 

Os magnum hos BE. australis är utan gensägelse tydligt, likasom alla de öfriga, 
och antagligen har detta ben, likasom hos oss sjelfva, en mindre yta för understöd- 

jande af digitus annularis, Hvad jag äfven hos Ziplius och Micropteron kallar mag- 
num, har samma läge och samma betydelse, nemligen att baktill bilda grundlaget för 

digitns medius och d. annularis. På ett eller annat sätt varieradt återfinnes detta för- 
hållande hos hela denna djurgrupp, hvarföre jag tror mig hafva skäl att vidhålla min 

förut uttalade åsigt, hvilken naturligtvis ej ännu af FLOWER varit motsagd, då, såsom 

nämndt, publiceringen af våra afhandlingar samtidigt egde rum, eller år 1868. Det 

enda som möjligtvis för mig skulle kunna göra magnum något litet tvifvelaktigt, är att 

det i allmänhet taget är så fullständigt afskildt från scaphoideum, hvilket, efter hvad 

äfven jag hittills sett, förutom hos ett exemplar af Megaptera, alltid är med trapezium 

förenadt. Hos Fubalcena, Platanista och Ziphius finnes emellertid en stor tillnärmelse 



24 A. W. MALM, 

emellan dessa ben. Det efter reglen större afståndet emellan dessa båda ben, torde 
väl ock finna sin förklaring deraf, att trapezium, förenadt med scaphoideum, till någon 
del skjutit detta längre upp emot radius, likasom deraf, att carpus är så kort i jem- 
förelse med sin bredd, ett förhållande, som kanske är aldra mest utveckladt hos Catodon 

macrocephalus, hvarpå FLower ock fästat uppmärksamhet; ty hos denna art är magnum 

genom lunare till och med afskildt från trapezoides, men ej derföre från sin vanliga 

plats i förhållande till digitus medius och digitus annularis. 
Då cuneiforme och unciforme hos Eubalena, Ziplius och Micropteron äro för- 

handen såsom fria ben, af hvilka det förra sluter sig till ulna och det sednare, likasom 

hos oss, understödjer digitus annularis och d. minimus, och då det i stället ensamma 
benet, cunei-unciforme, hos öfriga af mig undersökta former har, ifall man så får ut- 

trycka sig, samma ändamål och i alla fall intager platsen för nämda två ben, anser jag 
dem i sådana eller allmännast förekommande fall ej vara frigjorda från hvarandra, 
hvilket är liktydigt med att de äro sammansmälta till ett enda, hvadan jag ej med 

VAN BAMBEKE kan förena mig om att unciforme här skulle vara alldeles borta. 
Efter att hafva förutskickat dessa små anmärkningar, öfvergår jag nu till en kort 

framställning af förhållandena i carpustrakten hos de cete, hvilka jag varit 1 tillfälle 
att undersöka, hvad det öfvervägande flertalet angår omedelbart, men i några fall med 

ledning af utmärktare beskrifningar och afbildningar, hvilka sednare jag ock kopierat i 

detta arbete. 
Hos Hubalcena australis, Megaptera americana, Ziphius cavirostris och Micropteron 

bidens och förmodligen flera närbeslägtade former, förekommer det största antalet utaf 

ben och elementer till sådana, eller 7 stycken "); men scaphoideum och trapezium äro 

representerade af ett enda ben hos Eubalxna och Ziphioidea. Hos Megaptera americana 
likasom, enligt hvad jag tyckte mig finna, på det stora skelettet af Megaptera longimana 

från Grönland i Universitetets museum i Köpenhamn förekommer trapezium deremot 
särskilt, men cuneiforme och unciforme äro deremot representerade af ett enda ben. 

Hos Balcena mysticetus äro trapezoides och magnum sammansmälta till ett enda, 
hvilket äfven gäller om cuneiforme och unciforme. Delen Magnum förekommer emel- 

lertid äfven här under vanliga förhållanden, änskönt den endast med ett hörn berör 

digitus annularis, hvilket förhållande likväl ej blifvit anmärkt i den särdeles omständ- 

liga beskrifningen hos EscHricHT och REINHARDT, oaktadt figuren visar det. Att d. 
minimus med ett litet parti stödjer sig på ulna är, såsom dessa förf. anmärka, af in- 

tresse; men ett dylikt fenomen, eller åtminstone ett närmande dertill, synes äfven före- 

komma hos Platanista gangetica, Neomeris melas och Beluga catodon. Med afseende på 

utvecklingen af carpus hos B. mysticetus, synes mig E. och R., 1. ce. pag. 145, meddela 

ett förhållande af särskilt intresse, iakttaget på venstra framlemmen hos ett 83 fot långt 

foster. Lunare och trapezoido-magnum — enligt min uppfattning af ifrågavarande ben 
— voro nemligen der »ikke heelt adskilte fra hinanden»; hvartill fogas denna anmärk- 

ning: »At dette kun har fundet Sted paa et umodent Foster maa bringe os til at for- 

”) Uti Bull. de TAcad de Belgique, 1. e., pag. 390, talar VAN BENEDEN om en Hyperoodon i Stuttgart med 8 
ben i carpus och säger i noten, att VROLIK på ett exemplar, strandadt vid Zantvoord, räknar 7, nemligen 

3 i första och 4 i andra raden; men här lärer båda antagligen till carpus räknat tummens första falang. 
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mode, at den endnu heelt bruskede Haandrod först lidt efter lidt afdeles i sine enkelte 
Knogler.» 

Hos Physalus, Cuvierius och Balcenoptera förekomma endast 6, likasom hos det 

öfvervägande fertalet af Delphinoidea. Hos de förra är någongång pisiforme till en del 
förbenadt. Förbenadt har detta element af FLower blifvit iakttaget hos Catodon macro- 

cephalus och delvis nedåt och bakåt äfven hos Inta Geoffroyii; hvarjemte jag här an- 
ser mig böra anmärka, att bland 3:ne individer af Phocena communis, hvilka nu före- 

ligga, elementet till pisiforme hos det ena är förenadt med första falangen af digitus 
minimus, utan minsta spår till sutur. Detta exemplar är det under N:o 32 v i detta 
arbete anförda 332 m.m. långa fostret. 

Hos Beluga catodon har jag på 6 i detta hänseende undersökta skeletter ej fun- 
nit att magnum varit förbenadt; men i den stora lucka, som jag städse tyckt mig 

finna emellan lunare och första falangen af digitus medius, förekommer antagligen 

elementet till äfven detta ben, enär jag på ett skelett från Grönland, i Universi- 
tetets museum i Köpenhamn, funnit äfven magnum till en del förbenadt samt, lika- 

ledes å samma skelett och äfvenledes å båda framlemmarna, unciforme afskildt ifrån 

cuneiforme, hvilket kan synas å taflan V, fig. 49 a. Men åtminstone detta sednare 
förhållandet torde tilläfventyrs böra anses som ett undantag ifrån den allmänna reglen. 
Att emellertid cuneiforme och unciforme äfven hos andra Cete än t. ex. Hubalexna 
förekomma hvart och ett för sig, derom synas Ziphioidea, åtminstone Ziphius och Mi- 

cropteron afgifva ett vittnesbörd, eftersom båda de skeletter utaf de två arter, hvilka 

i detta arbete äro anförda och af hvilka carpus-trakten är afbildad å taflan V, fig. 51 
och 52, visa att ifrågavarande två ben, cuneiforme och unciforme, förekomma särdeles 

väl utbildade, hvart och ett för sig såsom fullkomligt fritt. 
Att trapezium någon gång äfven uppträder såsom frigjordt ifrån scaphoideum, 

synes förhållandet vara, om ock tilläfventyrs ej efter reglen, hos Megaptera (se tafl. IV, 

fig. 28); och att lunare å andra sidan någongång sammansmälter eller kanske rättare 
ej ifrån början frigör sig från såväl cuneiforme som unciforme, derpå tycks Balcenoptera 

rostrata någongång afgifva ett exempel (se fig. 32 a, tafl. IV). 
Att äfven magnum stundom uppträder i förening med, således ej frigjordt ifrån, 

trapezoides, såsom förhållandet visar sig vara hos Balcena mysticetus, har redan i det 

föregående blifvit omnämdt. 
Lunare synes alltid hafva två brachialytor, af hvilka jag kallar den främre super- 

ficies radialis och den bakre superficies ulnaris; men detta ben tycks ej sträcka sig så 

långt bakåt hos Edenticete som hos Denticete. 
Då scaphoideum och trapezium förekomma såsom skilda ben, såsom hos Mega- 

ptera americana, fig. 28, tafl. IV, understödja dessa ben index hvar för sig med 

en yta. Äro de deremot representerade af endast ett ben, hvilket synes vara reg- 

len hos alla öfriga former utaf Cete, understödjer detta ben, scaphoides-trapezium, 

hos Zubalena och Balcena pollex, hos öfriga här anförda Edenticete index; men 

hos alla delfinartade former pollex efter reglen med en längre, och index med 

en kortare yta. Hos JInia, Pontoporia och Platanista är detta scaphoideo-trapezium 
4 E. Vet. Akad. Handl. B. 9. N:o 2. 
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likasom förskjutet; hos de förra uppåt, hos den sednare bakåt, hvilket förra för- 

hållande äfven i hög grad framträder exempelvis hos Zipluus och Micropteron. 
Trapezoides uppbär stundom ensamt index, såsom hos Hubalcna. Hos Platanista 

tycks detta ben afgifva en om än helt obetydlig yta äfven för digitus medius; men hos 
de öfriga formerna har samma ben efter reglen en mer utbildad yta för uppbärande 

af index och en annan för digitus medius. 

Hos HPubalcena synes magnum ensamt understödja digitus medius. Så ock hos 
Platanista. Men hos öfriga former, dem jag undersökt, har detta ben efter reglen en 

särskild yta för digitus "medius och en annan för upptagande af en del utaf digitus 

annularis. Stundom afgifver det, till exempel hos Cuvierius, Balcenoptera och Neome- 

ris, ja till och med hos Orea, en om än helt liten yta för digitus minimus. 

Der umnciforme förekommer fritt, har det, åtminstone hos ZipmMus och Microp- 

teron, en särskild yta för digitus annularis och en annan för digitus minimus; men 

förenadt med cuneiforme har det efter reglen endast en kortare yta för digitus annu- 

laris men deremot en längre sådan för understödjande af digitus minimus, hvilken det 

sammansatta benet, cunei-unciforme, ofta nästan ensamt uppbär, såsom t. ex. hos 

Balcenoptera, Physalus, Neomeris, Orea och kanske framförallt hos. Phoccena. 

Det är antagligt, att åtskilligt af det föregående kan vara att rätta af den, som 

är försedd med ett ännu bättre och rikare material, än det, som stått mig till buds, 

och är i tillfälle att offra ännu längre tid på ett omsorgsfullt studium af carpus-trakten. 

Jag har likväl ej velat undanhålla de anteckningar, hvilka jag gjort öfver ifrågavarande 

organisationsförhållanden, förvissad som jag är, att äfven dessa en gång fullständigare 
utredda skola lemna sitt bidrag till en närmare utredning och kännedom af hvaldju- 

rens systematik. Det har nemligen ej af mig kunnat lemnas opåaktadt, att en likfor- 

mighet i bygnad, äfven hvad angår carpus-trakten, efter reglen förefunnits hos de många 

exemplar af samma art, hvilka jag varit i tillfälle att undersöka, och af hvilka jag 

i detta afseende afbildat en långt större antal, än hvad här, just i följd af likformig- 

heten af carpustrakten hos olika exemplar af en och samma art, ansetts nödigt att i 

tryck utgifva. Då någon .gång en eller annan afvikelse förefunnits, till exempel hos 

Balcnoptera rostrata, enligt den med fig 32 a, tafl. IV efter EscHricHT här återgifna 

figuren, likasom äfven undantagsvis hos Beluga catodon, till exempel å det anförda 

skelettet ifrån Grönland i Univ. i Köpenhamn Museum: så vill jag i förstnämda fall 

förklara fenomenet genom en längre än efter reglen fortvarande sammanhållning 

emellan elementerna uti carpus, och i det sednare fallet derigenom att elementer uti 

sarpus hos Beluga tilläfventyrs förekomma, hvilka ej tydligt låta urskilja sig utom på 

friska eller i sprit förvarade preparater, eller åtminstone ej på i sådant skick varande 

torra preparater, som de, hvilka jag varit i tillfälle att undersöka. Det kan emellertid 
ock vara en möjlighet, att förhållandet hos nämda skelett i Köpenhamn är en afvikelse 

ifrån den allmänna reglen hos ifrågavarande art, änskönt jag heldre vill antaga för- 

hållandet vara normalt, då äfven andra djurgrupper bland vertebraterna ej så sällan 

hafva dylika fenomener att uppvisa. Och att äfven hos Cete sammansmältningar före- 

komma till och med hvad angår falanger uti olika fingrar, derpå afgifver ett skelett, 

här upptaget under N:o 40 e, af Monodon monoceros i Univ. Zool. Museum i Lund, ett 
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exempel. Å detta skelett hafva nemligen tummens och pekfingrets första falanger, 

eller de utaf andra författare såkallade metacarpalbenen, på högra framlemmen sam- 

mansmält med hvarandra, eller kanske rättare ej skiljt sig åt; och fenomenet är just 
af samma beskaffenhet, som det, hvilket man är i tillfälle att skåda å likaledes venstra 

framlemmen af Catodon macrocephalus, neml. å pl. 55, vol. 6 af Trans. Zool. Soc., 

tillhörande FLowErs utmärkta afhandling om skelettet af denna djurform. 

Hade frågan till sin helhet varit närmare bearbetad och utredd, så skulle väl 

bland andra ÖMWEN, i sitt nyss utgifna verk, Anatomy of Vertebrates, London 1866, in- 

gått mer i detalj äfven på det komparativa området. Detta har han likväl ej gjort; 

men han har bestämt benen uti carpus hos ubalena australis, hvilka ock, som sagdt, 

alla ligga särdeles tydligt och med lätthet låta jemföra sig med carpus-benen äfven 

uti vår egen hand. De festa utaf benen uti carpus hos Delphinus har han ock be- 

stämt. 

Att, såsom VAN BENEDEN synes vilja, upptaga GEGENBAURS namnbeteckning, tror 

jag ej bör anses vara af nöden. 
Det skulle måhända återstå att här uppställa åtskilliga termer för beteckning af 

ytorna å samtliga benen, naturligtvis med inberäkning af de ofta till stor utsträckning 

äfven hos äldre individer, såsom t. ex. af Megaptera, Orca, Beluga m. f. ej förbenade 

elementardelarna eller brosken; men detta kan här uteslutas, alldenstund jag redan i 

det föregående antydt, att jag betecknar dem med benämningar, hemtade från carpus- 

benet i fråga och det ben intill hvilket den ena eller andra ytan sluter sig. För sutu- 

rerna kunna således liknande benämningar uppställas. Allt detta är af vigt att iakt- 

taga vid fråga om en mer detaljerad beskrifning, och en fullständigare kännedom af 

carpus hos dessa djurformer i allmänhet är af behofvet påkallad, äfven för bedömande 

af hithörande subfossila rester utaf Cete. 

OM PELVIS: 

Äfven för utredningen af bäckenbenens läge 1 förhållande till columna vertebra- 

lis har jag gjort några iakttagelser, likasom med afseende på deras läge hvart för sig 

och till närmast omgifvande delar; men mina egna observationer i detta hänseende, åt- 

minstone hvad angår förstnämda moment, inskränka sig till Denticete. Äfven dessa 

observationer, anställda på nyss dödade exemplar, och utförda med största möjliga 

noggrannhet, vill jag här meddela, isynnerhet som de, såsom jag tror, äfven kunna 

gifva någon ledning, för dessa bens placering å skeletter, för de personer, som ej sjelfva 

varit i tillfälle att undersöka dem in situ. Huruvida en här nedan yttrad förmo- 

dan, att ett misstag af EscHrRicHT blifvit begånget med afseende på hvad som är fram- 

och baktill utaf Orca-honans bäckenben, tilltror jag mig ej med full visshet kunna af- 

göra, då jag ej undersökt någon 9 utaf det genus, utaf hvilket han lemnat afbildningar 

och beskrifningar af samma ben). Jemför man emellertid de af EscHricHTt 1. c., 

') Se EscHricHT i Oversigt over det Kongl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, 1862, N:r 7, sid. 

247 & 248. 
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meddelade figurerna öfver bäckenben utaf honor af nämda genus med dem jag 
här meddelat å tafl. III, fig. 19, 20, 22 och 23 och dertill hvad han säger, sid. 247, 

om de derstädes afbildade, angående hvad han kallar framtill af benet, eller att de der 

slutligen äro «udvidende sig for at danne en Knop (Capitulum), der dog her kun endnu 

var brusket og om hvis Form der efter den for sildig anstillede Undersögelse ikke kan 
udsiges noget Bestemt», så synes det som jag skulle hafva grundad anledning för att 

antaga, att han misstagit sig om hvad som varit fram- och baktill hos dessa ben. Jag 
kan ej eller erinra mig, att han på något ställe anfört, att han sjelf iakttagit ifrågava- 
rande ben in situ; men detta är händelsen med alla dem, hvilka här äro afbildade och 

öfver hvilka förklaringen öfver taflorna lemnar ,en närmare underrättelse. Vid en jem- 

förelse emellan de af EscericHT lemnade figurerna och mina, visa sig, såsom jag tycker mig 

finna, förhållanden, hvilka tala för rigtigheten af den åsigt, jag här vågat uttala. Men 
hållbarheten af denna förfaller väl blott vid betraktande af den rika erfarenhet ESsCcHRICHT 

egde vid fråga om organisationsförhållandena äfven hos Cete i allmänhet. Jag har lik- 

väl ansett mig böra uttala mitt anförda tvifvel, då jag tycker mig finna, att analogier 

böra förefinnas emellan så nära beslägtade djurformer, och framförallt derföre att han- 

narnas bäckenben hos Orca, Lagenorhynehus och Phocena, eller de former hvarom här 

närmast är fråga, 1 grunden till bygnad hafva stor likhet med hvarandra, hvadan jag 

anser det vara mödan värdt att ännu en gång underkasta honans bäckenben hos Orea 

en närmare granskning, äfven om denna skulle hafva till följd, att jag blir vederlagd. 

Med afseende på läget af ifrågavarande ben, i förhållande till columna vertebra- 
lis, har jag antecknat följande: 

På Orca gladiator, N:o 34 i, 3, ligger bäckenbenet med främre ändan under 

trakten af midten utaf sista (10:de) ländkorskotans corpus. Den bakre ligger 30 m.m. 

framom slutet af första svanskotan. Främre ändstycket ligger 232 m.m. nedom proc. 

transversus och 70 d:o innanför spetsen af denna process. Den bakre ligger 212 m.m. 

nedom processus transversus och 50 d:o inom spetsen af denna process. Båda äro till 

formen lika och likna såväl öfversta figuren hos EscHricHT, 1. c., sid. 247, hvilket lika- 

ledes är efter en & af O. gladiator, som bäckenbenen på & i Lunds Museum, här 

uppförd under N:o 34 b. Någon figur öfver båda dessa, 34 b och 34 i, har jag der- 

före här ej ansett mig behöfva lemna. Det ena på N:o 34 i håller 104 m.m. i längd. 
Det motsvarande eller venstra på N:o 34 b, 275 m.m. 

På Lagenorhynechus albirostris, N:o 30 f, 3, ligger bäckenbenet med främre änd- 

stycket så pass djupare sänkt än det bakre, som höjden af samma ben, längst bak- 
till. Främre ändan ligger midt under midten af 1:sta svanskotans processus trans- 

versus; bakre ändan midt under början af yttersta tredjedelen af 8:de svanskotans proc. 

transv. främre kant. Afståndet emellan bäckenbenets främre ända och midt öfverlig- 
gande punkt på 1:sta svanskotans proc. transv., är lika med bäckenbenets hela längd 
(142 m.m.), eller lika med afståndet emellan de båda bäckenbenens bakre spetsar, 
hvilket afstånd förhåller sig till det emellan de främre spetsarne som 5: 4. 

Om Lagenorhynchus albirostris, N:o 30 g, 9, jun. var jag ej i tillfälle att göra några 
anteckningar, men min son, som under min bortovaro öfvervakade prepareringen af 
detta exemplar, hade omsorgsfullt utskurit hela det parti uti hvilket bäckenbenen fun- 
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nos, allt intill och med nedre kanten af buken, således i förening med vulva, samt 
behörigen gjort några vigtiga anteckningar om ifrågavarande parti, som vid skelettets 
rengöring togs till sido och inlades uti sprit. Bland annat, som jag således vid min 

hemkomst fick erfara genom detta preparat, var, att bäckenbenet hos honan ligger vida 
längre ned uti kroppen än hos hannen. Sedan preparatet legat ett par dagar i vatten, 
företogs en närmare undersökning, hvarvid det framgick, att bäckenbenet låg med sin 
midt midt för vulva, ehuru naturligtvis utåt sidan, och ej högre upp från djurets nedre 
kontur, än 2: af benets hela längd, hvilken, med frånräkning af brosket baktill (fig. 

23, b') utgör 64 m.m. 
På Phocena communis, N:o 32 t, 9 adult. låg bäckenbenet i af sin totallängd 

(denna är =105 m.m.) under ofvanför liggande processus transversus, samt på ömse 

sidor af vulva och nådde med bakre ändan till midt för slutet af anus. 
På Phoccena communis, N:o 32 y, 9 pull. låg bäckenbenet med sin högsta punkt 

(emellan d—d å fig. 20, tafl. III) 25 m.m. under processus transversus. Främre än- 

dan låg midt för framkanten af första svanskotan och något lägre än bakre ändan, 
eller b. Ett utaf dessa ben håller i totallängd 29 m.m. 

Hos alla de exemplar, utaf hvilka bäckenben här blifvit afbildade, hafva båda så 

liknat hvarandra, att något särskilt i så hänseende ej är att här anmärka. Jag har ej 

eller ansett det vara af nöden att särskilt beskrifva dessa ben, då figurerna äro natur- 
trogna och i naturlig storlek, hvadan jag endast vill hänvisa till den på sitt särskilda 

ställe i detta arbete lemnade förklaringen öfver dessa figurer, hvarest jag ock försökt 

att bestämma benets (ossis ischii) olika partier hos t. ex. Lagenorh. albirostris, 3. 
Af dessa undersökningar framgår det, att bäckenbenen ligga i trakten midt för 

de främsta svanskotorna, vid hvilka de äro häftade medelst band, som äro fästade vid 

deras öfre kant. Men bland dessa väfnader, likväl framom os ischii, bör man väl ock 

antaga att elementer förekomma till os ilium. 
RAPP omnämner, 1. c., pag. 77, att PANDER och D'ALTON å Phoccena communis 

funnit ett udda, plant ben emellan de båda nästan cylindriska, således emellan dem, 
om hvilka här närmast är fråga, eller ossa ischii; och Mavrer beskrifver, likaledes enligt 

RAPP, och, såsom han anser troligt, efter samma skelett, 2:ne platta ben, hvilka utgöra 

förbindningen emellan dessa ossa ischii. Sjelf har han ej iakttagit något dylikt, i trots 
af noggranna efterforskningar. Lika litet har jag påträffat något dylikt i de väfnader 
som sammanbinda dessa ben, på de Cete, hvilka jag här i Göteborg varit i till- 

fälle att undersöka; men på ett skelett af en s, i universitetets anatomiska museum i 

Lund, förekommer något liknande det Mayer observerat och dertill in situ, hvadan jag 
å ena sidan vågar antaga att dessa 2:ne såsom det vill synas förbeningar äro ossa pu- 
bis, samt å den andra, att de alltid förekommande banden emellan ossa ischii inne- 

hålla elementer till os pubis. På så sätt finna vi då, hvilket v. Barr (i Isis 1826, s. 

807) ock antagit, ett fullständigt bäcken äfven hos dessa djurformer; men fibröst med 

undantag af ossa ischii och tillfälligtvis af ossa pubis. 
A tafl. III, fig. 18, äro afbildningar af den nyss omtalade hannens af Ph. commu- 

nis i Lund os ischii. Ifall ej de intorkade banden gjort föremålet mindre lämpligt för 

en afbildning, skulle jag ock här hafva velat lemna figurer af de ofvan anförda ossa 
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pubis å samma exemplar; men hvad jag om dem antecknat torde likväl förtjena att 
återgifvas, då det fullkomligt bekräftar, att elementerna äfven till dessa ben någongång 

benvandlas. Jag vill likväl, änskönt fig. 18 är i naturlig storlek och med för mig möj- 

liga största noggrannhet afbildad efter naturen, i samband med de nämda, äfven an- 
föra mina anteckningar om ossa ischii hos ifrågavarande skelett, som på ett särdeles 

utmärkt sätt var prepareradt under anatomie professor C. F. NAUMANNS ledning. 
Båda äro i grunden så lika hvarandra, att jag endast beskrifver det venstra. 

Det högra är likväl något litet mindre och äfven ett par millimeter kortare än det 
venstra. Det är på det hela taget rakt å de mellersta i:delarna, men såväl främre som 

isynnerhet bakre ändstycket visar en ej obetydlig lutning nedåt, då man skådar benet 

ifrån sidan. Det främre, hvilket är likasom tvärt afhugget, är mer afsmalnande än det 

bakre, som både är något tjockare och längst baktill något litet afrundadt. 
Undre sidan, något framom midttrakten, till en sträckning af i:delar af benets 

längd, är isynnerhet vid benets midt starkt ansvälld, så att detta der har en bredd, 

som är dubbelt så stor som bredden af midttrakten af hvartdera ändstycket och 

såväl på in- som på utsidan bildar ansvällningen en ganska skarp, tvärsöfver trubb- 

vinklig, uppåtböjd ås. Emellan dessa åsar är ansvällningen något ojemn, prickig och 

gropig; och här är anhäftningsstället för corpus cavernosum penis; och detta anhäft- 

ningsställe går något längre upp på utsidan än på insidan af benet. Uppifrån sedt, 

är samma bens främre ändstycke ytterst svagt utåtböjdt. Bakre ändstycket är deremot 

temligen starkt inåtböjdt, på samma gång som det är ej obetydligt med öfre kanten 
likasom vridet utåt sidan. På insidan af bakre ändstycket finnes en liten knöl. 

Benets största höjd ligger vid början af sista 3:djedelen; men det har nära på 

lika stor höjd vid slutet af den första 3:djedelen. 

Ofvantill är benet till början af sista 3:djedelen rundadt; men denna är mer 

skarp. Främre delen är äfven nedtill rundad; bakre deremot skarp, till och med skar- 

pare än på den öfre sidan. 

Benetsetotalläns dy utg ört 2.se boka Beta BU Raelle inn fp cl tede ARE T2 m.m. 
»nistörsta: möjd, på det ofvannämdarstalletsovtet RT 123 oo» 

» » bredd dersammastädes......... rddern dr EE TORSKAR AIG 6 » 

» » JEAN 0: H9 020 To [2 ola TR AN ER ARE [SST ANNES ORD a ner Lå Nr ORT 10 » 

Den på insidan af hvartdera os ischii uppåtgående 4:de delen af den ofvan be- 

skrifna, prickade och gropiga ytan, är tillhäftningsplats för den väfnad, vid hvil- 

ken å insidan de två framåt konvexa men der på tvärs å midten djupt exkaverade 
ossa pubis äro fästade. Det venstra utaf dessa är fullt en tredjedel större än det 

högra. Med insidorna nå båda tätt tillsammans och äro der likaledes förenade genom 
en väfnad. Hvartdera har en ej obetydlig likhet med yttersta ändan utaf ett finger, 

om man tänker sig bakre kanten starkt exkaverad och den främre med en på tvärs 

gående grop midtåt. Upptill är detta ben således bredast. Det utåt sidan vända par- 

tiet af benet är derjemte nedåt likasom snedt inåt pressadt. 

Benets (det venstra) längd upptill Utgörussmia bike so 235 SSE ENA UR LTS oa Vi lena 

» » höjädrata ove Baa katter Bisoft Jek. RR IR 
» » bredd. sate 7 » 
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En mer detaljerad beskrifning af os ischii äfven hos honan utaf Ph. communis, 

skulle väl här varit på sin plats, men jag anser mig kunna inskränka mig till följande, 
mer allmänna reflexioner, då äfven hithörande figurer äro så naturtroget utförda, som 

det för mig varit möjligt. 
Är detta ben i hög grad robust och kraftfullt bygdt hos hannen och der försedt 

med en stadig och starkt utbildad anhäftningplats för corpus cavernosum penis, så är 

samma ben i lika mån spensligt och tunnt samt iföljd deraf ofvan skarpare hos ho- 

nan. Anhäftningsstället för clitoris motsvarande del är ock i högsta grad obetydligt 

utmärkt mot benet i öfrigt; men så erfordrar ock detta organ hos honan ej ett så 

stadigt fäste, som hos hannen. Att detta ock varit närmaste orsaken till att benet 

hos & fått en jemförelsevis med 2 stor utbildning, måste man väl antaga, då dessa 
ben, hos ifrågavarande djurformer, så att säga endast för nämnda ändamål ega någon 

större betydelse. Att ossa ischi hos yngre individer åtminstone af honkönet ofvan 

hafva en starkare vinklad kontur, lärer ej vara något individuelt förhållande, då jag 

sett detta förekomma såväl hos Ph. communis som hos Lagenorhynchus albirostris. Se 

pl. III, fig. 20 & 23. Brosket, 23 b', å bakre ändstycket är deremot väl intet annat 

än en ej förbenad del af detta, änskönt jag observerat ett sådant brosk äfven hos 
Micropteron bidens, på ett individ, som tycks vara utbildadt om än ej fullkomligt 
utvuxet. 

Att ossa ischii ligga djupare ned uti kroppen hos 2 än hos & och att bäckenet 

hos denne derföre är trängre, detta är redan 1 det föregående omnämdt. Att va- 

gima fortgår ofvanför de väfnader, hvilka jag anser innehålla elementer för os pubis, 

likasom att rectum har sin plats ofvanför denna, behöfver knappast anföras. Att 

mycket på detta område ännu återstår att utforska, inser jag allt för väl; men ensam 

som jag här befinner mig med en mängd olikartade göromål vid naturhistoriska mu- 

seum, har ej min tid tillåtit mig att på detta område ingå i mer detaljerade undersök- 
ningar. De bidrag, hvilka jag här lemnat, om än tilläfventyrs behäftade med fel, kunna 

likväl ej anses som helt och hållet öfverflödiga. 
Mot RAPP tror jag mig hafva en berättigad anmärkning, då han, 1. c., pag. 77 

säger, att ÖUVIER ansett det här beskrifna os ischii »för das Schambein». Må vara att 

CUVIER sagt detta på något ställe, som jag ej nu kan citera; men uti oss. foss. sid. 

285, säger han uttryckligen, att de »paroissent principalement représenter les ischions; 

och Fr. Cuv., 1. c., pag. 78 repeterar detsamma. 

Hos Balena mysticetus, är såsom bekant förutom os ischii och måhända os pubis 

samt »Levningen af os ilium» REINHARDT äfven femur och tibia påvisade"). HElementer 
till de sistnämda torde måhända äfven hos tandhvalarna förtjena att närmare eftersökas. 

”) D. F. EscHRIcHT och J. REINHARDT om nordhvalen, sid. 151 (583). 
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OM SPECIES. 

1). BALZENA MYSTICETUS. 

= Balena mysticetus L., Fn. suec., Ed. 2: p. 16; NiLss. Fn. ed. 2, p. 642; LILLJEBORG. Öfversigt, pag. 
107; EscHr. och RHbrt, om nordhvalen; GRAY Cat. ed. 2, p. 81; — Synopsis, p. 1. 

a). Stockholm, zool. Riksmuseum. Ett nästan komplett skelett från Grönland, jemte barder af samma 
individ. Då epifyserna till och med å underarmbenen ej äro fastväxta, kan man sluta till, att individet varit 

temligen ungt. Utaf detta vackra skelett fattas endast bäckenbenen och en och annan af falangerna, samt, så- 
som jag förmodar, sista paret refben. Af brist på plats har detta skelett ej ännu kunnat uppsättas. Skelettets 
totallängd, kranium inberäknadt, 14,000 m.m.; men häraf komma 5,160 m.m. på kranium, rakt mått från cond. 

os. occ. till nosspetsen. 

Underkäkens totallängd, efter rundning, utvändigt, 5,360; höjd midt på, rakt mått, 300. 
Vertebrornas antal är: 
iFFälsvertebrOt....-..ssees-seres 7 (sammanväxta med hvarandra). 

SL 

25 

= 54! (äfven den sista svanskotan finnes!) 

Refbenen utgöras af 12 par; men å 13:de ryggkotans apofyser visar en ansvällning af ändstycket tyd- 
ligt, att ett 13:de par funnits. Den första svanskotan har baktill på undre sidan en längsgående urgröpning, på 
hvars sidor längst bak finnas ansvällningar för artikulation med proc. spin. inferiores. Utaf sådana finnas 12. 

Fjerde ländkorskotan med sina lösa epifyser håller i längd undertill 195 m.m. 
» » DEE » » » i höjd framtill... 248 » 
» » » » » » » 1 bredder. 295 » 

Det venstra skulderblanet är afbildadt å taflan 1, fig. 1 c. 

b). Stockholm, zool. Riksmuseum. Sjette svanskotan och ett skulderblad, det venstra, hvilka båda ben 
antagligen hört till ett och samma individ, som varit något litet längre än N:o 1 a. Nämnda kota är nemligen 
10 m.m. längre än den motsvarande hos N:o 1 a, och skulderbladet likaledes något större, hvilket sednare 
dels kan synas å de mått, hvilka längre ned anföras, äfvensom af hithörande figurer. De ifrågavarande benen 
voro ej signerade. Det enda man känner är, att de funnits i samlingen före 1839, vid hvilken tid de voro för- 
varade i den ethnografiska samlingen. Skulderbladet är afbildadt å taflan 1, fig. 1 b. 

c). Stockholm, zool. Riksmuseum. Ett skulderblad, det venstra, ej signeradt, men, enligt uppgift af 
Prof. SUNDEVALL, för 3—4 år sedan af Prof. NORDENSKIÖLD hemfördt från Spetsbergen. 

Anm. Öfver skulderbladen N:o 1 a, 1 b och 1 c meddelas här några mått. Dessa ben äro ock alle- 
samman afbildade å hithörande figurer. Hit hör tafl. 1, fig. 1 a. 

| Elöjd jmidtåt, saledes:stotallängak 25 ...btsi FIRST ESEETSSTE SAN SIS PIE SIST SIESTA AN NNE m.m. HOTA ELON 1,160 

Bredd Omellan ag W:s: ss se.» oo dels ä see ee oc one ä Nero vs rk SVE ORT TTIPFEE BSK AE RK ATS ERE KANE AN » 1,020 1,200 1,240 

» » SCTOMTON. (OCH IPLOC: [COTACOIA CUB, ss sgucp för ble sot FS DEE ERS Eka SR EEE Reel EV 310 310 310 

Acromion långt TI1A6a5 50040 see de ot oas Ses fe sta Sa SE NR ER AE SNR LI ET SA SEA AT SAR » | 2115 | 220 310 

» bredt på midten » 60 | 56 6 

VEPEO0E CORAGS TÅ Tear sa a sive be ess alles ss JE ENE NER ASA ST ES SNARARE AE » 105 | 120 150 

Bredd minsta, oOfvanför 'aCTOMION:. =. .4 ke. css Nu es es See fe a ART AE ARON RENA » 318 | 280 320 

N:o 1 a och 1 b ha formen och rigtningen af acromion lika; men N:o 1 c är smalare upptill, med ra- 
kare sidor; men det är bredare straxt ofvanför acromion. 

N:o 1 c liknar till formen N:o 1 b, men det förra har rakare framkant. Acromion hos c är dertill 
starkt inåt krökt, nedåtböjdt och gröfre; då deremota och b ha acromion endast svagt inåtböjdt samt så föga nedåt 
sänkt, att det hos dessa är nästan framåt rigtadt. Genom acromions starka sänkning hos c döljer det öfre hälften af 

”) Uti hela detta arbete är såsom första svansvertebran den upptagen, vid hvilken, baktill, 1:sta proc. spin. infer. artikulerar. 
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spetsen utaf processus coracoideus; hos a & b deremot ligger acromion nära en acr.-minsta-bredd ofvanför spet- 
sen af processus coracoideus. 

d). Stockholm, zool. Riksmuseum. Ett foster, förvaradt uti sprit; men utan annan påskrift, än att det 
inkommit från någon gammal samling, törhända från den, som fordom fanns på lustslottet Drottningholm. Fullt 
säker uppå att detta foster hör till B. mysticetus L. kan jag naturligtvis ej vara, då någon undersökning af 
skelettet ej företagits. 

MIO TALL Os se ESA ANSSI AS seeks 428 m.m. 
Nf AnNaOSS p else 0 EVIL MUNg IP -s-csssenssssapsrscle ses ssesones nord are seg SAR Lä Pg er 

» » » Ögat...... BÅTEN Alesse orsaker 21821 ARE 
» » yr främre: armyeckets45-) passes lsspssssben 153 » 
» » » spetsen af den tillbakalagda framlemmen 216 » 

Näsborrarna bakåt divergerande och der utvidgade; framåt linieformiga. Bredd emellan dem framtill 
11; baktill 4; längden af hvardera 5 m.m. ”) 

Uti Riksmuseum finnes, men utan uppgift hvarifrån, en petrificerad, upptill mutilerad venster-hälft 
utaf troligen 10:de kotan i skelettet utaf en räthval. Baktill är den försedd med epifys. Denna, hvilken 
jag betecknar med aa håller i längd nedtill, utan epif., 117 m.m. 
Motsvarande hos N:o 1a =» » » MELO 

e). Stockholm, Carolinska institutet. Ett skulderblad, det venstra. Detta håller i höjd midtåt 1,043; 
bredd emellan anguli 1266; bredd nedom acromion 298 m.m. Detta skulderblad, för hvilket uppgift på fyndort 
ej fanns antecknad, egnades ej stor uppmärksamhet; men då processus coracoideus fattas, hvarigenom det i detta hän- 
seende påminner om skulderbladet af Eubalena australis (CUV.) och jag vid tillfället ej trodde mig med säkerhet 
kunna afgöra, om en sådan funnits eller ej, har jag sedan dess i ett bref af den 22:dra Dec. 1869 fått mig be- 
näget tillsändt ett meddelande af Prof. G. Vv. DUÖBEN, hvaruti han, på grund af min förfrågan, yttrar: »På 
det ifrågavarande skulderbladet förefinnes på det ställe, der proc. coracoideus brukar sitta, en knottrig yta, dock 
icke upphöjd öfver omgifningen, försedd med flera djupa gropar och spetsar, 6 centim. i längsriktningen af 
scapularhalsen, 4 i tvärriktningen, jemnt oval. Om detta är märke efter en afbruten proc. coracoideus eller ett 
starkt muskelfäste, kan icke afgöras 1 anseende till benets tillstånd». 

Det upptages således här, ehuru osäkert huruvida det hör till den art hvarom här är fråga. 

f). Stockholm, Carolinska institutet. En bardskifva. 

g). Lund, Universitetets zool. Museum. Ett skulderblad, det högra, och 3:ne refben, utan påskrift, men 

det är visst, att det är dessa ben, om hvilka det i katalogen heter »Scapula dextr. funnet i sanden 1772 jemte 
några refben». På det ena af dessa står utskuret: 1771. IRI. Det är ock helt visst dessa ben, som hört till 
den hval, hvilken A. J. RErziIus i Fauna suecica säger hafva strandat i grannskapet af Ystad i början af förra 
århundradet. Det är ock detta skulderblad, som NILssoNn i sin Fauna, sid. 644, afbildat under sin Balena 

prisca, men sedermera 1 Ofversigt af Vet.-Akad. Förhandlingar 1860, sid. 105 hänfört till B. mysticetus. Skulder- 
bladet håller i höjd midtåt 980; bredd emellan anguli 1,130; bredd nedom aceromion 260 m.m. 

") Bland de samlingar, hvilka hemförts af 1868 års expedition till de norra polartrakterna, finnas åtskilliga hithörande skelettdelar, 
hvilka träffades på Spetsbergen och sannolikt legat der, sedan den tid då fångst af räthvalar idkades i hafvet deromkring. De 
utgöras af följande; och jag jemför dem med motsvarande delar utaf det under N:o 1 a ofvan omnämnda skelettet ifrån Grönland. 

' a': Nacktrakten utaf ett kranium. Fanns på Amsterdam-ön. 
b': d:o d:o d:0 vr d:o d:o 
f: d:o d:o d:on ”& d:o d:o c ; 

d': I:de ryggkotan eller 16:de i skelettet; Fanns på Amsterdam-ön. Den är i grunden lik den 
motsvarande hos N:o 1 a, men processus transversi äro hos ifrågavarande jemförelsevis något mer uppåtrigtade och vid basen 
smalare. Denna, eller d', har epifyserna förenade med corpus, hvilket ej är fallet hos 1 a. — an Balena spitsbergensis MART.? an 
Hunterius glacialis Kt.? 

d': Längd nedtill, med epif............... 1407 höjd framtill .oio.s..cs 180; bredd framtill...........: 250. 
N:o 1 a » » »” DN or ARE 170; » Dy Ma SR Ar 184; =» TR RAA 215 m. Mm. 

e': 28:de kotan i skelettet, eller näst sista ländkorskotan fanns på Amsterdam-ön. Den är jemförelsevis något kortare och har 
längre (men likaledes rakt utåtrigtade) processus transversos än motsvarande hos N:o 1 a. — an Balena spitsbergensis MART.? 
(Denna hade ju »bredare rygg än B. mysticetus»!) an Hunterius glacialis Kr.? 

e': Längd midtigenom, utan epif. 165; höjd framtill 235; bredd framtill 290; afstånd emellan processernas spetsar 1270. 
N:o F a » ”» » » 190; » » 240: »”» » 300: » » » ” 1090 m.m. 

f': 36:te kotan i skelettet eller den, som motsvarar 7:de svanskotan hos N:o 1 a; fanns på Amsterdam-ön. 
f: Länga midtigenom, med epif. 165; höjd baktill 300. 

RS a ER » » Fr 0 » 325 m.m. 
g': Ett refben, 8:de. Öfversta delen är borta, men en längd af 2,700 m.m. finnes. Fanns på Charles foreland. 
h': Ett -d:o 6:te. Totallängd utvändigt, 2,400 m.m. Motsvarande hos N:o 1 a i 2,650 m.m. Fanns på Charles foreland. 
i': Högra radius. Ofra epifysen nyss sammanväxt. Fanns på Charles foreland. 

i': Längd midtåt, med epiph., 555. 
N:o 1 a » » » » 608: 

K. Vet. Akad. Handl. B. 9. N:o 2. 5 
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h). Lund, Universitetets zool. Museum. Ett skulderblad, det venstra, skadadt å ena hörnet upptill. 

Detta ben har tillhört den naturaliesamling, som förf. egde i Lund vid slutet af 1830-talet, men hvilken jag 
lemnade efter mig, då jag år 1840 flyttade till Stockholm. Detta skulderblad fann jag nu i nämnda museum. 
Jag erhöll det genom köp af en möllare i Gammelstorp af Farstorps s:n i Vestra Göinge härad, den 13:de Juli 
1838. Hvarken han eller någon annan i orten visste mer att omtala om detta ben, än att det »från gamla tider 
varit hängande på ena gaflen utaf qvarnhuset». NILSSON säger i sin Fauna, sid. 645, under sin 56. prisca, att 
detta ben »fanns vid gräfning af en qvarndam» på nämnda ställe. Det har tillhört ett yngre individ. Det håller 
i höjd midtåt 840 samt i bredd nedom acromion 246 m.m. 

i). Halmstad, Blementarläroverkets Museum. Ett utaf de mellersta refbenen på högra sidan. Detta 
refben, som läroverkets Rektor, hr. Z. GÖRANSSON benäget sändt mig till granskning, anser jag ock höra till denna 
art, ehuru jag nu ej är i tillfälle att jemföra det med ett dylikt af B. mysticetus. Det håller i totallängd efter 
rundning 1870 m.m.; och det här och der påsittande periosteum utvisar, att det tillhört ett individ, som lefvat 
för ej så lång tid tillbaka. Hr G. nämner i bref af den 29 Nov. 1869, »att det till läroverket blifvit skänkt 
af en handlande, hvilken köpt det af en hamnkarl eller sjöman, hvilken åter lärer bekommit det af någon hol- 

ländsk skeppare». 

k). Göteborg, naturhistoriska Museum. Ett stycke af en bardskifva. d 
1). d:o d:o d:o . Större delen utaf 4:de ländkorskotan. A den del af processus 

transversus, som finnes, samt ett stycke in på corpus, är benets yta oskadad. BEpifyserna äro fullständigt fastväxta 
vid corpus. Detta stycke är afbildadt å hithörande figur i förening med motsvarande kota hos N:o 1 a, med 
hvilken den omsorgsfullt jemförts och hvilken den till alla delar liknar, utom det att den ifrågavarande varit nå- 
got större och tillhört ett utbildadt individ. Vid pass 5:te delen, längsigenom, utaf en annan troligen näst intill 
sittande kota finnes ock, hvilken naturligtvis äfven har epifyserna fastväxta. Båda äro till färgen brunaktiga 
och hafva varit i sådant upplösningstillstånd, att de vid beröring lätt sönderfalla, hvilket likväl ej gäller om 
epifyserna, som äro af en särdeles hård beskaffenhet och med något glänsande ytor. Detta fynd är gjordt 
i Halland, Morup, på »flera famnars djup i jorden» enligt uppgift af hr Rektorn, numera Kyrkoherden J. KULL- 
BERG, som straxt derpå, den 26:te Juli 1852, aflemnade fyndet som gåfva till nämnda museum. 

Ofvannämnda 4:de ländkorskota håller 1 längd, 225 m.m. 
Fjerde ländkorskotan af N:o 1 a » TO DD 

(Det omnämnda andra stycket har samma längd som det utaf ifrågavarande 4:de ländkorskota). 

Då jag jemför längden hos dessa kotor med den hos N:o 1 a, framgår det, att skelettets totallängd hos 
det subfossila exemplar, hvarom här är fråga, utgjort omkring 16,150 m.m., eller något öfver 54 Svenska fot, 
således med tillägg af den längd, som djuret dertill haft såsom lefvande, eller sannolikt omkring 6 fot, den för 
individer utaf arten allmänt såsom högsta uppgifna längden af omkring 60 fot. s 

Fig. 2 b å tafl. 1 visar den beskrifna delen af kotan. 2 a är motsvarande kota i skelettet af B. mysti- 
cetus N:o 1 a. 

m). Göteborg, naturhistoriska Museum. Vid pass 6:te delen, längsigenom, utaf antagligen 9:de länd- 
korskotan. Basaldelen utaf processus transversus på högra sidan finnes. Ytorna å denna del både öfver, under 
och framtill äro i det närmaste oskadade. Fastväxta epifyser finnas både fram och baktill. För öfrigt är hela 
detta stycke snart sagdt svamplikt och låter der ganska lätt söndersmula sig. Afven detta fragment har jag 
jemfört med såsom jag antager motsvarande kota; men jag har försummat att anteckna längden af en sådan å 
skelettet i Riksmuseum, eller N:o 1 a. Det ifrågavarande stycket är funnet i en torfmosse, 3 alnar djupt, hvar- 
est det låg på bottnen, som utgjordes af lera. Mossen är belägen i Bohuslän, Inland, Lycke socken, Thorsby 
pastorat, hvarest det fanns vid torftägt, förlidet år, af hemmansegaren SAMUEL LARSSON, som den 6:te Februari 

1869 öfverlemnade detsamma till nämnda museum. 
Midtigenom håller denna kota i längd 200 m.m. 

2). HUNTERIUS SVEDENBORGII 

= Den Svedenborgska hvalen, LILLJEBORG, Öfversigt af Skandinaviens hvaldjur, sid. 98; Hunterius Sveden- 
borgit, LILLJEBORG, On two subfossil Whales discovered in Sweden, Upsala 1867, aftryck af Nova acta . . . - 

Upsal. ser. III, vol. VI, pag. 35; Grav, Synopsis, s. 1. 

a). Upsala, Universitetets zoologiska Museum. Här förvaras åtskilliga särdeles väl bibehållna delar utaf 
skelettet af denna utaf Prof. W. LILLJEBORG omsider bestämda djurform, hvars nämnda delar förvarats 1 Upsala 
alltsedan år 1710. Fem år förut blefvo de funna under gräfning vid Wånga i Westergötland, omkring 12 mil 
från hafvet och 330 fot öfver dess yta. Till en början förvarades de troligen i Skara domkyrka, men enligt 
ett bref af EMANUEL SVEDBERG — sedermera SVEDENBORG —, hvilket förvaras i manuskriptsamlingen uti elementar- 
läroverkets i Linköping bibliotek, afsändes det nämnda år till Upsala. Benen utgöras, likaledes enligt LILLJEBORG, 
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af följande: 12 svansvertebror, 16 verteber-epifyser, bröstbenet, 23 större och mindre delar utaf refben samt 
båda skulderbladen. Benen utvisa, att individet varit ganska ungt, då det slutade sina dagar för säkert många 
årtusenden tillbaka på en plats, som numera ligger på en betydlig höjd öfver hafvet långt inne i vårt land. 

En närmare jemförelse mellan dessa ben och motsvarande i det dyrbara skelettet af H. biscayensis i Kö- 
penhamn vore säkert af vigt, då dessa båda arter, hvilka jag såg efter endast två veckors mellantid, tyckas mig 
komma särdeles nära hvarandra. 

b). Stockholm, zool. Riksmuseum, en svanskota, funnen i samma ängd som N:o 2 a och år 1823 af 

major L. GYLLENHAL skänkt till Kongl. Vetenskaps-Akademien. LILLJEBORG, som haft denna kota för jemförelse 
med de i Upsala, har visat, att den hört till samma skelett. 

3). HUNTERIUS GLACIALIS. 

= Balena glacialis KLEin, fide EscHR. & REIsH; Balena biscayensis GRAY »Proc. Zool. Soc. 1864, s. 

20055 — Cat. eds 2,5. 89. Hunterius: GRAY Cat. ed. 2, 5:98: 

Lund. Universitetets zool. Museum. Uti detta museum förvaras ett refben utaf högra serien och hvilket 
troligen är ett utaf de, som förekomma något bakom midten i denna. Någon. uppgift om lokalen, hvarifrån 
det erhållits, finnes dock ej. På intet utaf de museer, hvilka jag i år besökt, har jag funnit något, hvilket 
detta refben skulle kunna motsvara utom refben å skelettet af den Biscayahval-unge, som är uppställd i Univ. 
Museum i Köpenhamn; och hvilken föreföll mig hafva vida mer krökta refben än 5. mysticetus. Det är 
emellertid endast en förmodan jag här uttalar, att ifrågavarande refben hör till denna art; men det har då ock 

tillhört ett temligen utbildadt individ. En kopia af den teckning, hvilken jag under besöket i Lund utförde, 
finnes å taflan 1, fig. 3. Följande mått antecknades äfven. 

Längd utvändigt efter rundning, från tuberculum.....ssee-eseeseseeesees 2,100 m.m. 

Bredd, nedtill.......... å TLS 

TjocklekWd:o4 SIT: TOA 

Bredd på midten 2000 
Tjocklek d:o (FEL 

Nedåt likasom uppåt äro kanterna rundade. 

Sedan ofvanstående länge varit redigeradt, afsände jag en kopia af figuren öfver detta refben till Prof. 

REINHARDT i Köpenhamn med anhållan om att han ville jemföra den med biscayahval-skelettet derstädes. Hans 

benägna svar lyder: »Ribbebenet kan maaske nok vare af B. biscayensis og er vel isaafald et af de bagre, det 

8:de eller 9:de». 
Skulle ofvannämnda refben tilläfventyrs vara det, som NILSSON i första upplagan af Skand. fauna, 1820, 

sid. 413, säger vara ej långt förut funnet i jorden i Skåne, ej långt ifrån Hyby; och hvilket till honom insändes 

af ställets Pastor, hr theol. licent. EricHSson? Jag är böjd för att antaga detta, derföre att jag fått reda på fynd- 

ort för alla öfriga lösa retben af edenticete i Univ. zool. Museum i Lund. 

4). MEGAPTERA LONGIMANA. 

= Balena boops Nitss. Fn., s. 639; Kyphobalena EscHr.; Balena longimana INUDS ADD. dö KECA Sd. 

W. zu Berlin, 1829, s. 133. Megaptera boops LILLJEBORG, Ofversigt, s. 88; Megaptera MALM KiMets 0 Väbbs 
Samh. i Göteborg handlingar, 10:de häft. s. 94; Megaptera longimana GRAY, Synopsis, s. 2. 

a). Stockholm, zool. Riksmuseum. Här förekommer en epistropheus och en ryggkota, troligen den 

7:de, måhända tillhörande detta species. Jag har nemligen ej varit i tillfälle att anställa en omedelbar jem- 

förelse med motsvarande kotor uti fullständiga skeletter af Megaptera. Ej eller har jag antecknat att apofysen 
och parapofysen å epistropheus till den grad närma sina spetsar, att en om ej sluten, så åtminstone ganska 
fullständig ring uppkommer, hvadan jag ock vid första påseendet trodde mig hafva framför mig delar utaf 

Physalus Duquidii, Benedenia eller möjligtvis något helt annat. Bpifyserna äro visserligen borta å nämnda rygg- 

kota; men allt i öfrigt antyder, att de tillhört ett utbildadt individ. Photografierna, efter hvilka figurerna 6 a 
och 6 b å tafl. 1 blifvit utförda, jemförde jag likväl med motsvarande kotor i skelettet af Megaptera longimana 
i zool. Museum uti Lund. Jag fann då, förutom det nämnda förhållandet, en så stor likhet att jag åtminstone 
tills vidare helst vill föra dessa kotor till denna art. Att de ej tillhöra något af de öfriga genera, hvilka i detta 
arbete äro upptagne, det tilltror jag mig tryggt kunna försäkra. Bland annat har Grays anförande i sin Sy- 
nopsis, sid. 2, att »Lateral processes of the axis tardily ossified», ej obetydligt bidragit till, att dessa kotor 
blifvit uppförda under ifrågavarande nummer. Då skelettet i Köpenhamns Univ. Museum är af ett temligen 
utbildadt individ, hade jag väl der kunnat vinna någon upplysning. Jag försummade likväl att i detta fall göra 
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erforderliga iakttagelser. Då figurerna äro korrekta, förbigår jag en beskrifning af dessa kotor men anför några 
mått, jemte mått af epistropheus och 7:de ryggkotan af skelettet i nämnda Museum uti Lund, hvilket skelett, 

såsom nedan är anfördt, tillhört ett yngre individ. 

Iköpsnhetan: +) Stockholm. Lund. | 

| N:os4 ra. N:o 4 d. | 

Rn rn rr rn TIN a 11 SR IN pga ra a I one Sa UA fl En 

| Epistrophens: Corpus, lång nedtill, emellan ledytorna.....ssssssssesessesese soseeneernnnenena m.m. 79 EM 46 

Bredd, största, af hela ledytan, framtill 367 390; 350 

>. emellan "APOLYSELUAS: Spets). ss ssk sclss ni een jess seals elle le cola | — 730 630 

Hyr NAT MOTM ENS PINE äta rrsljg sen syra break sens pra LÄS Sc | — 150 = 

» af det aflånga hålet innanför sidoutskotten... s......++=.-=========+>= — hb. 149; v. 159 — 

10] UK E SAMMA Esks ene apr AN ert Sn sf e AST — HRT LORIER vå 80) — 

Afstånd från främre ledytan till apofysens spets.............. «osessssisranr — | h. 220; v. 220 -— 

Öppningens höjd emellan sidoutskottens spetsar: på högra sidan .. ..... = 4 2 — 

» » » » » : på den venstra .,...... dl | = 

SAP OLYSEnS FIMINS TA SI 0) Osv sc pss jugend sk ba ssnpisrdas So dekis sense FR 110 ON IR SVA 50/ => 

Parapofysens » Da SA SIR Sen et SA RR beg er SG a SE RE — 1 RI vr KN — 

de ryggkotan: Corpus lång, nedtill, utan epifySer....-..-s«ss-.+sskksddsk. sei iekrbe eken: = | 120 90 

| Höjds- Eran tilll ess LST, (sn shia ATA IRE SSA EKENÄS SR ER — 215 200 | 

| bredd,; fat. ste oc sesg bran sit RACK le SA ffa be SA FLSA RE — 260) — 

Från öfverkanten af främre ledytan till spetsen af processus SpinOSUS.................---- — 390 — | 

Emellan sidoprocessernas spetsar .... ör SA TER TE SRV RER fa SE OR OO AA STAR Ve Fa SR dk — 760) 600 | 

b). Stockholm, Carolinska institutets anatomiska museum. 4:de? svanskotan ”) men utan någon annan 

påskrift än »Vertebra Balenwe». Tndividet, till hvilket denna kota hört, har åtminstone i denna trakt af kroppen 
varit behäftadt med någon sjuklighet, ty samma kota är ej obetydligt olika på de båda sidorna, så att den är 
vida kortare på venstra än på den högra. HEpifyser finnas ej. 

Corpus håller i längd, nedtill 165, bredd framtill 320 och höjd dersammastädes 285 m.m. Fjerde 
svanskotan å ett nedanföre omnämdt skelett i Lund mäter resp. 190, 268 och 245 m.m. Exemplaret, till hvil- 
ket ifrågavarande kota hört, har således varit ej obetydligt större. 

c). Stockholm, Veterinär-institutets Museum. Här förvaras 3:ne hela kotor och ett fragment utaf en 
4:de, men utan någon påskrift. Prof. KINDBERG förmodade likväl, att de vid gräfning blifvit påträffade inom 
Stockholms område, i den numera utfyllda Nybroviken. Kotorna äro följande och jemföras här med motsva- 
rande i det nyssnämda skelettet uti zool. Museum i Lund. Epifyser finnas ej. 

N:o 4 c. N:o 4 d. 

NN | | | 
Längd | Bredd | Höjd | Längd | Bredd Höjd | 

| nedtill. | framtill. | framtill. | nedtill. | framtill. | framtill. | 

| | | I 

m.m. m.m. m.m. m.m. m.m. m.m. I 
| I 
| | | [Ö:derländkorskotån.....s.. base see BSR TR (TEE TSL MUR 1431) 9907 | V230rNIEERAE 280 OR 

LR Ra rar | 295 | 238 135 | 275 252 | 
NEP (TAS NE SN NS KET BETONA | 125. .0) 1265. |, 2605 IN 118 "|, 263-258 

2:dra svanskotan ..... 3 

7T:de svanskotan 

”) Det stora skelettet i Universitetets Museum. De anförda måtten å epistropheus har prof. REINHARDT helt nyss benäget tagit 
och meddelat. 

>") Jag är ej säker på att detta är rigtigt, då jag på ett annat ställe i mina anteckningar från Stockholm skrifvit »sista ländkors- 
kotan». 
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d). Lund, Universitetets zool. Museum. Ett med undantag af bäckenbenen och några af falangerna 
uti fingrarna komplett skelett från Grönland. Barderna, som äro svarta, finnas äfven. Det är utaf ett yngre 

individ och håller i totallängd något öfver 10,100 m.m. 
Vertebrornas antal är: 

Halsvertebror ......... ie 
Ryggvertebror ........ 14. 
TLändkorsvertebror . 10. 

Svansvertebror ....... 21. 

= 52 (Äfven den sista svanskotan finnes!) 

Bröstbenet har i trakten af midten ett större hål, likasom fallet är å ett större skelett i Universitetets i 

Köpenhamn Museum, hvilket skelett äfven är ifrån Grönland och hvilket äfven här är omnämndt ”). 

e). Lund, Universitetets zool. Museum. Några delar utaf ett skelett af ett ganska ungt individ, upp- 
gräfda ur sanden vid utloppet af Heljarps å nära Landskrona. De å nämnda ställe funna benen äro enligt 
NiLsson, 1:mo: Atlas, under namnet Balena prisca afbildad i Skand. Fauna, 1, sid. 644; men sedan af NILs- 

SON i Ofversigt af K. V. Akad. Förhandl., 1860, sid. 105 bestämd till Balenoptera musculus FABR., och slut- 
ligen af LILLJEBORG i Ofversigt af Skand. Hvraldjur, sid. 92, till Megaptera boops FABR., som torde vara syno- 
nym med ifrågavarande art. 2:do. Nacktrakten utaf kranium, ena armens underarmben och enligt katalogen 
öfver skelettsamlingen i samma Museum »några refben», eller antagligen de tre som osignerade förekomma i 
samlingen och hvilka tillhöra högra serien. Atlas, nacktrakten och nämnda refben hänvisa tydligt på Megaptera; 
men märkligt nog föreföll det mig som om underarmbenen ej obetydligt erindra om Physalus musculus. Kan- 
terna å dem äro emellertid något skadade. Atminstone dessa sistnämnda ben torde böra underkastas en förnyad 
granskning. 

f). Lund, Univ. zool. Museum, en ländkota och en svanskota, utan påskrift. 

g). 2:ne refben utaf högra serien, funna i Skåne, Glimminge mosse. 

h). Göteborg, Naturhistoriska Museum. År 1803, under vintern, strandade ett enligt beräkning om- 
kring 12,300 m.m. långt individ vid Buskär i Göteborgs skärgård. De rester utaf skelettet af detta individ, som 
finnas i behåll, äro sedan år 1840 förvarade uti nämnda Museum, dit de slutligen kommo genom båtålderman 
J. Å. SÖDERBORGS försorg. De utgöras af bakre delen utaf kranium, högra öfverkäkbenet, båda underkäkbenen, 
båda skulderbladen och båda radii. En närmare beskrifning af dessa ben har helt nyss af författaren meddelats 
i Kongl. Vet. och Vitt. Samhällets i Göteborg handlingar, häft. 10, sid. 94. 

i). Göteborg, Naturhist. Museum. Den 23:dje Januari och 24 Februari år 1869 skänkte åboen PETTER 
NILSSON till nämnda museum 5 delar utaf refben, af hvilka de 4 hörde till ett och samma och med lätthet läto 

sammanfoga sig. Han hade hösten förut funnit dessa ben vid »mergeltägt» i en skalbacke, belägen å hans egen- 
dom Norslätt, Näset, Läfve socken å Hisingen, nära två mil norr om Göteborg. De träffades på 4 fots 

djup uti nämnda skalbacke, som är betäckt med 1—2 fot yngre till större delen sandaktig jordmån. Stället 
ligger vid pass 60 fot öfver hafvets yta. Fram på våren infann jag mig på platsen i sällskap med 15 unga 
studerande, hvilka i förening med flera personer på platsen anställde en betydlig utgräfning, utan att påträffa 
något vidare utaf det skelett, till hvilka dessa refben hört; men jag hade åtminstone det nöjet att taga närmare 
notis om lokalen för detta intressanta fynd. Den utgjordes som nämndt af en utaf våra här i vestra Sverige så 
allmänt förekommande skalbackar, hvars innehåll såsom vanligt till största delen utgjordes af skal utaf Mya 
truncata, Saxicava rugosa, samt ett och annat exemplar af Natica clausa, Fusus despectus o. s. v. samt skal 
utaf Balanus porcatus. Jag har sedan dess noga jemfört detta fynd med motsvarande refben uti skelettet af 
ett stort exemplar uti Univ. i Köpenhamn museum och funnit, att ifrågavarande utgjort 8:de och 9:de uti ven- 
stra serien. Här nedan vill jag likväl anföra några mått utaf båda. 

| 
Exemplaret Netdsttfvadet 

i Köpenhamn. Gru atulyatder 

8:de refbenet i venstra serien: 

hängt. rrranatnberenium, efterirundning, utvändigt ss .:sssssss skins ses sins nns m.m. | 2,360 1,035 

(mkre (SKYIAE ARB ULUSTS se Sr NS ses snar ade se ANNAN sa rv bloseas so eR DAN eko Sr asså se niSefer DR 300 | 270 

| iBred dr mn d sp ARKA SRS SKE AR BAS (BR es, då VT ISB TAR Sr TR Rin » | TG = 

") Om jag ej missminner mig — någon anteckning härom har jag ej gjort —, så äro 1:sta paren refben, nedtill, mycket olika på 
skeletterna i Lund och Köpenhamn, å hvilket sednare de äro i hög grad utvidgade på bredden. 
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Exemplaret | | 
| Norslättfyndet. | 

| 
| 

| i Köpenhamn. | 
Så I AE Ng YE AT gr I 

; | | 
8:de refbenet i venstwra serien: | | 

Dj OCK AVI AN ATP O IBS: Sasser ert sr dok kae sena ser Ser nia rkr SE vg rö ne Å EE ee SVIS ss pie l EEE m.m. 63 56 

Sån noll ang dre MON AE EN RNE 4 Lör CANS ERNA ER RA » Kr 2,130 

9I:de: I 

| Långt från tuberculum, efter rundning, utvändigt... ss. -.::ssss-baslnssden dörr sel enl ck one) 2,210 1,580 

Om krets, vIdicang UlluS:: press oklö, sd fbe sb bs felande elek f Na Ho bla ar S/S SF RE ans pts S LE KR NS pre SAR RIS JT 300 260 

Bredd nt PR AA boarda ara na er do blelbffuja sa ale nd ök le ge ee olle ALE SA RSA AN 113 | 26 

DJ OCKE VIA FaR ULDS Aasa base ke SARS SNES Sr LT ÖRKA GTRS VERS: SERVEN KANE BUPSI ESS ARDEN 16 52 

”» på midten af den sannolika längden... ..m..es-+--- ögfias eka sh ej sale a Rs NES ” — 66 

SKOROLK FENO Gen ortens kl EI SSA ga Plan score spe sg ENSE da dAa csr sö » — od 1,920 

Skelettet i Köpenhamn håller i totallängd omkring 13,000 m.m. Det skelett, som Norslätt-fyndet till- 
hört, har enligt beräkning hållit omkring 11,400 m.m., hvilket är något öfver 38 svenska fot. 

Ifrågavarande refben äro afbildade å taflan I, fig. 5 a och 5 b. 
På utsidan, upptill, äro de något mer längsåt exkaverade, än å skelettet i Köpenhamn. 

5). MEGAPTERA AMERICANA. 

? = Megaptera americana Gray Zool. Er. et Terr., p. 17. 

Stockholm, Riksmuseum. Doktor Gofs har helt nyss, 1868, från St. Barthelemy i Vestindien hemsändt 

några ben utaf ett större Megaptera-skelett, hvilka utaf honom derstädes blifvit funna. Dessa äro: båda öfver- 
armbenen, venstra radius, jemte tillhörande carpus och första falangen af pekfingret; bröstbenet, samt 2:dra, 3:dje, 

4:de, och antagligen 10:de, 12:te, 13:de och 14:de refbenen af högra serien samt ett utaf de framom 10:de 
belägna i den högra. Detta är längst utaf alla. Det mäter från tuberculum, efter rundning utvändigt 2,867 
m.m. Största bredden, midtpå, utgör 130. Sedan jag, med undantag af det sistnämnda, i Stockholm fotogra- 

fierat och beskrifvit samtliga dessa ben, jemförde jag dem med motsvarande i det förutnämnda stora skelettet uti 
Köpenhamn, eller det utaf Megaptera longimana; men änskönt i hög grad lika de hos detta, har jag ej vågat 
hänföra det individ, till hvilket ifrågavarande ben hört, till samma art som det grönländska, utan tillsvidare, till 
dess en omedelbar jemförelse kan verkställas, uppfört det under ett annat namn, ehuruväl jag ej haft någon 
annan anledning än fyndorten, hvilken kanhända i och för sig är temligen obetydlig, då det kanske är möjligt, 
att M. longimana stundom gör utflygter från Grönland ända ned inom tropikerna. Resultaten utaf de 
gjorda jemförelserna meddelas här nedan. ÅA taflan I, fig. 4 a till och med 4 h, äro åtskilliga af benen afbil- 
dade och å taflan IV, fig. 28, carpus jemte pekfingrets 1:sta falang; men denna figur framställer, för jemförelses 
skuld, föremålet i omvändt läge. 

S S SS 
a 8 3 =S 
ee 2 2 & RR 

EOS oj RR GRTR 
| & SS ERE 21 GS 
low et FSS oc < 
vårt 8 OS os | S 
 SUPSESTA TS => 
ORÅS SRS = LS AN BES Az 
ov z 2 ELD (OMS 

| FS 5 S FS : 

a S FR 

' ; 
3 a: | G 

Humerus, lång midtåt . ....... HR ERNA RAR ES add ee SA ARA ÖRE ISO HONA m.m. | 657 632 = 

20 Arb UTE UR oj ad od (6 UD 14 bk f1j öl SN SAR JA SA sö STAN ÄN rr NAS AREA SAO Sh » 273 282 — 

RAMOS: van bön A åt. ere book e ra DE SNS RR KSR SE FE GR SNES ” 1,142 1,043 940 

» 5 minsta bredd ;3,s..s..s1=ss/ sel 0060: kg SÖREN ALA BSR Eka de, HOLE SKAR SRS IR AN » 198 185 140 
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I I 

= | SN oT Se = I Ö: & 

- | c 8 

SN å SON 
ATA SS I! ST 
SUM S NE 
å S NE 
= S: Sö 

3 5 ÖR 

; ER | 
| Radius, största bredd upptill ........ SVENS SRS; RASIST ENE Nag ST AS RE ee m.m. 254 — 190 

CI ” ” Fa ale RN LASSE BASAR free do GASA ESS SR rår ar SRA RRD SSE Sr Då 31S 420 270 

Pelctin pr ets Fförstarfalenps Lang mid tabs ...> sie bss Bora ar ss skena ts bas pa ser ENN sg 230 260 = 

» » I SWE TASTE DIG ACK ragg SK er hn SEN vas ANA fe SA oi a a 13 SKR —"- 

TES TOSKBETNELSRLAN oss ses lagas sj SKL ETA fe Tr NR HRT Sr ASS fs HAANS » 350 420 == 

» Bred dlFSTCer er UN ODAN EN reell on blatte lea er SES AES Se) dl area aje of S a » 480 600 —— I 

2:dra refbenet, langt från tuberculum, efter rundning :...:s.-s-.s-s+5scss8sssvssesessen » 2,222 2 OC — | 

235] GER er a SR a als Slas fela ilsa Slas or AN SE Seas AN Ane nere ns fbe Selar NE SEED 2:00 | 2,445. — | 

få STR Ra ot EE ra SR Ar ES SAS SF SORG BAD FR ARR, fet ELLER NR REA SER KS EE TGS » 2,793 2,007- | => | 

EE (5 EE a ee a RR mn oe rotar. (AN 03527 TREA SR a NÅ Bele ON le Tel a blatd el Rn JAN EES 6 ke » 2,408 | 1.949 -— 

TOHO" st ALE AGE NGE SRS AR SANERAS adl [2 0 JT” TOR RER (SL) SE LR » 2,160 | 1,986 

[ÅRE CR AR fr RA EN Nf 5 ara a Sn Sa aj ag ra Ra ls bol Arg a so elns je sköra les rå sa SEN 2,110 1,924 — 

INKA STERN ERA > SRA n. MLS Hr Es JAS SN AE RY sedå ler sr HEN dej — 1.465 —— 

Skelettet i Köpenhamn håller i totallängd omkring 13,000 m.m.; Det ifrågavarande torde efter beräkning 
hållit omkring 14,000 m.m. eller omkring 47 svenska fot. 

Bröstbenet är å Köpenhamns-skelettet i trakten af midten försedt med ett stort hål: Samma ben hos 
ifrågavarande är helt. Men nämnda hål skall, enligt meddelande af Prof. REINHARDT, vid en ännu högre ålder, 
till sist helt och hållet försvinna. Ifrågavarande är på yttre sidan konkavt både längs och tvärsöfver; insidan 
är längsåt konvex och tvärsöfver konkav. För öfrigt tycks allt antyda, att dessa ben tillhört ett utbildadt individ; 
men förbeningen uti carpus har endast till någon betydligare utsträckning fortgått i den öfre raden och mest 
uti det element, som jag kallar Cunei-unciforme, hvars yttre ytor äro tillplattade. 

Det föreföll mig vid betraktande af carpus-trakten å skelettet i Köpenhamn, som om denna hade 

största likhet med den å taflan IV, fig. 28. Åtminstone i den venstra framlemmen tycktes T äfven vara fritt; 
men, för så vidt jag kunde se, ej förbenadt. Detta tycktes deremot vara mer eller mindre fallet med S. DL. M 

och CU. 

6). ESCHRICHTIUS ROBUSTUS. 

= Balenoptera robusta LILLJEBORG, Forhandlinger ved de skandinaviske Naturforskeres 8:de Möde, Kiö- 
benhavn 1861, pag. 602; — — Öfversigt af Skandinaviens hvaldjur, aftryck ur Upsala Universitets årsskrift 
1861 och 1862, pag. 77; Eschrichtius robustus LILLJEBORG, On two subfossil Whales discovered i Sweden, Upsala 
1867, aftryck af Nova acta . . . . . Upsal. Ser III, vol. VI, pag. 16. — GRAY, Synopsis, pag. 2. 

Utaf denna intressanta djurform förvaras i Upsala universitets zool. Museum större delen af ett skelett, som år 
1859 af Doktor O. v. FRIESEN upptäcktes å Gräsön i Roslagen. Det fanns der på en odlad plats, 2—4 fot under 

jordytan, samt belägen 10—15 fot öfver hafsytan och 840 fot ifrån stranden af Östersjön. De lågo dels i sand och 
dels i lera, och på samma ställe träffades skal utaf Mylilus edulis och Tellina balthica af fullkomligt samma utseende 
som de, hvilka nu lefva i Östersjön. De i allmänhet väl bibehållna benen enligt LILLJEBORGS förteckning i det 
ofvannämnda arbetet »On two Subfossil Whales» et cet., utgöras af: båda underkäkbenen, 1:sta, 3:dje, 4:de och 6:te 
halskotorna, 7 rygg- 8 ländkors- och 14 svans-kotor, 4 processus spinosi inferiores, bröstbenet, ett af tung- 
benets cornua anteriora; 12 refben af högra och 10 af venstra serien, högra skulderbladet, venstra öfverarmbenet, 

högra underarmbenen, 6 karpalben och 8 utaf fingrarnas falanger. 
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7). PHYSALUS MUSCULUS. 

= (Balena musculus L. Syst. N. XII, 5. 106?) Rorqual de la méditerranée Cuv., Oss: fos: bv, Lp; 
pag- 372. tab. XXVI, fig. 5; Rorqualus > musculus F. Cuv. Cét., p. 334; Pterobalena musculus ESCER., Unders. 
VI; Balenoptera musculus LILLJEBORG. Öfversigt, p. 42; Balenoptera musculus MALM, Öfvers. af K. V. A. Förh. 
1868, pag. 95; Physalus antiquorum GRAY Synopsis, Prres 

a). Stockholm, zool. Riksmuseum. Ett utmärkt skelett från Finmarken; komplett med undantag af 4:de 

ländkorskotan, ena bäckenbenet och åtskilliga utaf fingrarnas falanger samt antagligen de 4 sista svanskotorna. 
Barderna och ryggfliken finnas äfven. Annu har det likväl ej af brist på tjenlig plats kunnat uppsättas. 

Skelettets totallängd, den förlorade kotan inberäknad, utgör 18,258 m.m., af hvilka 4,500 komma på 
kranium. Underkäkens totallängd efter rundning, utvändigt, 4,700; höjd midtpå, 340 m.m. Se vidare uti den 

citerade afhandlingen af författaren. 

Vertebrornas antal är: 

Halsvertebror......... ve 

Ryggvertebror ....... 15. 
Ländkorsvertebror . 15 (med inberäkning af den, som är borta). 

Svansvertebror ...... 22 

(jemte de 4? sista, som ej finnas) = 62 1. 63. 
Refbenen utgöras af 15 par. OCarpustrakten är afbildad å tafi. IV, fig. 30. 

b). Lund, Universitetets zool. Museum. En ryggkota från Bohuslän. Utaf katalogen finner man, att 
denna kota inkommit till Museum den 7:de Maj 1840 likasom, att »hvalen, som den tillhörde, ertappades 10 år 

förut, vid Strömstad». 

(Anm. Uti samma Museum förekomma dessutom en rygg- och en ländkorskota, men utan påskrift, hvilka 

antagligen hört till samma art). 

c). Göteborg, Naturhist. Museum. 2:ne bardskifvor, en svart och en med hvita längsband samt ett 
stycke utaf ryggflikens epidermis, alltsammans utaf det under N:o 7 a uppförda exemplaret? 

8). PHYSALUS ANTARCTICUS. 

? = »Sibbaldius antareticus BurMm. P. Z. 8. 1865»; Sibbaldius? antarcticus Gray Cat. 1866, p. 381; 

— Synopsis, p. 3. 

Stockholm, zool. Riksmuseum. Under fregatten Eugenies verldsomsegling påträffade Prof. HI. KIND- 
BERG åtskilliga ben utaf en i sanning jette- -hval, hvilka lågo på en strandbädd å Patagoniska kusten vid 
Magellansundet och förmodligen utgjorde några rester af en derstädes kanhända många år förut strandad hval. 
Åtskilliga utaf dessa ben önsördes och övers nu i nämnda Museum, hvarest jag varit i tillfälle att jem- 
föra dem med motsvarande delar af det ofvan anförda skelettet af Physalus musculus. De tillvaratagna de- 
larna EA af följande: Nacktrakten å hvilken condyli ossis occipitis och foramen magnum äro oskadade, 
andra ryggkotan och sista ryggkotan, båda äfvenledes oskadade, men epifyserna finnas ej. Förutom dessa 
delar, 2 kolossalaste af alla de hvaldjur jag hittills sett, finnas dessutom fragmenter af ett par kotor äfven- 
som några i hög grad af tiden skadade delar af bakre delen utaf hufvudet. Vid jemförelsen med Ph. musculus, 
visar det sig tydligt, att de hört till ett djur af samma genus. De likna sina motsvarigheter så väl, att 
intet tvifvel i detta hänseende kan komma i fråga. Att deremot med full säkerhet afgöra, till hvilken art de 
hört, möter stora svårigheter; men säkerhet äfven derutinnan bör kunna vinnas genom att sätta sig i be- 
röring med något af Museerna i södra Amerika. Att jag här uppfört de nämnda delarna, likväl med fråga, 
under Ph. antarcticus (BURM.), har skett, derföre att jag velat inpassa dem på någon redan förut beskrifven 
art; men jag har tilläfventyrs i detta hänseende begått ett lika stort fel, som om jag uppställt dessa ben 
såsom tillhörande ett hittills ej beskrifvet species. Å taflan 1, fig. 7a, 7b och 7c finnas naturtrogna af- 
bildningar, och med ledning derjemte utaf nedannämnda mått, torde det ej vara svårt för BURMEISTER i Buenos 
Ayres att upplysa, om min Hbestämning är rigtig eller ej. För jemförelses skuld med den nordiska Ph. musculus 

? har jag nedan äfven anfört mått å motsvarande delar hos denna å nämnda omkring 61 fot långa skelett i 
Stockholm. 



HVALDJUR I SVERIGES MUSEER, ÅR 1869. 41 

Ph. antarcticus.| Ph. musculus. 

I 

P:inalkbnyggkotans: Langd af corpussönedtill, bitan/epif.s::s...s ss. klassens bias ekle ee oelek åa sår sfed år äg eos | 150”) 78 | 

IT feb ae NK logens BORG EDARLoT NS BSS N USAS SVs bt JL Sale) fa als alä (flere ISA ref slela sr Sed or SA 290 210 

bredd =» 420 310 

» af foramen spinale 233. | 182 

höjd » » 168 S7 

Afstånd emellan spetsarne af proc. transversi............ sssses.0 OLE RE SANNE AG 1,180 Sl4 

Wianstalbredden aftnamn da pro CC: smaskig seklets claes rr Erken Ägare rdr 160 126 

Denna kota har snart sagdt i alla detaljer likhet med samma hos Ph. musculus, med sina 

lutande processer, sin elliptiska corpus, sitt breda foramen spinale, hvilket hos Ph. musculus lik- 

väl är relativt vida bredare. 

Sista ryggkotan: Längd af corpus, nedtill : 237 194 

höjd — » » — framtill 320 221 

bredd » » » 440 302 

» af foramen spinale | 112 50 

Röjdlatse : 220 130 | 

afstånd emellan spetsarne af proc. transverSi..s...sessssssssssrsrsirna 1,290 1,062 | 

från öfre kanten af for. spinale till spetsen af pr. SPinOSUS m..sssssssssssisssrenen nea 720 420 | 

Göndylyt 08518 0CCipPiLiS:FRöjd, fetter nun Ann NL. ua. season oss ejeeeaialsisn vas elrala nens a lsle isla cen a ses aln else ce 360 300 | 

Storstad breddafybadar eter Sund DIN g]: 43.5: says sc ses) sena ajsae a ej. SE a 460 350 | 

minsta, afstand emellan. condyl). HeAtI s.a.s .ssts ass dese ss senie se nen sedel ekleckr ona 3 24 | 

INoramen) mapnunm: Nojä; 1tiVan ONE bs: ocker ebba kassen sele e vsk sea an sk bias. elals sia seninjajrsi bs in sle)AS ssje n SoS | 155 130 

bredd = » 133 93 | 

höjd, invändigt 105 80 

bredd = » 125 110 

På ifrågavarande kranium förekommer ingen längscrista å occipital-trakten. En sådan finnes deremot på 
Ph. musculus. På ifrågavarande nå öfre kanterna af condyli ossis occipitis till samma höjd som öfre kanten af 
foramen magnum. På Ph. musculus deremot ej obetydligt högre upp, eller nära hälften af samma foramens 
höjddiameter. På ifrågavarande är rännan nedtill emellan condyli dubbelt så djup som bred. På Ph. musculus 
deremot endast hälften så djup som bred. Condyli divergera upptill vida mer än hos Ph. musculus. Snedheten, 
eller den större höjden åt höger, af foramen magnum är ock betydligare hos ifrågavarande art än hos Ph. 
musculus. Möjligen äro ifrågavarande förhållanden individuella för båda dessa exemplar. Jag har likväl 
ej velat utesluta dessa anteckningar. De kunna åtminstone tjena till fortsatta iakttagelser i denna rigtning. 
Jag tillägger derföre äfven följande anteckning, fastän jag försummade att göra motsvarande iakttagelse på kra- 
niet af Ph. musculus. TIfrågavarande har basilartrakten, något ofvanför foramen magnum, både på längs och på 

tvärs något litet exkaverad. 

Enligt beräkningar grundade på motsvarande förhållanden hos Ph. musculus, N:o 7 a, hvilka likväl, då det 
gäller olika species, ej kunna vara fullt exakta, skulle skelettet utat ifrågavarande individ haft en totallängd af 
23,600 m.m. BURMEISTER uppgifver, att ena skulderbladet hos ett utaf hans exemplar håller 6 fot i bredd! 

Enligt liknande beräkningar, torde längden af skelettet utaf detta individ hållit omkring 27,700 m.m., eller 93 
svenska fot. Denna art är ingenstädes, förutom i nämnda Museum, representerad i samlingarne uti Skandi- 
navien; och de omnämnda delarna böra med skäl räknas ibland de dyrbaraste föremål, som i samma Museum 

höra till Cete, ej blott derföre att dessa skelettdelar äro till sina dimensioner kolossala, utan fastmer derföre 
att vi här ha en art från söderhafvet representerad, som i högsta grad påminner om den i den norra atlanten 
och Nordsjön förekommande Physalus musculus. 

") På venstra sidan framtill sitter ett stycke af epifysen, hvilket torde antyda att individet varit temligen utbildadt. 

K. Vet. Akad. Handl B. 9. N:o 2. 6 
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9). CUVIERIUS CAROLINE. 

= Balmenoptera Caroline MALM, några blad om hvaldjur i allmänhet och Balcenoptera Caroline i syn- Pp 8 J , M 
nerhet, Göteborg 1866; — HEiniges von den Walfischen im Allgemeinen und Balenoptera Caroline im Beson- 
deren, Berlin 1866; — Monographie illustrée du Baleinoptére trouvé le 29 Octobre 1865 sur la cöte occidentale 
de Suéde. Stockholm 1867. 

?? = Physalus (Rorqualus) Sibbaldii Gr. Pr. Z. S. 1847, p. 92. — Cat. 1850, p. 42, efter ett skelett i 
Hull; latirostris (Physalus?) FLower Pr. Z. S. 1864, p. III, 1864, p. 414, efter ett skelett i Utrecht; Cuvierius 
latirostris GR. Cat. 1866, p. 165; Physalus Sibbaldii GR. Cat. 1866, p. 160; Physalus Sibbaldii ELower, Pr. 
Z. 8. 1868, March 12; »Steypireydr», Balenoptera Sibbaldi Ravrt, Vidensk. Meddel. 1867, tr. 1868; Cuvierius 

Sibbaldii GR. Synopsis, 1868, p.- 3. 

a). Göteborg, Naturhistoriska Museum. Göteborgs skärgård, Askimsviken, 29 Oktober 1865, ung hanne. 
Utaf detta exemplar, hvilket såsom färskt hade en totallängd af 16,416 m.m., men från nosspetsen till inskär- 
ningen emellan svansflikarna 15,721 m.m., finnes: 

1). Exemplaret uppstäldt i sin helhet till sina yttre former och med barderna i sitt naturliga läge. 
2).  Skelettet, fullständigt till alla delar, med undantag af bäckenbenen, hvilka gingo förlorade vid in- 

bergningen. 
3). En mängd utaf viscera, med mera, förvarade dels i sprit eller i glycerin och dels torkade, såsom 

ett betydligt stycke af tarmkanalen. 
Skelettets totallängd utgör, i torrt tillstånd, 15,124 m.m., hvaraf komma på kranium 3,100 m.m. 
Vertebrornas antal är: 
Halsvertebror ...... hs 

Ryggvertebror...... 15. 
TLändkorsvertebror 15. 

Svansvertebror ..... 26. 

= (05) 
Refbenen utgöras af 15 par; processus spinosi inferiores 19. 
De likaledes fullständiga fingrarna ha följande antal falanger. 
IPekfinprTebrs ss s.cs 5. 
Långfingred......... 8. 
Ringliingrediss...... OG: 
IRNGPSTECEEEE EE 4 
A taflan II, fig. 8 lemnas här en bild af öfre sidan utaf kranium, samt, tafl. IV, fig. 31, af carpus- 

trakten. 

b). Göteborg, Naturhistoriska Museum. Sedan slutet af 1830-talet förvaras i nämnda Museum några 
ben, hvilka blifvit dit insända såsom gåfva af f. d. Kontrollör D. M. DEYENBERG i Lysekil och hvilka af honom 
blifvit tillvaratagna efter en vid den tiden i grannskapet af nämnda plats, eller i mellersta delen af Bohuslän 
strandad hval. Dessa ben äro: venstra öfverkäkbenet, baktill och å utkanten här och der något skadadt samt 
ulna och radius af högra framlemmen År 1853, den 9:de Juni insände hr DEYENBERG yfterligaré tvenne ben 
utaf samma individ, nemligen 4:de och 6:te svanskotorna. Det har likväl först nu, efter sorgfällig granskning 
af Cete i våra samtliga Museer, blifvit möjligt att med säkerhet kunna uttala mig öfver dessa ben, hvilka 

otvifvelaktigt höra till ifrågavarande art, som således åtminstone en gång förut erhållits i Kattegat och derföre 
likaväl som öfriga i vår fauna upptagna bardhvalar kan anses höra till samma fauna. De likna till alla delar 
motsvarande ben i skelettet N:o 9Ia, men äro något mindre och hafva väl derföre tillhört ett ändå yngre in- 
divid. Tvenne lösa epifyser finnas äfven. Öfver de ofvannämnda benen antecknar jag här följande jemte något 
om motsvarande ben hos N:o 9a. Jag anser det likväl endast nödigt att anföra förhållandena å det högra 
öfverkäkbenet af N:o 9 a. . 

I 
| | N:o 9 b. N:o Ia. 

| Öfvenkäkbenet:, Afståndet. fräna Hl 45) esi bed de RE a ER NE AKAN | 1,550 1,820 | 

; I MAl Be my brer krk NRA AA MEreR LH pal Re OR RDR | 285 295 
5; SFR 05 LE AR da se Rate Mets ÅS or srss AINA AGNRARAN | 186 184 

| » DN ÄB MÅ selen nr Ret a NR SA EF BIE SER | 85 92 
» » 1 se till "benets Wtkan biisokes sous sosse ere «os SLA ER VASSNOT SYNEN 24 48 

”) Se taflan II, fig. 8! 
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| 
IN:ordubsa 6 | N:o Ia 

: | | 
Olverkakbenep:Afständet fränt ull benetsa, Utkast... s..s.s- smsa. scn sn scleb ae seja ses sR SRS 46 | 70 | 

» » » g d:o (ÄN PRESS ört OrSE BEATS ASA SSP VAR STA IKKE UT SA 38 | 56 

LUFT ENS dB aa (9 ät HL så gon gds CNG BYS AE UNS ÄJLRODEKNE SNI ANPIO IGN YOESNEVESE NASA 680 | 740 | 

» » baktill. ... 615 665 | 

ND Te ED DIESES SE ERROR Ua ble Ke fal sle ed a oe Na os a ale le Ja fela fule ol ela ble a a bs vlöls Bölal8 la vlels open a Rs sl 165 | 190 

» 2 BED LETAR SEE LS. ga ELR Ad ord 04 8R > Ae BAN örn R a nå BR eR a cl SÄkld ehe so älelols bä ng AR JE ARNTE 125 155 

» » nedtill 190 222 

» tjock midtpå 67 78 

Ulna, längd framtill 585 650 

» SE Dade tr ALAA Er fe SR os oe dare SEN Slas le Slefe nes Safai SR ör fs Re 610 690 

(a ND VILKAN PAR O1e CHR ITO ses pla sciences na slå Sea Se BEG ONE SENSE SPSS ES RE 130 175) 

PL bre d CS ba IE sosse ss ns sense Nr ra FN rar a SE RNE Ta SA SE aa ör rele se oa AS ARR ERE ARR Er 170 195 

(BEORYIUKAN PAR OLE ERAN THIS AR ELIT Ga SA SFD, UA ANNAS Fk TANT NE Oh SR SASrErAER S S Oe Sa 40 | 35) 

» DTE SIGGI UPDATE Ser ses sed AR SsaskR NR VIE Mer pA Kön sUa äs Bel oss sleke se seen säs f ee 3-5 98 111 

ASS SUETed bl dress Ps FELSTEG SNARAST SERA. MORRA 140 | 174 
ae b] OCK IT ED Ar tess ass sven ee een SN RSK RSA SAR JE RASEN SNUS FRK | 52 57 

Aidetsvanskotans corpus, utan episyser: langd nedfillb.ss..:.cs.ss-ssnssssnespep sa Ye $rrsndaskerpirnden synt 185 223 

» » » » » HÖJ AA LrAM NI SS sacrososer oc a kosan isl ke Sera PF TSE SoS 263 304 | 

» » » » » bredd bk Vaa sr ARTAS RAIL ee osa derna er 303 313 | 

6:te svanskotans — » » » Järn gd Dede sasse een nro TAR ale sa ATS 165 222 

» » » » » BOJ AEr an till ss so As spar se dess Nere seen SAR Ren sr Sann 25D 340 

» » » » » BTSAe As Dia dee tunnel ds rar ee sjäjl ss je Mjälsjeja FSE SERA SEED sal sie I 292 362 

Enligt beräkning torde skelettet af ifrågavarande N:o 9b haft en totallängd af omkring 12,600 m.m., 
eller något öfver 42 svenska fot. 

c) Göteborg, Naturhistoriska Museum. Då förf. år 1848 emottog sin befattning vid nämnda Museum, 
funnos i samlingen 2:ne refben, utan påskrift hvarifrån. Men då entomologen N. WESTRING, som städse med 
intresse följt utvecklingen af samma Museum, försäkrat mig, att ej något ben utaf bardhvalar från utlandet in- 
kommit till samlingen, är det likaledes hans mening, att de inkommit från våra närmaste farvatten. Full visshet 
härom har man likväl ej. För att om möjligt äfven kunna komma till kunskap om hvilken art de tillhört, med- 
fördes äfven de på min nyss afslutade resa till Museerna i vårt land och till Köpenhamn. Jag har således 
kunnat jemföra dem med motsvarande ben uti alla de skeletter af bardhvalar, som äro förvarade uti nämnda 
Museer, men funnit att de ej kunna hänföras till någon annan, än möjligtvis den här ifrågavarande, eller någon 
denna närstående art, hvars refben jag ej känner. Jemför jag dem med refbenen i skelettet N:o Ia, så visar 
det sig att det ena är 13:de i högra och det andra 14:de i venstra serien. Länge var jag af den tanken, att 
de möjligtvis kunde höra till Megaptera longimana; men bland annat har jag funnit. att ifrågavarande äro uppåt 
starkare krökta än hos denna. Krökningen är deremot precist densamma som hos de nämnda i skelettet 
N:o 9a, hvilket här ofvan är i korthet omnämndt; men ifrågavarande 13:de har 1:o uppåt en både absolut 
och relativt större bredd samt en skarp kant bakåt, i trakten af angulus; 2:do en skarp kant på utsidan 
framåt, upp emot tuberculum, och är, 3:tio, nedåt relativt något smalare. De 2 sista momenterna gälla 
ock för det andra, eller det som motsvarar det 14:de i venstra serien. Båda ifrågavarande äro ej obetydligt 
större än motsvarande hos N:o 9a. Sålunda håller det 13:de i längd efter rundning utvändigt 1,700 m.m., då 
deremot det 13:de hos N:o 9a mäter endast 1389. Jag antager likväl att ofvannämnda skarpa kanter äro en 
följd af att individet varit mer utbildadt; och under förutsättning att dessa två ben tillhört ett individ af ifråga- 
varande art, bör detta då enligt beräkning haft ett skelett, hvars totallängd utgjort omkring 18,500 m.m, eller 
omkring 62 svenska fot. 
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10). BALAENOPTERA ROSTRATA. 

= Balena rostrata FABR. Fn. grönl., p. 40. Pterobalena minor EscHr. Unders. VI, p. 25; Balenoptera 

rostrata Kr., N. Tidskr., 1 R. 2 B., p. 617; — NiLss. Fn., p. 632; — LILLJEBORG Öfversigt, p. 69. — GRAY 

Synopsis, p. 3. 

a). Stockholm, zool. Riksmuseum. HBtt foster förvaradt uti sprit, med påskrift »Balenoptera rostrata, 

foetus, &A, Norge, Bergen 1846». 
mMotallan sd iu inskärningen emellan Isvansflikanna ks .o.ssses bss ssk seeds. 220 m.m. 
IRNAD NL OSSPetsemo tll SI Ales be peb sr een ere E TES SL SLE Ehn bbc slslss EL oss Else Salt (SSM GS 

b). Stockholm, Carolinska institutet. Ett skelett utaf ett ganska ungt individ. från Norska kusten. Ett 
utaf ossa stylohyoidea, bäckenbenen och åtskilliga falanger finnas ej. 

Totallängd 5,360; hvaraf kranium 1,240 m.m. 

Vertebrornas antal är: 
IETalSVen0eDTO ES soskocl ssd set on 7 (2:dra och 3:dje endast nedtill sammanväxta med hvarandra). 
RY VETIENLOL ET ov sossnskrcearerciasar OL LS 
Tan dKOTSVErtebrOR s...c-sesseuenc san LLA 
IVAN SVErFO DOT e sol sler ess sele 18. 

= 48 (men en svanskota, den sista, tycks vara borta). 
Refbenen utgöras af 11 par och utaf proc. spin. infer. finnas 9. Radius håller i längd midtåt 283; i 

bredd, midtpå, 56 m.m. 

c). Upsala, Universitetets zool. Museum. Norge, trakten af Bergen. Yngre &. Skelett, fullständigt. 
De gulhvita barderna finnas äfven. 

Totallängd 6,850; hvaraf kranium 1,550 m.m. 

Vertebrornas antal är: 
ETAlSVerbebrOe eos cerckortesksr ss tia (Alla Skilda). 
Ryggvertebrolik....:.s.s...:s 11 
Ländkorsvertebror ............. Sao [RA 

SValSVELVEDLROT «socket e rese ILÖS 

ARS 
Refbenen utgöras af 11 par; och utaf proc. spin. infer. finnas 9. 
Uti fingrarna finnes följande antal falanger: 
PORT ONE Ur oe äss rs ss SANS SIE IDE 
1 BESSIE Hö ÄonarbbrsobondssansörsdgdonIe 8. 
IBN OTLT OLE Use east so ess es avses se sag Te 
IAN ETOG, ossss senses ses sger sees es 4. 

d). Upsala, Universitetets zool. Museum. Norge, Bergen. Nedre delen af en arm. 
Den har följande antal falanger: 
Bekfingretrri.snssdrbondsne sedd 4 (+12). 

I Bf: even 10 VR LS So 0 SSE LER SBK 8. 
IRANS ÄN SNC Viera kes seokklr sera or sker de 7 (+12). 
TillfÄNG Te tpa äss doga es is senoieklosskin sett 4 (+1?). 

alla carpusbenen ha plana sidor. Carpustrakten är afbildad å taflan IV, fig. 32. 

e). Lund, Universitetets zool. Museum. Skelett af ett ganska ungt individ: ej fullständigt. Norge, 
Bergen, W. v. DöUBEN. De gulhvita barderna finnas äfven. MHithörande figur 9 A å pl. II visar högra öfver- 
käkbenet och vid förklaringen af densamma äro några mått anförda. i 

f). Lund, Universitetets zool. Museum, Ett kranium jemte de såsom vanligt gulhvita barderna, af ett 
mer utbildadt individ. Norge, W. v. DöBEs. Ofverkäkbenet är afbildadt å hithörande planch IT, fig. 9 B. 
Vid förklaringen af densamma äro ock några mått antecknade. 

g). Göteborg, Naturhistoriska Museum. Ett skelett af ett yngre individ från Norge, Bergenstrakten. 
Ena handen, några falanger uti lillfingret å den andra, bäckenbenen och den eller de 2 sista svanskotorna äro 
borta. Barderna, till färgen gulhvita, finnas äfven. 

Totallängd 7,450; hvaraf på hufvudet 1,620 m.m. 
Vertebrornas antal är: 
FTAISVERteD BORA ocsssessnebesplases sr 7 (alla fria). 
IRYSEVELUIGDLOL oso cecccscs sees ens sns ess illa 
Ländkorsvertebror ................... fa 
SVANSVeELIGDIOL-) «css srcsrsarive deeds rr 15) (+1 och 2). 
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Refbenen utgöras af 11 par; och utaf proc. spin. infer. finnas 8. Carpus = fig. 32 å tafl. IV. 
Uti venstra handen finnes följande antal falanger: 
IREKSn SKE sco snsrnsds ifran 4+1. 
1 BEEN a (STIAN EL rocgbesb, POLNS-Åc. SVPEESES 8. 
FÖTn Ol OT Cb ua de an nar ond sen son Vv 
IEND SEC brass dr gse beste 

Vid förklaringen af taflan 9, efter förklaringen af A, lemnar jag några underrättelser om det högra 

öfverkäkbenet. 

. 1; de följande äro borta. 

h). Göteborg, Naturhistoriska Museum. Under våren år 1860 strandade ett individ af denna art vid 
Kyrkösund i Bohusläns skärgård; och lärer detta vara det enda tillfället, då arten blifvit anträffad vid Svenska 

kusten. Förr än jag fick notis om denna strandning, hade djuret emellertid blifvit sönderstyckadt och skelettet 
uppbrändt under trankitteln. Då jag straxt derefter fick spörja, hvad som skett, afreste jag till stället och hade 
lyckan att få rätt på fyra ben utaf ifrågavarande individ, hvilka tillvaratagits af en fiskare vid namn OLAUS 
Persson i östra Sunne å Tjorn, helt nära intill Kyrkosund. Dessa ben, hvilka jag inköpte, och som 
nu förvaras i nämnda Museum, äro: 1:sta ländkorskotan (= 19:de i skelettet), 3:dje refbenet på högra sidan, 
4:de på den venstra, men detta nedtill afsågadt, samt venstra skulderbladet. Acromion och processus coracoi- 
deus äro likväl å detta afsågade, enär nämnde Oravs haft för afsigt att använda detta ben till en stolrygg. 
Epifyserna äro intimt fastväxta å nämnda kota, och allt antyder att individet varit fullt utbildadt. Jag har sär- 
skilt jemfört dessa ben med de motsvarande af ett skelett utaf en & från Bergenstrakten i Norge, hvilket är 
uppstäldt i Universitetets zool. Museum i Köpenhamn. Afven detta har fastväxta epifyser och är utaf ett utbil- 

dadt exemplar. 

Köpenhamns- | Ifrågavarande | 
exemplaret. exemplar. = | 

| | 
Sjrelatitetsptotalläng 4. sösdspbie nd. se res oe ad öres stt ee lSS Se send de bhj kefejpad ses ln el denn Arc fefe a r m.m. 5,350 3,650 7”) 

PROEBba Wand korakotbanst langt Bä bib ss: ense sand Seb als ro e belse se edra sR saa a SA sla nas 5 als se 8 vals sas vä sea » 148 150 

| Tredje refbenet på högra sidan, långt från tuberculum efter rundning.....sesesssesssesesenn » 1,450 1,380 

Skalderbladetbiuvenstras blan gbiumid ta ts. ss.sasplisede seglas sälen Selle sie sec see Slo Bee 5 rö lar8 Fal sia Se kj8 SA fåreg LD 410 440 

I » DNE MIDTe (1 GNO ML GÅ 1 AN ATP ULL: ar Eke pie. osals öre ne prispress så obj sa 4 ajeo las See rn See » 25061 826 I 

11). CATODON MACROCEPHALUS. 

? = Physeter macrocephalus L. S. N. XII, p. 107; — FLOWER Trans. Z. S., Vol. VI, p. 6, s. 309, 1868; 

Catodon macrocephalus GRAY Cat. 1866, p. 202; — Synopsis, p. 4. 

Stockholm, zool. Riksmuseum. En tand, helt visst utaf dem i öfverkäken. För kort tid sedan funnen vid 

Lillsved på Wermdön i Stockholms skärgård och till museum skänkt af studeranden BILLMANSSON. Prof. 
NORDENSKIÖLD, som lemnat mig denna tand till undersökning, har dessutom vidfogat densamma följande: »Den 
fanns på en träde ungefär 2 fot djupt på leran. Nyodling, sank mark, der under vintrarna vattnet stod öfver.» 

Tanden har utseende af att hafva legat länge i jorden; men detta hindrar ej att den för en mer eller 
mindre lång tid tillbaka kan af menniskan ha blifvit förd till platsen. — Denna tand är, så vidt jag kunnat ut- 
röna, det enda tillhörande Catodontidernas grupp, som för närvarande finnes uti vårt lands museer. 

Den är till färgen brungulaktig; men å den starkt afrundade spetsen nötbrun. Der, å dentinmassan, 
är den blank, som om den vore polerad. Nedåt sidorna, å den af flera lager bestående cementmassan och 
framför allt närmast roten, är den försedd med mindre eller mer tydliga längsstrimmor och grunda fåror. 
Till formen är den långsträckt äggformig men något inåtböjd och i tvärgenomskärning åtminstone något nedom 
midten, ej fullt ut så bred som lång. 

Denna tand håller i längd, rakt mått, 93 m.m. 
Längd-diameter, något nedom midten........... PRE a Se Sa RNE SSL UR Sår Sör SR SK AG 41 m.m. 
Tvärdiameter, d:o GEO 6 forna RR oo ESA fe ÄRAN SE oe Msn va rbal See 38 oo» 
IRLOTATNeTNO RUE O Ge, WLAN ED sr dade br eps RAN c bs npra ns opp tg ne Rd IS RR 4 oo» 

D:o d:o |öD HT EJO RP RR tr EDR SR IE VR EE Sd NET 0 RESA, RSA SERA RSS MIAN AN VARA IIS NR 

”) Den sannolika längden af ifrågavarande exemplar, erhållen genom beräkning, är 29 svenska fot, således i det närmaste det 
mått, hvilket för arten uppgifves såsom det högsta. 
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12). PONTOPORIA TENUIROSTRIS MALM, n. Sp. 

= Pontoporia Blainvillii FLOWER Trans. Z. S.. Vol. VI, p. 3, s. 87, pl. 28, 1867. ?? = Delphinus 
Blainvillii FREMINVILLE, GERVAIS. Non = Pontoporia Blainvillii Gray, Er. et Terr, s. 46, pl. 29; =— Cat. 
1850, p; 134; = — Cat. 1866, p. 231; = — Synopsis, p. 5, pl. 29. 

År 1842 erhöll Kongl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhällets i Göteborg Naturhistoriska museum från 
Svensk-Norska Generalkonsuln J. TarRrRAs i Montevideo ett uppstoppadt exemplar utaf en Delfinform, hvilket 
under en lång följd af år stod upptaget under namnet »Delphinus, sp. ign.», skrifvet utaf Prof. C. J. SUNDEVALL 
under ett besök i samma museum några år derefter. Afven jag har mångengång gjort mig den frågan: hvad är 
väl detta för ett species, tills jag för kort tid sedan beslöt att få denna fråga löst, derigenom att kranium, som, 

ännu in situ — huden hade aldrig förut varit afskild från den långa nosen — förefanus uti det i alla afseenden 
fullständiga och väl bibehållna skinnet, uttogs, på samma gång som jag då lät omstoppa det goda skinnet. För 
att äfven lära känna åtminstone handens byggnad, blef den venstra framlemmen vid samma tillfälle skild ifrån 
sin plats, och befanns denna vara komplett, från och med humerus. Vid skeletteringen af denna qvarlemnades 
alla konturer utaf huden; och då den ännu någon tid legat i vatten, så att äfven brosken fullständigt blifvit 
uppmjukade, fotografierades densamma i något mindre än half storlek. Den afbildning häraf, som åtföljer 
denna afhandling, är en trogen kopia efter denna fotografi. Härefter företogs uppstoppningen af hela djuret 
och såsom jag tror, skall det ej lemna något af vigt att i öfrigt önska, enär huden, försvarligt stoppad som 
den förut hade varit, cegde sin elasticitet qvar, så att man tydligt kunde göra sig reda för den form, hvilken 
individet en gång i lifstiden egt. I sitt våta tillstånd framträdde både färgen och fördelningen af denna på 
ett så tydligt sätt, att jag med ledning af en fotografi kunde utföra den figur öfver exemplarets yttre 
former, som jemväl här meddelas. Den ljusa färgen på de nedre kroppsdelarna är å figuren sådan, som 
jag förmodar att den ursprungligen varit. På skinnet visade den sig, såsom jag funnit det inträffa hos andra 
cete, mer brungulaktig. Då man ej eger någon figur öfver Pontoporians yttre, har jag ansett det vara af 
intresse att publicera densamma. Den tycks utvisa en färgteckning i det aldra närmaste sådan, som FREMIN- 
VILLE 1 få ord beskrifvit den; och visst är, att den delfin, som D'ORBIGNY observerade nära La Plata-flodens 
mynning, ej är utaf samma art som vårt exemplar. 

För att få bort hjernan på beqvämaste sätt, hade man bortskurit kraniets undre del men lyckligtvis lemnat 
basilardelen baktill. Det är således i ett skick, att jag äfven utaf detta kan vidfoga ett par goda figurer, kopi- 
erade efter fotografier; och hvad tandformeln angår, är den fullt säker, enär alla tänderna funnos i behåll, 

om än en och annan befanns vara afbruten. 

L. c. har FLowER beskrifvit och afbildat ett kranium fråu mynningen af Rio de la Plata, hvilket förva- 
ras i British museum uti London, till hvilket det blifvit skänkt af H. BURMEISTER i Buenos Ayres. Detta 
kranium hörer ovillkorligen till samma species som det, om hvilket här närmast är fråga. Den enda afvikelse, 
som förefinnes, består deruti, att det FLOWER beskrifvit har nosen starkare böjd, hvilket likväl, såsom han ock 

antager, härleder sig deraf att det tillhört ett fullt utbildadt individ. Han anmärker, p. 109, »The Paris skull, 
moreover, according to the figures, has a less elongated and slender rostrum than the present specimen — a 
difference which mav certainly depend on age, presuming that the two animals belong to the same species». 

En afbildning utaf detta eller det Freminvilleska kraniet i Museum uti Paris förekommer 1. ce. hos 
GraAY; men denna, i fall den, såsom jag förmodar, är, i likhet med hans öfriga figurer af delfinkranier, en tro- 
gen bild af åtminstone kraniets konturer, visar sig, såsom jag tycker mig finna, så afvikande ifrån det kranium 
hvarom här är fråga, att jag finner mig böjd för att anse det Tarraska exemplaret ej tillhöra samma art som 
det Freminvilleska, såvida ej en så betydlig skilnad kan förekomma emellan kranierna hos de olika könen, 

hvarpå jag med ledning af den erfarenhet jag samlat vid fråga om andra delfinartade djur, anser mig högligen 
böra tvifla.  Derföre, innan jag öfvergår till beskrifningen af de delar utaf djuret, som nu föreligga, vill jag här 
i korthet framhålla de väsentligaste utaf nämnda olikheter, på samma gång som jag anser mig böra påpeka det, 
som vid fråga om den af GraY lemnade figur ej öfverensstämmer med de korta beskrifningar, hvilka oförändrade 
af honom blifvit publicerade åtminstone på tre olika ställen. 

Med tillhjelp af en skala vid sidan af figuren å tafl. 29 uti Zool. of E. & T., indelad i tolf hela och 6 
tolftedelar, kommer jag till följande jemförelser. 
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1 | | 

Enligt | peskrif- | 
Pontoporia Blainvilli (FREM.) GRAY. PRO ningen | Mm. Pontoporia tenuwirostris MALM ”). M.m. 

ch lins Eng. tum 
och lin. | 

SKON OUT: OL IGT LL ata oroar så RA SR öga T2NGr LG SEKO SS ESPERANTO AR ET SO Mr NE näe 338 

» on Da Deal SS RS RER SAN SSL KO SR EN st ola ma Rn LS oa AA Ma send 235 

» oo» SE SYINPDYSIS oc su kspje elda sank våg ser be TA FATT FN ERA OMS Rö rden dn renare Tang RA SRB sb No SIT LE 180 

FD PLSLSEONSL ING -SANE MAT da ALT 6 2115 4 = 135 |I öfverkäken....... FÖRRE SS EE AE 3 SS Fr 200 

Hela djurets längd, enl. FREM., 4 franska fot DF (OR NA LEN AE ENA ARM SL AR, AE de LÄRSV ARE SR vd LA 1,360 

Enligt samma uppgjorda skala visar GRAYS fi- | 

gurer dessutom följande: 

1. Bredd emellan näsöppningarnas yttre kanter] 1 1 LARV U Möpsreben SEELE so ONA PE spe NAS LO RER SALES 23 

2. » : nosens, midt emellan slutet af tand- GRS 1. SES TNT Sod be SEE 6 3 2 Själ 

raden och basen af nosen........«...«-.10« ER = 20 

3. Bredd: nosens, midt för sista tanden ....... 1 33 = 22 

4. oo» oo: mellankäkbeoens, på samma ställe 9 = 1 

5. Höjd af båda käkarna, på samma ställe ...| 1 5 ( = 26 

6. Bredd: nosens, midt emellan basen och | 

FIA TUREN DHR NGE SÖN) JASSE INTER = 123 

7. Bredd: mellankäkbenens, på samma ställe.. 73 = 8 

8. Höjd af båda käkarna, på samma ställe. .. 113 = 24 

9. Bredd emellan inskärningarna .... so..s.s.... 110 AK fd | SR SBR er ESA EA RA EE SANS Sk 36 

Utaf föregående mätningar framgår det såsom visst, oaktadt mitt exemplar ej varit mer än omkring 2 
engelska tum längre än det Freminvilleska, att proportionerna likväl i så hög grad äro afvikande hos cranierna 
af dessa båda exemplar, att de måste betraktas som tillhörande skilda arter. GRAYS figurer, äfven om de ej 
skulle vara fullt rigtiga, kunna likväl ej till den grad vara felaktiga med afseende t. ex. på nosens bredd midtpå 
i förhållande till dess höjd på samma ställe likasom i förhållande till dess totallängd. Jag antecknar derföre 
här följande förhållanden: 

Figurerna hos GRAY: Mitt exemplar: 

1. Hjernskålens längd förhåller sig till nosens längd som .......... 1:15; d:0o d:0o d:o som 1: 253. 
2. Bredden emellan inskärningarna förh. sig till nosens längd som 1:43; d:0o d:o d:o som 1:61. 
3. Bredden af nosen midtpå förhåller sig till nosens längd som... 1:73; d:o d:o d:o som 1:18! 
4. Nosens höjd förh. sig till nosens bredd, likaledes midtpå, som... 1:11; d:0 d:0o d:o som 2:1! 

Framförallt äro förhållandena 3 och 4 i så hög grad afvikande hos båda dessa kranier, att en så be- 
tydande felaktighet hos GRrAYsKA figurerna ej är tänkbar. Men hvad angår läget för slutet af underkäkens sym- 
physis, förefaller det mig tydligt, att figurerna visa betydliga olikheter sinsemellan. Fig. 1 tycks dock i detta 
hänseende något så när svara emot beskrifningen. 

Jag har kanske allt för länge uppehållit mig vid nämnda figurer hos GRAY; men sådant var väl ändå 
nödvändigt i och för de jemförelser, hvilka ofvanföre blifvit gjorda. Och samma figurer torde väl ändå vara 
temligen tillförlitliga, då de för andra gången, eller år 1868, blifvit offentliggjorda. Jag fortsätter emellertid, 
med hvad jag har att meddela om det Tarraska exemplaret. 

Det uppstoppade exemplaret håller i totallängd ””) till inskärningen emellan svansflikarna ...........-... 1,360 m.m. 
Från nosspetsen till ansvällningen framom nästrakten, midt på SidanD........eessseseeserssssnrrsnrrnsnnnenn nr enn n en 165 » 

» » AT ÖJ SU sober es cn ISS SJUDA ok os KE frn SAND re DEL 9 SSL GSE I ER Spec AEEL Sp sa BKS SR RSS SPcE Er bsGA 225 oo» 
» » INEDNAS OD ATL S6 I gas Hebe s brad ser nrejr ter peltg ass bre fia stalr Ad ens ssbiss derra sets skr das bb orört kens 265 oo» 
» » PIRAT re fann veckeb rosta sars strongt ippon ed os bas giskt YE EAS CE CES SO EOS cE ee seg 430 » 

") Det utaf FLoweERr 1. c. beskrifna kranium håller i längd 396; nosens längd 281 och symphysis längd 202 m.m. Det är således 
58 mill. längre än det härstädes beskrifna samt enligt FLowEr af »a perfectly adult animal». Nosen är ej obetydligt nedåt- 
krökt; »probably the effect of age». 

”") Detta mått torde vara felaktigt och mycket för litet?! 
>") Raka mått, då intet särskildt är anfördt. 
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FTÄN BOSSPetSen ToLLLY DOTJAN al Ly SUIECI erssesessäsose star sre nan sea Nee saa neeleR s bet sär s senses Eda ES bs RelSE EEE AR RET fan 725 m.m. 
» » » "Midi för rygglikens: Spets: -s..-s--:s-ssasshe sh bes svg sspl öre sten esse s ends E rss sees JASSE 887 oo» 

» » ». I YSLUtet (af, TYS SMI KON aspar be anses sr före senseo se eler be os NLA bdbg ag ären orre er Ses Sena Rs sn 935 » 
Ögats Tä0 8 d=AIaMEbeNs-0yissyeorssk seden pons ke as r sees sostnok ur ne sr scr Engla sne as NEAR SNRA E rs aura be slet a sp rok sas Es Njet AR NA AN 

Afståndet emellan näsoppningens, framåtböjda spetsar bs gt orstien Re EA 14 » 
Firamlemm enstbre dd SVT basen an een a a ST SEN EST sele SS SE a Ers si la) e le a a a fon SE be te AS RE NT GOES 

» STOTStaMDre Cd SUG PA. Se ers sonas sar ses ns drEk sn)  selaslse kt SALSA a SR ER SE SR ra SN Ds5 100 » 

» Järn sdfran tra lrer arm ve CK boose cseses ee sbegupess seska ss ss j Eks n SE ek SV se SNES ENAS NESSER ANSE NS Arr 105 

Ryggflikens vertikala höjd öfver den i jemn böjning fortgående, tänkta rygglinien smssmssssessesns on SNUS 

Alfständet emellan svansiikarnas Spels äl. oso. sm -kersssnersbsbanecsslsal sclesses essens sie SäR sas sasse Aasa sr SS SENSE SOME 

Omkrets.straxt bakom framlepmim alla K. secs. ite spsdrasrs sker sens snEsss rens FE AN OL Sril SEE SE ASEA LI I ALS MT BAER SRA 660 » 

Ansvällningen framom nästrakten tycks hafva varit längsåt rundadt kölad. Framlemmen vid basen in- 
knipen; framkanten bågböjd; spetsen trubbig, utkanten, eller den emot hvilken fingerspetsarna sluta sig, rät, 
nästan dubbelt så lång som bakkanten, i hvilken den med ett afrundadt, trubbvinkligt hörn öfvergår. Ryggfli- 
kens bas synes hafva egt en ansvälld fortsättning nedåt hvardera kroppsidan. Höjden af samma flik är knappt 
mer än 3 af basen, som baktill är kölad. Fliken är något fillspetsad, men bakkanten stupar lodrätt,” så att en- 
dast nedåt en ytterst svag inbugtning låter förmärka sig. Svansflikarna utdragna och tillspetsade, baktill 
med en ytterst svag inbugtning. Inskärningen emellan dem ligger 32 m.m. framom den räta linien, som baktill 
drages emellan flikarnas spetsar. Svansen är bakåt, ofvan och nedan, slutligen allt starkare kölad; och 
något framom flikarnas början, är den något mer än dubbelt så hög som bred. 

Skinnet tycks der, hvarest det är uppskuret, antyda, att individet varit en hanne, att utgångsstället för 

penis legat 3 ryggflikhöjd längre framåt än punkten midt under ryggflikens spets; och att anus legat en hel 
ryggfliklängd bakom penis. 

Färgen undertill och långt upp åt sidorna, således öfver munviken och bakom ögat något högre än läget 
för detta, samt till + af svansens höjd längst baktill, brunaktig (har troligen varit hvit eller åtminstone hvit- 
aktig). Kanske här och der. såsom det vill synas, med något krökta, längsgående mörkare, längre eller kortare 

streck. Ett något nedåt böjdt band af brun (har varit hvit eller hvitaktig) färg finnes längs ryggflikens bas och 
sträcker sig ett godt stycke snedt upp emot spetsen. Kroppen för öfrigt äfvensom framlemmarna och svans- 
flikarna svartaktiga; men snedt öfver kroppsidan, upptill, samt midtför och ett stycke framom ryggfliken, före- 
kommer en gråaktig färg, hvilken, invid den mörkare i grannskapet af främre delen utaf nämda flik, företer en 
skarp färggräns. 

Kranium: Längd från cond. oss. occ. till nosspetsen................ Cosa os Te AS SEEM or DSS GRs ko sö Ne NAN 338 m.m. 
Från inskärningen till nosspetsen ............ SSE LES SAS FER RAR Ron SA OL CA tee TA AR LIA 250-00 
Bredd "emellan vimskarnin galla oss... skred sssesebsskos ess svear es er ers er beses USEIRS SIS OEA r SL SDN 36 » 
Underkäkens: lälg Gb: .ssss snsncesnissösiret diss snsens sn sees stas sars Srpskas ans sr slda Nasa NEN NAN 300 » 
[SÄLEN o).rN ER UD CT da Besson a SDs BORRNING NYSON SN SONES BN NA TTR VGUSN ARI IOTNOOENNS (CENLSGE 180 » 
Underkakens; bredd midt. för SYmplySiS roses essascesecsssskjeseracakonen en snns et eesec leo sas skans n ns nea 207» 

» condylus, höjd -.. ... PR SSE Tf RE 
» ” |eI NT (6 rd KARATE BESS SRA RA BAR ER AT EET AR TR SA As Fe Se TIL 
» från slutet af condylus till inre randen af fOoramen....ss.sosesseesesserinresnnnr 82 » 
» största höjd ;baktilb-:2 sees oss ne NSeR en relsen sn ste sens ökas ers snaps sas sr R snar kAa HO» 

Skallens.störstarbredd baktill FEN aosent BY TRE AC 1 SR AAA SOA Teg ER At la (20 
Bredden af foramen:ämagmUum:rtsdssssc kb sköldens nns SNI SEK Sekab see beer ee ess RAA 30 » 
Afståndet emellanscondylisoss!'00oce:; upptill Fest 33 » 

» » » RA 1 Te [a | RS SAST AN 0 Sa RASAR RS T a OR BI OT se (ra 190 
Höjden af fena) condylus +p...stepdn ide disse fed Loss Tense ble oe SJ oe än SR ER bords SSR FASTAN Slo» 
Bredden » » » > ISLOTStA : 207 (LE 

aneden af tinmngELOP Ceasars a Rea som saa ao s sksL SRA Aes Sholes Lon ssk a SSN sr Alps ek trelentit BSR 
Den synliga delen utaf en af de längsta tändernas höjd föds: stssss sees. 5 » 

» » » » » » » slängd; nedtillf.istsmesdssmssn.sdssrsns 13 oo» 
» » » » » » » 30 bäe delat Dy ords oss RN 

Då de afbildningar öfver kranium, hvilka åtfölja denna uppsats, äro troget kopierade efter fotografier, i 
vid pass half storlek, är en mer detaljerad beskrifning här öfverflödig. Men jag anser mig dock böra anteckna 
öljande, mer anmärkningsvärda förhållanden, hvilka ock i sin mån äro synnerligen utmärkande för denna form bland 
cete. De å nosen linieformiga mellankäkbenen äro genom en särdeles djup ränna utvändigt skilda från öfverkäk- 
benen, hvilka rännor bakåt slutligen förlora sig i öfverkäkbenets längst bakåt utbredda, skiflika del. En annan 

likaledes djup ränna förekommer å mellankäkbenet, hvilken på sidan utgör gränsen för triangelfältet, som bak- 
till är konvext, att ej säga likasom uppblåst, men framåt tvärsöfver nästan plant, men längsåt, åtminstone 
bakåt, ej obetydligt exkaveradt.  Triangelfältet är framåt ännu tydligt begränsadt midtför 10:de tanden, 
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räknadt bakifrån, af nämnda ränna. Att näskaviteten endast är utbredd öfver den bakre, ansvällda delen af tri- 
angelfältet, syntes tydligt, derigenom att dithörande mjuka delar funnos in situ före kraniets rengöring. Mellan- 
käkbenen nå föga bakom näsöppningarua och skjuta längst baktill in uti en vik, bildad af öfverkäkbenet. De 
beröra visserligen ethmoideum, men komma ej i beröring med näsbenen, hvilka hafva en betydligt större längd- 
sträckning än bredd — hvardera för sig — framtill. Ofver pannbenets supraorbitalparti bildar öfverkäkbenet 
en längsklufven kam, hvars inre del är mest utbildad och vertikalt ställd. Rännan emellan kammens båda delar 
är på ett egendomligt sätt skrynklig, eller försedd med snedt löpande, irreguliera småveck. Alla criste äro sär- 
deles utbildade, tinninggropen likaså, hvilket sednare antyder starkt utbildade muskler här, som ock äro be- 
höfliga hos ett djur, hvars ansigtregion till den grad blifvit utdragen på längden som det ifrågavarandes. 
Den jemförelsevis väldiga processus 2ygomaticus ossis temporum, den baktill jemförelsevis höga underkäken, som 
framåt midt för sista tanden å ömse sidor är djupt fårad i likhet med nosen, äro ock utmärkande drag i 
kraniets bygnad hos denna djurform. I gommen, längst baktill, ett godt stycke bakom tandraden, börja 2:ne 
grunda längsgående rännor, hvilka midt för 9:de tanden, bakifrån räknadt, uppnå ett stort djup och der sam- 
mansmälta till en enda, som vid 18:de tanden blir särdeles grund och fortlöper till nosspetsen, men är ej obe- 
tydligt bredare emellan 2:dra och 10:de tanden, räknadt framifrån. Emellan de bakre tänderna äro de ursprung- 

ligen 2:ne rännorna skilda genom en skarp köl, som uppkommer derigenom att öfverkäkbenen böja sina kanter 
nedåt der, hvarest de beröra hvarandra; men från och med 9 m.m. bakom sista tanden och till kölens slut vid 

den 9:de, bakifrån räknadt, synes vomer framträda och till sist ensamt utgöra nämnda, särdeles fina köl. För 
öfrigt kan tilläggas att detta kranium ej företer någon märkbar snedhet, med undantag deraf att hjernskålens 
högra halfva är en hårsmån bredare och bakåt något mer utdragen än den venstra. 

Tandformeln: H. SEE Vv Z oc Alla finnas! 
SJ 33 

Tänderna något utåtrigtade men något inåt böjda; vid pass 4 gånger så höga som långa vid basen, 
men der dubbelt bredare än långa. Nedom denna finnes en ringlik ansvällning, rättare att betrakta såsom sjelfva 
basen, hvilken är starkast utbildad längre bakåt. Afståndet emellan ett par tänder är oftast dubbelt så stort som 
tandens längd vid basen. Både i öfver och underkäken äro de utvändigt till upp mot midten nästan jemn- 
breda, hvarefter tandens yttre kontur fortgår rak till spetsen. De bakre äro deremot likasom snedt afhuggna. 
Att emaljen har en slät och glänsande yta behöfver väl knappt tilläggas. Roten är hos detta exemplar lyckt, ned- 
till snedt inåtböjd. Fjerde tanden i öfverkäken, bakifrån räknadt samt å venstra sidan, liknar i grunden den, 

af motsvarande tand, af FLowER, 1. ce. meddelade figur. 

Venstra armen: Humerus midtåt utvändigt 3 gånger så lång som tjock nedtill, men der dubbelt så 
bred som tjock. Nedre kanten af ulna 3 gånger så bred som tjock. Största bredden tvärs öfver underarmen, 
nedtill 54 m.m. (Efter detta mått kan man lätt finna de öfriga med ledning af hithörande figur, som är ut- 
förd efter en fotografi af omkring half storlek). Corpus har 5 ben”). Pekfingret är längst och starkast bakäåt- 
böjdt; långfingret ej obetydligt och ringfingret föga; men lillfingret är vid pass lika mycket framåt böjdt som 
pekfingret bakåt. 

Fingrarna, till antalet 5, hafva följande antal falanger: 
I UPIM SMS: se seden 2. 

PEkänoTet -s.csscoosssosdrar seedar 7 (Den yttersta helt igenom brosk). 
Läångfingret GHEIHad:o d:o d:;0,, 1). 

Ringfingret .. HC. d:ö med spår till förbening). 
illGN Sbet Sons vesnbere arne 4(red:o helt igenom brosk). 
Hit höra figurerna 10 a, 10 b och 10 c å taflan II, samt fig. 34 å tafl. IV. 
Hvad nu slutligen angår Pontoporians plats i systemet, så, änskönt ryggfliken såsom vi nu lärt känna 

är vida mer utbildad än den blott upphöjdt köllika hos Inia, förete dessa båda äfven hvad beträffar framlem- 
marna och specielt Carpus-trakten så stor likhet med hvarandra, att den med skäl bör hänföras till en och 

samma familj, eller Iniide. 

13). STENO FRONTATUS. 
= Delphinus frontatus Cuv. Oss. foss., p. 278, pl. XXI, fig. 7, 8; Steno frontatus Gray Er. et Terr., 

p. 43; — Cat. 1850, p. 128; — Cat. 1866, p. 233: — Synopsis, p. 5. (Att Grar citerar Cuv. oss. foss. 
tab. XXTI, fig. 8, är origtigt). 

a). Stockholm, zool. Riksmuseum. Öfre delen af kranium. Utan påskrift. 
Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till NnOSSPetseh .w..cssee-sessen na 548 m.m. 

IRHADRINSkarnin gen oULLLYN OSS PetSE 3 3: s.> ss ds ssn ben stod so spa ass paa ds seas ken staka 298 oo» 
Breda semellam inskarnin galla sker sades ssecdset- see cersosressbövsersre nr er enet nee 105 » 

") Det 6:te eller pisiforme var fullkomligt broskartadt. Det lyckades ej eller att oskadadt framställa detsamma å preparatet. 

Vet. Akad. Handl. B. 9. N:o 2. ( 
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18+2 18+2 
Tandformeln: II. Vv. =, 18 finnas på hvardera sidan, men sjelfva nosspetsen, hvilken sannolikt 

haft 2 tänder till på hvar fr är borta. Tänderna skrynkliga. 

b). Stockholm, zool. Riksmuseum: Underkäken samt utaf öfverkäken till straxt bakom de sista tänderna. 

Med påskrift: »Brasilia». 
Underkaäkens, laängCss-ssdnsoscsseo ss 445. 
SyMphySISPlän gone: sees ssesas koras 183. 

5 22 

Tandformeln: H. SSE V. az 

Tänderna skrynkliga. 

c). Stockholm, Carolinska Institutet. Kranium, komplett. Utan påskrift. 
Kranium: Längd från! cond., os: oce., till MOSSpetseL. mods. sedssldsasis essens DÖM MIAS 

Från inskärningen till nosspetsen ..........:-.--... Fr babe orda, JUO 
Bredd emellan mskaännpagan a ss ss): cs. nesos se Eje ere klase JUN 
Un derkäkens Wän grid ..ss sist senda sd ende sälen des så ki dal) joln sr hk lets Lola SUL LSS seb 427 om 
Symphysis Jänsd Ne FS RER EST ERE ER TIA FEK RON SA RR ST Lan ER Aa An sa VAAN 

St 23 
r p 20 pA 
Tandformeln: H. 35; V. 3: 

25 23 
Tänderna skrynkliga. 

d). Stockholm, Veterinär-Institutet. Utan påskrift. 
Längd från cond. os. occ. till nosspetsen 

Från inskärningen till nosspetsen 
Bredd emellan inskärningarna .....eeee-ee 
Underkakens: langd os etSbeses Aer esaa aren TORRE SSERTERER > SA IE ee EE ADR 
SYIAP DySTS PLAN oo dT NS SNAREN Soest RAR SSA ne Syn | 26 SEAN 

Tandformeln: H. 2. NE 22 
23” 23 

Tänderna skrynkliga. 

cec). Lund, Anatomiska Museum. Ett kranium, om hvilket Prof. C. F. NAUMANN benäget i bref meddelat 
följande upplysningar, med ledning af hvilka jag äfven bestämt detta kranium. 

»Kranium: Längd från cond. os. occ. till nosspetsen .... Sö ANG Ita 
Fränfuinskanmingen! tillWnOSsp EUs en s= ss eS ESS RSA Sen SRA NS ee 2) 
IBrie UdNen slant uns kann SÄNT ss es ss secs esse se Nesse SE SSA 106 » 
KTannets största bred ark 55 see ma ns må ff ja a TARA 0 ORT SR AE AN SE 21005 
[Un Ge dic ake SULADNA se skle le a sea RA SATSER ISSN VASSKSA AD SRA ANANAS 420 » 
(SN) WEE LC ae UD espada. Ha odEssas SÅLD so Konsga pda SB pasbBan so rnssagOerAD 130 » 

ale 205 — 20 
Tandformeln: H. a NE a 

Tänderna något litet skrynkliga.» 

f). Skara, Blementar-läroverkets Museum. Ett utmärkt vackert kranium, till alla delar komplett, för- 
utom de bakre trefjerdedelarna af venstra os 2ygomaticum. Det har erhållits år 1865 af sjökapten APELGREN, 
som hemfört det ifrån Indiska oceanen; och, »om jag ej missminner mig», skrifver D:r fil. A. SAHLEN, »bekoms 

det i Batavia». 
Kramums Längd” från COR: OS: 0Ce:r til NOSSPpetSeN..=Nrsske ss NNSSANN SNS 523 m.m. 

IRran”inskarnin gen! till Mo sspetSenm-ck. see ses AA NeNNeNNNe Tay SN GJ (RR 
Bredd! emellan nskärmn pan 5s..cs ss esse sas sar se NILS SVS SAS SA 105 oo» 
UD derkäkens Mang OA os skogar sasse br seas se ss a je a bä beel sole lst SNS 445 oo» 
Symphysis längd RESAS EE RAR SA SR SA SN SNRA SRS SR Rss a SA a 158 oo» 

Tandformeln: H. 3 NÅ 2: 7 

Tänderna skrynkliga. Främsta paret i underkäken jemförelsevis mycket små, snedt framåt-uppåt rigtade. 
Det är sannolikt att ett par ytterst små jemväl funnits i mellankäkbenen, upptill. Vomer är synlig emellan 
framsidan af 3:dje och framsidan af 10:de tanden, räknadt bakifrån. På utsidan af det utvidgade partiet, fram- 

till, af os zygomaticum finnes, å hvardera utaf dessa ben, en intryckt, mer eller mindre sammanhängande linea, 
som i grunden löper parallelt med benets intill öfverkäkbenet och pannbenet liggande kant. Baktill öfvergår 
den i en å benet undertill förekommande afsats, som är belägen vid början af sista fjerdedelen af nämnda kants 
längdsträckning. Allt hvad som ligger ofvanför nämnda intryckta linea är, enligt min öfvertygelse, yttre kan- 
ten af os lacrymale, hvilket för öfrigt är sammansmält med nämnda parti af os zygomaticum. Det har så- 
ledes samma läge, som. hos edenticete; men har, såsom bekant, ej hittills blifvit påvisadt hos Delphinoidea. 
Allt antyder, att detta kranium är utaf ett yngre individ. 
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g). Göteborg, Naturhistoriska Museum. Kranium. Djuret, som det tillhört, ertappades i »Atlantiska 
oceanen, nära linien» af sjökapten C. G. ÖSTERSTRÖM, som den 25 Mars 1862 skänkt kranium till Museum. 

IKTanrum: MangU man cond. 405: OCC. tll NOSSPetSENs ss ssssescsesresara sesannsn sana 535 m.m. 
Från inskärningen till nosspetsen................+=.ss+++ TASTE STAR 1 320 » 
Bred diem ellanin skarp alla. sc soossdssdrcererarnsss die nde R ere re söre sker er Rare älg 
[UNd er kiRke 19 a OG Se et Re era odon Sets do sak sales ses Ssd ss es Ses såren bss send 453 oo» 
SME DUNEES. TEN Sf Es beror do försa st so OSSE ALE ONST Jr ref Lär 142 » 

22 
Tandformeln: H. =; V. — 

Tänderna skrynkliga. ÅL 

14). STENO ATTENUATUS. 

= Delphinus attenuatus GRAY, »List Mamm. B. M. 105»; — Steno attenuatus GRAY Er. et Terr., p- 
44 pl. 28; — b. Cat. 1850, p. 130; — 5. Cat. 1866; p. 235; — Synopsis, p. 5, pl. 28. (Uti det sist- 
nämnda arbetet upptages den som typ för ett särskilt subgenus, Stenella). 

Stockholm, Veterinär-Institutets Museum. Ett i ganska utmärkt skick varande kranium, men utan nå- 

gon påskrift. De lyckta tandrötterna m. m. antyda, att det tillhört ett utbildadt individ. Det synes mig full- 
komligt öfverensstämma med såväl de beskrifningar som figurer, hvilka GRAY, 1. c. lemnat, hvadan jag endast 
vill anteckna följande: 

Kranmmb Bangd fran cond. osk ock till sNOSSPetSCI4.--..0.cssersörsscr ss sesnrasen ser one set 420 m.m. 
IRTån färs kasnin gens (UL HOSSPetSCIN:-s-.s.ss-tocessssessbede sens seen deres sele srt öre 249 » 
Bredd emellan inskärningarna............ SEE ESA TA IST BER NA RA SR St 92 oo» 
[Uhderkakens, langd. ::0ök..vsciode. dess senat ar dede, SR Nere Nr SJ BAT) MIM: 
SYM pllyS1SVLaN DO recos bes erde ee enes bs rs Bo oto b ar söka cres as ss also Nn ak sn ss kanna lekar I FJ 
Nosens bredd, midtpå .. .... 45 m.m. 

» höjd HA ERUuNnde 48 oo» 
41 40 

Tandformeln: H. Sönd tar 

I midttrakten gå 5 på 24 m.m. 

Förhållandena emellan de anförda afstånden synas utaf ofvanstående mätningar. Mellankäkbenen hafva 
åtminstone å de bakre 3 af nosen något konvexa sidor; men sjelfva inkanten är i trakten framom triangelfältet 
mest böjd, så att den faller i det horizontela planet. Förmodligen hafva de genom intorkning strax bakom 
midttrakten skiljt sig från hvarandra lika långt som halfva längden af en midtför sittande tand; men öppningen 
emellan dem företer i öfrigt samma förhållande som å den citerade figuren hos GRAY. 

Vid midten af nosens längd förhåller sig hvardera mellankäkbenets bredd till bredden af det utanför 
liggande öfverkäkbenet som 1:12. Triangelfältet når fram till midt för sista tanden. Nosens bredd midtpå är 
lika med längdsträckningen af 9 tänder i midttrakten. 18:de tanden, räknadt bakifrån, är belägen midt för no- 
sens midt. Gomen, som är något litet inknipen vid början af vingbenen, håller i bredd derstädes ett lika af- 
stånd som längdsträckningen af 6 tänder + ett mellanrum i midttrakten, eller = gomens bredd midt för 
21:sta tanden, räknadt bakifrån. På sidan är spår till den vid sista tanden obetydliga sidofåran att upptäcka 
ännu vid 12:te tanden, räknadt bakifrån. Plogbenet är synligt emellan 9:de och 21:sta tanden; men det ligger 
i en djup fåra, som något tilltagande i bredd fortlöper till inemot den slutligen undertill plana nosspetsen. 

Underkäkbenen hafva sin nedre kontur högst obetydligt uppåtböjd och mest midtför den 4:de tanden, 
räknäadt bakifrån; likväl ej ens der mer än lika med nämnda tands halfva höjd. Någon gonyx förekom ej. 

IL. c., sid. 394, beskrifver GrRaY under namnet Steno capensis en art, som han jemför med sin S. atte- 
nuatus; den förstnämda afviker bland annat äfven derutinnan att den har ett mindre antal tänder, eller 34, mer 
sammantryckt och tillspetsad nos samt 4 tänder på en engelsk tum. Den uppställes ock derföre af GRAY såsom 
typ för hans subgenus Sousa. 

”) Underkäkspetsen är borta, men det bakifrån ännu sammanhängande skinnet med tänder eller ock hål efter sådana finnes full- 
ständigt i behåll, således äfven det som suttit på sjelfva bakspetsen. 
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14 bis"). STENO CONSIMILIS MALM, Dn. SP. 

? — Steno attenuatus GRAY, a & ec, Cat. 1850, p. 130; — a & c, Cat. 1866, p. 235. ?? —= »Delphi- 

nus pseudodelphis WiEGM. SCHREB.» enligt GRAY. 

Norrköping, Teknologiska Institutet. Föreståndaren för nämnda Institut Hr D:r AD. TÖRNSTEN sänder 
mig nu, då detta arbete föröfrigt är fullständigt afslutadt, godhetsfullt ett kranium till granskning, hvilket till- 
hör samlingarna derstädes och 1845 blifvit skänkt af fiskeri-intendente n G. Vv. YHLEN, som för mig uppgivit att 
detsamma an en dansk sjökapten, utaf hvilken han erhöll det, uttogs ur ett individ, vilket fångats. på höjden af 
men öster om Madagaskar, under segling från Godahoppsudden till Tranquebar. Det är i särdeles utmärkt 
skick. Tandrötterna äro lyckta; men individet, hvilket det tillhört torde ej ändå hafva varit fullt utbildadt. 

Kunde man bestämdt afgöra, om Delphinus pseudodelphis WIEGMANN & WAGNER (i Die Säugethiere, 
SCHREBER, enligt GRAY) hörer till det genus, hvarom här är fråga, så talar åtminstone tändernas antal, ARR 255 

för att denna i detta hänseende skulle kunna identifieras Ed vår art. Men då detta ej lärer låta sig göra, 
hvarom ock GraAY yttrat sig i Cat. 1866, p. 395, skulle det varit högst origtigt af mig, att vilja upptaga 
ifrågavarande kranium under detta namn. Enligt samme GRAY, 1. c., p. 235, finnes ett kranium under namnet 
Delphinus pseudodelphis i Leydens Museum. Grays anförande om detta kranium lyder i sin För som följer: 

»Delphinus pseudodelphis W1iEGM. SCHREB. t. 358 (skull); REicHB. Cetac. Anat. t. 18. Teeth 33 or 330 Skull 

in Mus. Leyden so named has the form of D. Malayanus, but beak shorter, and teeth RE and thinner, 
very like those of D. Delphis. Palate not grooved. Symphysis of lower jaw rather long». May be the same 
as the Steno attenuatus, but the Museum copy of ScHREBER does not contain the plate referred to». Detta 
yttrande, blott med afseende på tandformlen, gör att jag e ej vågar identifiera ifrågavarande kranium med det uti 
Leyden; och skulle dessa två likafullt adeles visa sig tillhöra en och samma art, så går det väl ändå ej an 
att npptaga arten under ett namn, som blifvit, såsom ofvan är nämndt, användt för en djurform, om hvilken 

man af författarna ej ens har så pass underrättelser, att man med säkerhet kan sluta till hvad genus den till- 
hört. Jag har derföre föredragit att heldre uppställa detta kranium såsom typ för en ny art, än att upptaga 

den under det ovissa pseudodelphis, isynnerhet som det då alltid skulle skett med ett: ? På så sätt äro redan 
i detta arbete tillräckligt många arter uppförda; men i dessa fall har jag, såsom jag tyckt mig finna, ej haft ett 
material af den beskaffenhet, att jag derpå velat eller kunnat grunda ett nytt species. 

Ifrågavarande art kommer ganska nära Steno attenuatus GRAY, för hvilken art Grays b, afbildad i Er. 
et Terr. pl. 28, utgör typen; men endast derigenom att ifrågavarande har mellankäkbenen starkt konvexa, att 
ej säga likasom uppblåsta; ett större antal tänder i öfverkäken och underkäkens nedre kontur starkt uppåtböjd : 

skiljes den lätt ifrån denna, eller S. attenuatus, hvilken jag ock varit i tillfälle att undersöka och under N:o 14 
beskrifvit. GRraAyrs S. attenuatus a & ce kunna emellertid möjligtvis höra till vår art, då jag lägger märke till 
hans anförande i tillägget i samma Catalogue, pag. 394. Det heter nemligen der: »'The skulls from Mrs. IncE 
(a) and Mr. A. PEARSON (c) are not in good condition, and the beaks are more depressed in front and not so 
compressed, more like Delphinus, ov rather Clymene.» Dessa förhållanden återfinnas nemligen hos ifrågavarande 
kranium, då jag jemför det med det kranium af S. attenuatus, som under N:o 14 af mig blifvit anfördt. 

Med Steno capensis GRAY, hvilken tillhör ett annat subgenus eller Sousa Gray, kan det här vara öfver- 
flödigt att jemföra vår art, isynnerhet som jag redan under S. attenuatus nämnt några ord om de väsentligaste 
karaktererna för kranium utaf derna art. 

Hurnvida något utaf de exemplar hör hit, hvilka BLYTH enligt GRAY, 1. e., p. 236, anfört under namnet 
S. attenuatus Gray och hvilka förvaras uti Museum i Calcutta, derom kan jag ej yttra mig. 

Ofver det ifrågavarande kranium har jag antecknat följande: 

Kranium: Längd från cond. oss. occip. till nosspetsen. .. 
Från inskärningen till nosspetsen.... 
Bredd. temellan: uns karnin gaRDA sd. secs ses ses lds Aes l as es see bra re ess vo E SN 
[UTI derkaken splalg Os: sv.skecs or sajtens. ven Ses ep sot pek sor SV LNa bas Sören Sö Sfen se os NR 
SYM p BYSTSI MAD Oe vas soma sosse sena RS SSE SSA ERNER 
Bredd öfver Föra delen äl PIOC: (ZY OO SS, sErOnUISE SAS SS SSR NaN 160 ch 
NOSEns bredd. .Vi mal DET oe se sorgsen see als STEL Ar la Sar SERENA 403 0» 

» höjd dersammastädes, i förening red ,uuderkäkeni.,... me 363 » 
Längden af tandraden 1 öfverkäken :...oo-ocssgsssesnsssea Er ARE SR 196 =» 

» » » 1 UDUELKIKEN 445 o der oe säs soo sia AS Sr ASA 189 oo» 
3 45) Ar 45 

Tandformeln: H. 20; NG 10 

I midttrakten gå 5+3 mellanrum på 24 m.m. 

”) Då jag Freda eiägsändt etiketter till en betydlig del af det material, som är upptaget i detta arbete, och å dem hänvisat till 
numren i detta arbete, upptages denna art under ofvanstående nummer. 



HVALDJUR I SVERIGES MUSEER, AR 1869. 53 

I trots af det olika antalet i öfver och underkäken, är tandformlen till alla delar rigtig, emedan både 
de aldra främsta och de sista tänderna förefinnas, både upptill och nedtill. 

Utaf det föregående synes det, att nosens längd i det aldra närmaste utgör 3 af kraniets totallängd, 

likasom att afståndet emellan inskärningarna förhåller sig till nosens längd som 1:22. 
Mellankäkbenet, med undantag af främsta sjettedelen af nosens längd, är tvärsöfver konvext, och isyn- 

nerhet bakom midten af nosen så starkt, att det nästan får utseende af att vara uppblåst. Den yttre 

kanten bildar derföre i förening med öfverkäkbenet en särdeles i ögonen fallande vinkel och stupar temligen 
brant i trakten af eller snarare något framom spetsen af triangelfältet. Från början af tredje sjettedelen, räk- 
nadt framifrån, äro inkanterna något nedböjda, hvilken nedböjning tilltager bakåt och är ganska betydlig bakom 
midten af nosens längd. Baktill äro de till en betydlig längdsträckning vidt åtskilda, och midt för sista tanden 
till ett afstånd, som är lika stort som ena mellankäkbenets bredd å midten af nosen. Emellan 14:de och 20:de 
tanden, räknadt bakifrån, beröra de hvarandra på en half m.m. när; men aflägsna sig från midten af nosen allt 
mer och mer hän emot spetsen. Emellan 3:dje och 11:te tanden, räknadt bakifrån, finnes å öfverkäkbenet, 
utanför mellankäkbenet, en längsgående exkavation. Vid midten af nosens längd förhåller sig hvartdera mellan- 
käkbenets bredd till bredden af det utanför liggande öfverkäkbenet som 1:14. Den till utseendet allt in emot 
nosspetsen eller till 40:de tanden raka tandraden, har likväl då den skådas framifrån en tydlig böjning inåt å 
midten af nosens längd. Nosens bredd midtpå är lika med en längdsträckning af 8 tänder och ett mellanrum 
i midttrakten. 20:de tanden, räknadt bakifrån, är belägen midt för nosens midt; och triangelfältet når fram till 

4:de, ja nära till 5:te tanden; men spetsen af detsamma måste bestämmas efter dess upphörande på mellan- 
käkbenets inåt sluttande sida. Gomen, som är något litet inknipen vid början af vingbenen, håller i bredd 
derstädes ett lika afstånd som 7 tänder i midttrakten, eller = gomens bredd midt för 20:de tanden, räknadt 
bakifrån. På sidan är spår till den vid sista tanden obetydliga sidofåran att upptäcka ännu vid 14:de tanden, 
räknadt bakifrån. Plogbenet framträder baktill midt för 9:de tanden. Med sin spets når det till midt för 23 
—24:de tanden. Det ligger i en nästan jemnbred men ej särdeles djup fåra, som från spetsen af plogbenet till- 
tager i bredd, men till sist upphör vid den slutligen undertill konvexa nosspetsen. 

Nacktraktenv likasom uppblåst; men ofvanför foramen magnum finnes en exkavation, midtåt på längs med 
en låg men tydlig crista. 

Underkäkbenen, som å främre hälften äro både låga och spensliga, ha den undra konturen starkt uppåt- 
böjd, och starkast midt för den 8:de tanden, räknadt bakifrån. Böjningen der är = 11 gång nämnda tands höjd, 
eller = underkäkens halfva höjd midt för samma tand. Hvad Gray kallar »gonyx» finnes lika litet hos detta 
kranium som å det under S. attenuatus beskrifna. Foramen interius vel posticum företer den egenhet, att det 
lancettformigt skjuter framåt och nålspetsigt upphör i yttre ytan af benet, midt för den sista tanden. Nu har 
jag ej det under namnet S. attenuatus, eller N:o 14, beskrifna kraniet till hands; men hade någontiug liknande 
förekommit hos det, så antager jag att det ej undgått min uppmärksamhet. Tänderna äro temligen tillspetsade 
och ej obetydligt inåtkrökta. Ofverkäkens sista tand är ytterst liten; den främsta ytterst smal men lång och 
synes, likasom den andra, sitta i mellankäkbenet. Underkäkens främsta tand sitter i öfre framkanten af käken. 
Den är spenslig och snedt framåt rigtad. Emellan denna och den andra finnes en lucka, lika lång som höjden 
af 2:dra tanden. Kranium är afbildadt å taflan VI, fig. 53 a, 53 b. 

15). DELPHINUS LONGIROSTRIS. 

? = Delphinus longirostris GRAY: »Spicil. zool. 1», 1829; — Temm, Fn. Japon., p. 13, pl. XXIV; — 
Gray Cat. 1866, p. 241; — Synopsis, p. 5. 

Naturhistoriska Museum i Göteborg eger den afhuggna framparten utaf öfverkäken af en gomfårad del- 
fin, hvilken i hög grad afviker från alla öfriga, hvilka jag varit i tillfälle att studera. Den har hemförts af 
sjökapten C. F. BERNSTEN, som skänkt den till Museum den 3:dje Februari 1864. Uppgift på fyndorten åt- 
följde likväl ej. 

Midtåt håller detta fragment 170 m.m. i längd; men snedt åt båda sidor afhugget och på den högra 
något längre fram än på den venstra sidan, mäter det på den förra blott 152 m.m. Bredden midt för det 
afhuggna stället på den högra sidan utgör 52 och bredden af mellankäkbenen på samma ställe 24 m.m. 

Denna nosspets har i grunden fullkomligt samma form och samma dimensioner som ett motsvarande 
stycke på det kranium af D. delphis från Spanska sjön, som i denna afhandling är upptaget under N:o 16 b, 
vid fråga om nämnda art. Men mellankäkbenen äro hos ifrågavarande jemförelsevis något bredare, det af brosk 
utfyllda rummet emellan samma ben smalare, tänderna tätare intill hvarandra belägna, längre och vida mer rig- 
tade utåt sidorna, hvarförutan gomfåran sträcker sig betydligt längre framåt. 

På hvardera sida finnas 33 — det motsvarande stycket hos D. delphis har 27 — temligen fina och 
inåt krökta tänder, hvilka, från och med den 10:de, framifrån räknadt, utvändigt äro försedda med en ljust 
kastanjbrun fläck, som ligger något närmare spetsen än basen af tanden. Längden utaf en af de mellersta 
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tänderna är lika med 2 mellanrum —+ längddiametern af basen utaf 2 tänder — hos D. delphis är tandens längd 
lika med ett mellanrum + längddiametern af basen utaf 2 tänder. 

Högst sannolikt hafva ytterligare 6 tänder funnits på hvardera sida framtill. Spår dertill finnas uti den 
oafbrutna alveolar-rännan. Men, efter all analogi, vid jemförelse med D. delphis, hafva omkring 20 tänder fun- 

»D5 60» 

55 — 66 nits på hvar sida i den del utaf nosen, som fattas, hvarigenom uppkommer det stora antal tänder, , 

som bland annat utmärker D. longirostris. 
Der, hvarest gomfåran förlorar sig i öfverkäkbenets plan, är afståndet emellan tänderna 3 gånger så 

stort som längden invändigt af den midt för sittande tanden hos D. delphis = 53 g:r — Detta ställe 
ligger 45 m.m. från nosspetsen — hos D. delphis 76 —; och 90 m.m. från nosspetsen, men bakåt, hålla 7 
tänder + mellanrummen 27 m.m. Hos D. delphis gå, på motsvarande ställe, 6 stycken + sina mellanrum på 

samma mått. 
Hit hörer fig. 11 å taflan III. 

16). DELPHINUS DELPHIS. 

= Delphinus. delphis: L. Syst. N., XIT, p- 108; — Cuv.:, Oss foss: V, 1; p. 275, 303; tab. XXI fig: 9; 

10, XXIII, fig. 22; Delphinus delphis Nirss. En., p. 591; Delphinus Euphrosyne NiLss. 1. e., p. 595, med 
uteslutande af hela synonymien. Delphinus delphis LiLLJEBORG, Ofversigt, p. 6. — GRAY Cat. 1866, p. 242; 
— Synopsis, p. 9. 

Uti våra Museer har jag varit i tillfälle att granska tolf mer eller mindre fullständiga kranier utaf denna 
sedan lång tid tillbaka bekanta art. Fyra tillhöra Riksmuseum, ett Carolinska Institutet och ett Veterinär-Insti- 
tutet i Stockholm. Universitetets i Lund zool. Museum eger 2:ne, Naturhistoriska Museum i Göteborg trenne 
och det i Malmö ett”); Men utaf alla dessa är ej mer än ett med säkerhet ifrån våra farvatten. Det är af vigt 

att återgifva följande anteckningar, då man numera känner flera närstående arter. Vi börja således med det 
fullständiga kraniet af det svenska exemplaret, som år 1848 hemförts från Bohuslän af Prof. S. LOVÉN. 

a). Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till nosspetsen..................... 453 m.m. 
Från inskärningen till nosspetsen.......... NS Epic eR sd 283 oo» 
Bredd emellan inskärningarna ....... JBL Er sees ON 
Um derkakenstlan St Net. se bo seek DESSA DA ÄR OR AASE 382 oo» 
SYM py SLSKU SN EC förs sgsrebs Ssnsse bås r pass ser kt ker öäerignsskes erste 5 0 

ABiEör ng dB 
Tandformeln: H. Aga NES 

De djupa gomfårorna förlora sig i öfverkäkbenets plan midt för 38:de tanden, bakifrån räknadt. Baktill 
nå de fullt ut till inskärningen i öfverkäkbenet. Gomkölen midt för 15:de tanden, bakifrån räknadt, högst obe- 
tydligt smalare än den ena utaf fårorna midt för samma ställe. -Triangelfältet uppnår, på en längsta tandlängd 
när, tandradens slut. Underkäkens exkavering undertill når till midt för 2:dra tanden framom slutet af 
symphysis. 

b). Fullständigt kranium, med undantag af yttersta nosspetsen, som är afbruten. "Tillhör Riksmuseum, 
till hvilket det öfverlemnats af kapten WENNERQVIST år 1861; men uppgift på fyndorten finnes ej. Detta kra- 
nium har största likhet med N:o a; men har tillhört ett något yngre individ. Det har något kortare nos och 
åt sidorna mindre stupande mellankäkben. 

Tandformeln: H. ära få rg 

c). Stockholm, zool. Riksmuseum. Underkäken, hemförd af Korvetten Josephines zoologer år 1869 samt 
erhållen af en matros i närheten af Azorerna, men utan uppgift på den plats hvarest det individ ertappats, som 
denna underkäke tillhört. 

; rme är LU JA RR Tandformeln är H. 46; NE 28 

Underkäkensi lang sas desde ds rss SR SSL Step Eree ser Ferret 382 m.m. 
SYM PhySsisAlä0 EA ja sferrt funds Fear da Sr ere arr das greps see SSR SES d sd BI 

d). Stockholm, zool. Riksmuseum. Ofverkäken från näsöppningen samt underkäken; med påskrift: 
»Delphinus delphis (2). Gamla Alströmerska samlingen». 

”) Enligt benäget skriftligt meddelande af Hr Rektor CARL MonteELnius i Jönköping, skall »i dervarande Elementarläroverks Mu- 
seum finnas ett kranium af denna art, hvilket för några år sedan inköptes från Köpenhamn». Jag förmodar att detta kranium 
är ifrån Spanska sjön och derifrån hemförts af D:r JoNAs COLLIN, enär en stor del af hans samlingar för några år sedan in- 
köptes af nämnda Museum. 
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Tandformeln: H. 3 : 

Anm.: Den är något litet olik N:o 16 a derutinnan att ifrågavarande jemförelsevis har något kortare 
nos och åt sidorna mindre stupande mellankäkben. Exemplaret tarfvar derföre måhända en när- 
mare granskning och jemförelse med flera exemplar utaf D. delphis, än de, hvilka stodo mig till 
buds i Stockholm. 

e). Stockholm, Veterinär-Institutet. Öfre delen af kranium. Utan uppgift på fyndort o. s. v. Skallen 
liknar N:o 16 a, men har tillhört ett något yngre individ. 

Tandformeln: H. SR NE 26 

f). Stockholm, Carolinska Institutet. Kranium. Utan uppgift på fyndort o. s. v. 

3, 

Ifanimn sulan od. från Cond.; (OSs+Foce:EblfDOSSpPpets EN .-- fuse. skede sanskr TF 
iPränjänskarnin gen; till SNOSSPpets EM .-L.cuskl ker sekel vessel dee sel 2 OM 
Breddjifemellan? i0Skamnun pällhar oe... csscccssskee Sei seck kids sk hard sker Sal fa 90» 
Underkakens, läng Gass ssssscsssmes SplcerNe et KR SE oe ESAs ne ses Ne kd ee ESSER 370 oo» 
SYLOD BYSLSKL Ar OC re SAS ANANAS Te a ANSE Sa Arn a 45 oo» 

44+5 45+D 
Tandformeln: H. ar SAR 

g och h). Lund: Universitetets zool. Museum. Uti det isynonymien omnämnda arbetet har Prof. NILSSON un- 
der namnet »Delphinus Euphrosyne GRAY» omnämnt 2:ne kranier och, såsom af de anförda måtten synes, beskrifvit 
det största utaf dessa. Enligt samme författare hafva dessa kranier förärats till nämnda Museum af framlidne 
Prof. A. J. Retzius; och NILSSON »förmodar att de äro från Kattegat». Med afseende på dessa kranier är det 
ej otroligt att så är förhållandet; men att de ej tillhöra Delphinus eller numera Clymenia Euphrosyne GRAY 
eller ens någon med denna närmare beslägtad form, derom har jag genom närmare undersökning af dessa kra- 
nier varit i tillfälle att fullkomligt öfvertyga mig. Huden i gommen förekommer nemligen in situ på båda 
dessa kranier, typerna till Ninssons D. Euphrosyne, allt ifrån nosspetsen till ett litet stycke bakom tandraden. 
Men man kan insticka lillfingret under nämnda hud, längst baktill, uti den under densamma befintliga gom- 
fåran; och NILSSON har således ej observerat att nämnda hudbeklädnad förefanns, hvilket likväl varit tydligt om 
han lagt märke till nämnda förhållande längst baktill. Han har tagit huden för benet och derföre beskrifvit 
dessa kranier såsom varande utan gomfåror. Genomsticker man derjemte nämnda hud med en sond, hvilket jag 
gjorde på båda dessa kranier, finner man äfven att gomfåran å hvardera sida om gomkölen har samma beskaffen- 
het och utsträckning, som hos D. delphis. Att borttaga nämnda hud, har man således ej af nöden för bedö- 
mandet af species. Jag skulle ej eller velat göra det förra, äfven om jag dertill begärt och erhållit tillåtelse. 
Såsom typexemplar, böra dessa kranier förvaras i samma skick, som de voro, då NILSSON beskref dem. LIiLLJE- 

BORG, som haft en mångårig verksamhet vid nämnda Museum och vid sin vetenskapliga resa år 1860 återigen 
vistades någon tid i Lund, för att der anställa undersökningar för sitt förtjenstfulla arbete, »Öfversigt af Skandi- 
naviens hvaldjur», har ej eller observerat det omnämnda förhållandet, hvilket synes, 1. c. pag. 14, då han säger 
»att i Lunds zool. Museum förvaras kranier af Delphinus euphrosyne och obscurus GRAY», eller just de NILSSOoN- 
SKA typerna för hans arter, som äro upptagna »i Skandinavisk fauna». 

Anskönt beskrifningen hos den celebre naturforskaren, Prof. S. NILSSON, med undantag af nämnda för- 
hållanden, är såsom vanligt så god, att man af den genast bör kunna sluta till, att den blifvit gjord efter cra- 

nier af D. delphis eller den art, som han 1. c., pag. 591, ock beskrifvit, men, såsom det i noten å följande sida 
heter, »efter exemplar i exotiska Museer», derföre att han af arten »har intet cranium deraf för närvarande till 

hands», har jag, förutom det redan nämnda, öfver dessa kranier antecknat följande: 

2). Det större, således det af NILSSON beskrifna: 
DD 

Zz Krfanium: KHansd från cond: oss. OCcc. fll NOSSPCEtsCEM sund sessseosessarssssss ann sas . 404 m.m. 
rån inskarnan gen vULAN OSSPEbISC NES ey raska st ss ssp gla s sejenelsa sele naea ne sa sin nå 202 » 
Bred dWemellantonskarninedalA. ss: sc pebessspas sasse seas sken SRS eng fy ans sla 84 oo» 
Un derkalkensi äng ONE. sdshe soda ses stf oo gä slanka Spels bris IR Sea gåbee näe a ne 348 oo» 
(SNidtT aliens HEN SU snart sn sbsesks otidsen. Soc san Otopso NR EEE gSn NSsod HcbsradNn spor 50 oo» 

48+? 46 +? 
Tandformeln: H. IT V- 

h). Det mindre, således det af NILSSon endast omnämnda. Hos detta är högra sidan af mnack- 
trakten borta. 

Kranium: Längd från cond. oss. occ. till nosspetsen .........sssssssesessnnsnn sörErosstoka 394 m.m. 
Bränn danskarnimgen till, MOSSPetsC0N 53: -sssccsses as sänoblsd ae sö seg sc reda nal däck es 237 ooh 
iBred diem ellantinskatnin Salla: ::..cs..s: sccdse.ssed: ss rss Ia an ne bes dens solar närt 82 » 
[Un derkalkens Mängd: Iis osasscnso esk odon oh astkr krets onnskskness s snc obe nnkirRald 332 » 
SSV PRV SSL 0 (Lb s as des sasse Sar SE SES Se. Sök sale sia se sla dajss ses sales sees örn rr 39 oo» 
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ETEER Eg Va 0 
47+7? 47+? 

Att NILSSON angifvit tändernas antal för lågt, eller »42—46», synes af det föregående, enär g bar 46— 
48 och h 47—49, och båda troligen en eller annan tand mer, längst framtill, enär de främsta endast äro att 

märka genom småknölar på huden, hvilken de ej genomträngt. Framför allt det här under 4 anförda kranium 
är af ett yngre individ, hvadan bland annat nosen är både relativt och absolut kortare än hos y samt hos detta 
något kortare än hos t. ex. den härstädes under N:o 16 k anförda. 

Tandformeln: H. 

i). Malmö. Elementarläroverkets Museum. Ett fullständigt och vackert kranium; men utan uppgift på 
fyndort 0. s. Vv. 

k). Göteborg, Naturhistoriska Museum. Fullständigt kranium. Exotiskt. Skänkt af handlanden D. EF. 
LINCKE den 15 Januari 1856. 

Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till nOSSPetsen...........ssessssssssssn son 454 m.m. 
Bränn anskarningen (tilll MM OSSpetS CH. ..-s oss ess s5-e eos ses ssk bo sner sele sea 20 
Bredd! emellan. i0sKkarningalla...-..ssssseosssse- sens -sk Heb ed dos ses bk se sans NER 89 » 
'Underkakens: längU e.tsuessssossneskrssesansenesssbröser anses Sötsdsssshöresae der sbedener 388 » 
BYMp hySIS- Län GS (ie ssda ense sas ro nyrcp Ear s a ss rs SS SES EAT TANS VESA MONA ARANAG 50 » 

Tandformeln: H. = ME = De 4 främsta upptill å hvardera sidan sitta i mellankäkbenet. Gomfåran 

förlorar sig i öfverkäkbenets plan midt för 33:dje tanden bakifrån räknadt och sträcker sig bakåt till trakten af 
orbita. Triangelfältet når, på en tandrotbredd när, till sista tanden. Underkäkens exkavation nedtill når till 
midt för 4:de tanden framom slutet af symphysis. 

1). Göteborg, Naturhistoriska Museum. Underkäken och öfverkäken från trakten straxt framom inskär- 

ningen. Spanska sjön, sommaren 1868, skänkt af Matros B. OLsson, den 13 Februari 1869. 

[UU NUerKa kens blan Ori: gsscpes stress sasse ers se ens ae Tak dare SS SE SE AE NARE NT SKANE 378 m.m. 
SYTp DY STSPLAR OSSE SR FORSA STEGAR SÄLSa 25 Ler SRA SSR rea la AA SS Sas 49 oo» 

- AE ERROR LER 
Tandformeln: H. ram NER 

Gomfåran förlorar sig i öfverkäkbenets plan midt för 33:dje tanden räknadt bakifrån. Triangelfältet når 
till midt för 2:dra tanden, bakifrån räknadt. Underkäkens exkavation nedtill når till midt för 3:dje tanden 
framom symphysis. Hit höra figurerna 12 a och 12b å taflan III. 

m). Göteborg, Naturhistoriska Museum. Underkäke, skänkt af doktor C. W. HULTGREN, den 14:de 

Oktober 1869. Fyndorten ej antecknad. 

Underkäkens längd 
Symphysis längd 

Tandformeln: H iv 

Underkäkens exkavation nedtill når till midt för 4:de tanden framom slutet af symphysis. 

n). Göteborg, Naturhistoriska Museum. Här förvaras slutet af en svans, både den uppstoppade huden och 

dithörande del af skelettet, hvilken jag förmodar höra till ifrågavarande art. Djuret ertappades i Spanska sjön. 
Hvad vi här ega af detsamma är skänkt straxt derpå, den 27:de Juli 1853 af öfverkonstapel N. QvIist- 

GÅRD. Svansens bredd emellan flikarnes spetsar utgör 390 m.m. De 16 sista kotorna finnas, sammanhän- 
gande, likasom äfven i situ 4 proc. spin. infer. De 3 främsta af dessa kotor, isynnerhet den aldra främsta, äro 
starkt sammantryckta och smalare än de närmast följande. Corpus af den främsta är framtill en half gång till 
så hög som den är bred. 

17). DELPHINUS MAJOR. 

? = Delphinus major Gray. Catalogue of Seals and Whales in the British Museum, second edition, 
London 1866, p. 396; Synopsis, p. 5. 

Uti Naturhistoriska Museum i Göteborg förekommer en underkäke i utmärkt skick med alla tänderna i 
behåll; men den är, ty värr, afsågad straxt bakom slutet af den framåtgående bugten af foramen interius vel 

posticum. Exemplaret, som denna underkäke tillhört, ertappades af Sjökapten RoorH »på höjden af Cap finis- 
terre» och förärades af honom till nämnda Museum den 10:de Februari 1863. Fullt öfvertygad om att den till- 
hört en art af det genus hvarom här är fråga, förer jag den derföre till den art, som GRAY för kort tid sedan 

på nämnda ställe heskrifvit under namnet D. major, med hvilken den hvad angår tändernas antal och storlek 
samt anordning till alla delar sammanfaller. Det kranium, på hvilket Gray grundat sin art, finnes i British 
Museum; men utan angifven fyndort. Om mitt exemplar är skildt från D. delphis, det kan jag likväl ej nu 
med full visshet afgöra. 
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Då afståndet från hakspetsen till nämnda sinus endast är 7 m.m. större, än samma afstånd på under- 

käken af det exemplar af D. delphis som här är anfördt vid denna art under N:o 16 1, hvilket är ifrån 
Spanska sjön, hvadan dessa båda käkar i det närmaste äro lika stora, vill jag här i följande korta beskrifning 
jemföra dem med hvarandra och särskilt framhålla afvikelserna. 

Underkäken: Från hakspetsen till nämnda sinus...... 285 m.m. Hos D. Delphis, N:o 16,1...... 278 m.m. 
» » » tandradens slut... 245 » » » IST ESS 228 oo» 

Syna pry SLS kan og dksseasA ense es en 47 oo» » » Ör fr Beten ok 

Tandformeln: H. ag; Vv. 7 

På en längdsträckning af 263 m.m., eller nära en engelsk tum, vid 90 m.m.s afstånd från hakspetsen, 
finnas 5 tänder. 

Underkäkens exkavering nedtill når till 3:dje tanden framom slutet af symphysis. 
Relativt likasom absolut är således symphysis kortare, tandraden längre tillbakagående, tänderna fullt ut 

dubbelt gröfre, hvartill slutligen kan läggas, att hakan är bredare än på D. delphis. För öfrigt hafva de här 
jemförda underkäkarna i högsta grad likhet med hvarandra. Hit hör figur 13 å taflan III. 

18). DeELrreHiNus FRITHIU. 

= Delphinus Frithii BLrytH, Rep. Asiatic Soc. Calcutta, 12; — Gray Catalogue of Seals and Whales 

in the British Museum, second edition, London 1866, p. 248. 

GraY har uti ett af sina sista arbeten efter BLYTH uppställt denna såsom det vill synas ifrån alla hittills 
kända samslägtingar väl begränsade art, utaf hvilken några fragmenter finnas förvarade uti ett par utaf våra 
Museer, men tyvärr utan uppgift hvarifrån de härstamma. FRITH ertappade den under en resa från England 
till Indien och kranium af typexemplaret förvaras uti the Asiatic Society Museum i Calcutta. 

a). Riksmuseum eger en underkäke, bestämd till Delphinus delphis, hvilken funnits i samlingen åtmin- 
stone före år 1839. Den håller 390 m.m. i längd och har en symphysis af 46 m.m.s utsträckning. Dess kon- 
tur undertill är konkav ända fram till midt för andra tanden framom slutet af symphysis. Tandformeln är: 

EE 53? NE 53 

b). Uti Veterinär-Institutets i Stockholm Museum finnes utaf ett individ hela nosen allt ifrån trakten 
straxt framom näsborrarna samt dessutom underkäken utaf ett annat individ; men båda likaledes utan ringaste på- 
skrift. Den förra är i särdeles utmärkt skick och företer ofvantill den karakter, som synes vara af synnerligen 
utmärkande beskaffenhet, eller att mellankäkbenen i vertikal genomskärning, till exempel midt för 10:de tanden, 
bakifrån räknadt, tillsammans formera en fullständig halfcirkel, hvars ändstycken sänka sig lodrätt ned mot öfver- 
käkbenet och hvars diameter ej är fullt så stor som bredden af det utanför liggande öfverkäkbenet. Gomtrakten 
har temligen djupa sidofåror. Underkäkens längd utgör 395 och längden af symphysis 62 m.m. Tandformeln 
EES NV 49+3 

AST TEARS ERA 

c). Den nyssnämnda underkäken i sist anförda samling visar följande tandformel: H. 50-22; Vg 

Formen och byggnaden i öfrigt hos alla tre här omnämnda underkäkar äro till alla delar desamma och 
skiljas vid jemförelse lätt ifrån öfriga här anförda samslägtingar, äfven ifrån den nära stående D. delphis. 

19). DeELPHINUS MooREL 

= Delphinus Moorei GRAY Catalogue of Seals and Whales in the British Museum, second edition, Lon- 

don 1866, pag. 396; med figur öfver djurets yttre form och färgfördelning. — Synopsis, p. 9. 

a). Utaf denna art, hvilken såsom ofvan synes helt nyss blifvit beskrifven, finnes uti Riksmuseum ett 

kranium, 46 sammanhängande kotor, de bakre med sina proc. spin. infer. — slutet af ryggradspelaren finnes ej 
— samt huden, till samma individ, uppstoppad. Alltsammans i särdeles godt skick. Färgfördelningen är visser- 
ligen något olika med Grays beskrifning, men detta har ej af mig ansetts tillfyllestgörande för uppställandet af 
vårt exemplar såsom typ för ett särskilt species. Exemplaret har blifvit hemfördt af sjökapten MoLrLIiN, år 1840. 
Det hade ertappats »nära S:t Helena» i södra Atlantiska oceanen. Vid Författarens besök i Stockholm i Sep- 
tember år 1869, var det uppstäldt under namnet »Delphinus nov& Zelandie». Öfver exemplaret har jag anteck 
nat följande: 

EK. Vet. Akad. Handl. B. 9. N:o 2. 8 
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Det utmärkt väl stoppade och väl bibehållna exemplaret, som efter allt utseende är en hanne, håller i 
längd från hakspetsen till inskärningen emellan svansflikarna... 1,365 m.m. 
Erånshakspetsen til ryggflikens DON AO -socckeserccercsidssekeres ie ycktesds DNE Erere 600 » 

» » >. midt under TYggHlikens sp etSkiovespeton dr bidsset ka sept bss theses nose ben tess sc ESR SES 800 » 
Eramlemmens längd; räknadt från: främre, larmvyecke br -:ooomoesesaccreplbnssrekndes Essin s susnosensk ser sas rr senE ss se 210: » 

» » » » bakre DIN RNE SR SE KSO seb bo äre lll skr s area kjas NRA SS S SSR SERENA 150 oo» 

» TND Stå HLeCd DATDNNASCN:engoeresn ser roses vels ere cks or esk ses rasar SAS 5 a NaN SE Se RE OA LSE Sr 60 » 
» Störstar bredd; (eller vid lin Sersp else ss. ssss ses svs S RSS SNN SNETT SAN SEA PARES 75 oo» 

Ryggflikens höjd, lodrätt från basen eller den sammanbundna ryg BElMIENA SC: oder See se RN. ASS KET FANAN 130 » 
Bredden emellan svansflikarnas extremiteter ...... BOSE VIE EE STORT SATSAS ERAN DN Rs ENAS TN op RsA rea SAT 280 » 

Det af GrRaY beskrifna exemplaret, som var en 2, höll i totallängd 1,906 m. m., och afståndet emellan 

nosspetsen och (början af ?) ryggfliken utgjorde 834 m.m. 

Färg: Ofvan svartaktig. Sidorna gråaktiga med ett längsgående hvitaktigt band, som börjar under och 
straxt framom ögat samt, tilltagande i bredd, upphör något framom trakten midt under ryggflikens spets. Midt 
under ryggflikens början, men nedom det förutnämnda bandet, börjar ett annat, som baktill är öppet, det vill 
säga sammanhänger med den hvitaktiga färgen å buken, men nedtill begränsas af ett under slutet af ryggflikens 
bas till sist sylfint, svartaktigt streck. Bakåt, på sidan af svansens början, förekommer en hvitaktig längsfläck. 
Ryggflikens nedre del, på sidan, och framlemmens bas utvändigt olivgrå, hvilken färg troligen varit hvitaktig. 
Nedom ögat samt nedom det först omnämnda, hvitaktiga bandet börjar ett annat, men något mindre tydligt än 
det öfre, och öfvergår under trakten af främre armvecket i bukens hvita färg, hvilken sträcker sig halfvägs un- 
der svansen, och som från haktrakten till ett litet stycke hän under framlemmen, straxt nedom den ofvan- 
före befintliga mörka färgen, är försedt med ett linieformigt, svartaktigt band, som fortlöper parallelt med den 
nedom mungipan mest uppåtböjda färggränsen. 

Framlemmen tillspetsad, baktill med en framåtgående utskärning. Ryggfliken baktill utringad, temligen 
spetsig; men spetsen når ej så långt tillbaka som slutet af flikens bas. Svansflikarna fanlökekore föga breda, 
men desto längre. Midten af genitalspringan ligger + ryggflikhöjd (vertikal) bakom den linje som drages från 
spetsen af ryggfliken vinkelrätt emot kroppens jänbdaskl 
Kranium: Längd från cond. oss. occ. till nosspetsen ').. ........ 380 m.m. Grays exemplar höll ....... 443 m.m. 

Rräntvinskarningen till MmOSSpetseM-.s.s-.-smss ke ROMANI » » 2 Ae KROSSAD 
Bredd "emellan inskärningarhas.s-.sssc-.-s--cssssecsssosradser) MIO DIES » » ÖL rs NORED 
Underkäkensylang ssk ccs. stkss nos sNore en ossn ps Sek KSR a 314 ». » » EE GJ 
Symphbysis klang dess sESeeNeA sees a Sån SSA aAa SMAD: 

40+3 44 
Tandformeln: H. 733; V- 2312 

Triangelfältet är ganska långt, men når ej fullkomligt fram till sista tanden. Gomfåran slutar ett lika 
långt stycke framom inskärningen, samt förlorar sig framtill i öfverkäkbenets plan midt för 37:de tanden, räk- 
nadt bakifrån. Gomkölen tvärsöfver konvex; midt för sista tanden dubbelt så bred som gomfåran. Baktill är 
hjernskålen starkt konvex, men stupar brant ned emot foramen magnum. Mellankäkbenen formera ofvantill, der 
hvarest de beröra hvarandra, tillsammans en längsgående, stark konvexitet, med sidorna hastigt sänkta emot 
öfverkäkbenen.. Framtill äro de förra vidt åtskilda. Tänderna föga spetsiga och helt litet krökta inåt, jem- 
förelsevis med tänderna hos D. delphis. Midt på sidan finnas 8 tänder på en längdsträckning af 28 m.m. Den 
del utaf ryggradpelaren, som finnes, har stor likhet med det motsvarande hos följande, eller D. Walkeri. 

Uti fingrarna finnes följande antal falanger: 
Tummen af hvilka de 2 första med förbening. 
Pekfingret » » HELIGA 1); » » 

Långfin oret »” » » 6 »”» » » 

Ringfing ret » » PLO Då » » 

Tii]lfinl She bone seeEs penn d es ks abs larseean dark ere geten Reser 2 OA 0 AD » » 

Carpustrakten är afbildad å taflan IV, fig. 36. 

Anm.: Denna och följande art skilja sig från D. janira, som förekommer utanför New Foundland, 
bland annat derigenom att den sistnämnda har ett färre antal tänder. Den likaledes nära be- 
slägtade D. nove zealandie från Nya Seland afviker från de båda förstnämnda bland annat der- 
igenom att ryggfliken hos D. nove zealandie jemförelsevis är vida längre framåt belägen. Se 
Quoy et Gaim. Voy. Astrol. 49, t. 28. Färgfördelningen hos denna, såsom den är afbildad och 
beskrifven hos de citerade författarna, har emellertid ej obetydlig likhet med samma hos den, 
hvilken jag här beskrifvit. 

”) Denna är något skadad; men den sannolika längden är tagen med i måttet. 
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b). Göteborg, Naturhistoriska Museum: Här förvaras, sedan före 1848, ett å hjernskålen delvis defekt 

kranium af ett särdeles ungt individ, men utan påskrift hvarifrån eller när det inkommit i samlingen. Alla 
tänderna äro utfallna. Jag uppför tills vidare detta kranium under denna art; men förr än jag blir i tillfälle 
att anställa en närmare jemförelse med kranium utaf N:o 19a, är jag ej fullt säker på att det ifrågavarande 
hörer hit. Det har följande dimensioner: 

Kranium: Längd från cond. oss. occ. till NnOsSpetsen ...sssisesessesesessserenssdenn ser enr nar 202 m.m. 
INTän ans karnm pen otil DOSSpetsen Stl sspsdsst desde ssskedeseh are dear sbepr ssd SES bbeS 102 » 
IBTSN GUSTEN an Skam Pata ESSEN SAST AS nana 42 oo» 
Inta en NGN SoRAD EES OT 157 oo» 
SVA py S15 feg Ob sesseess TSE EA  S AA S et 2000 

Triangelfältet når 3 m.m. framom alveolarrännans slut. Gomkölen, som starkt och jemnt tilltager i bredd 
bakåt och der är konvex, är vid tandradens slut af samma bredd som bredden af nasalgången vid dess halfva 
höjd, eller fullt ut dubbelt så bred som gomfåran midtför. Denna förlorar sig bakåt mot orbitaltrakten; 
framåt når den till inemot spetsen af öfverkäkbenet. : 

20). DELPHINUS WALKERI. 

= Delphinus Walkeri Gray Catalogue of Seals and Whales in the British Museum, second edition, 
London 1866, pag. 397; med figur öfver djurets yttre form och färgfördelning; — Synopsis, p. 9. 

Äfven denna art har för kort tid sedan blifvit beskrifven och af GraY uppställd vid sidan af samma 
författares D. Moorei. Kranierna hos båda äro hvarandra i grunden så lika att, såsom han uttrycker sig, 
vit is not easy to point out any difference in words». Han framhåller likväl såsom något väsentligt ej blott 
det något större antalet af tänder, hvilka jemförelsevis äro mindre, utan ock en och annan afvikelse rörande gom- 
traktens byggnad. Samma olikheter har äfven jag funnit å ett exemplar, som är förvaradt i Riksmuseum, och 
hvilket var bestämdt till »Delphinus nov&e zeelandie Less». Det har blifvit hemfördt af Kapten NORDVALL år 
1843, som ertappat detsamma i »Atlantiska oceanen, söder om Azorerna». Att den är väl skild från den här 

ofvan under namnet »D. Mooreiv upptagna, derom är intet tvifvel, likasom att den är identisk med D. Wal- 

keri, GRAY. , 
Preparatet uti Riksmuseum utgöres af ett utmärkt skelett; men tung- och bäckenbenen äfvensom sista 

svanskotan, några proc. spin. infer. och några falanger äro borta. Mina anteckningar öfver detta skelett äro 
följande, förutom det, som under D. Moorei redan blifvit anfördt: 

Skelettets totallängd (kranium inberäknadt). .sssmosssssessesssosessesssssnrssrne scr sne rrn ror nnr sn 1,5057 

Kranium: Längd från cond. oss: (oce: till NOSSpetseD.....sbossesdsssee sodotrersresiaskrrs ns 395 » 
[Bränn skarning en till ön OSSpets en 35) Eee. dd das obs ess ar oboe sön es Ester scenens 232 oo» 
Breda: emellan HiSkarnin garnal..ss..stssbis cl .otposode borste d dist er ons Idea de 82 » 
Underkäkens längd ...............-- SUSAR SARA ASU TRE Sp ISRN K GROT 8 SOND 
SYN p NYSS LAN BjUEN: Bee se ot dose SRA so SARS [sa Socks Soo] sr dos as R Aase sn Ra 38 » 

49 - 48 
Tandformeln: H. 28; NÅ 18 

Gomfåran når till midt för inskärningen i öfverkäkbenet. Gomkölen, som är något tillplattad och stu- 
par med skarpa sidovinklar, är midt för 15:de tanden, bakifrån räknadt, smalare än gomfåran på samma ställe, 

samt midt för sista tanden ej dubbelt så bred som gomfåran derstädes. 
Skelettet, som tillhört ett äldre individ än den näst förut beskrifna D. Moorei, har följande antal af 

vertebror, nemligen: 

Halsvertebror ........- 7 (Atlas och epistropheus sammanväxta med hvarandra). 

Ryggvertebror ........ 14 
Ländkorsvertebror . 20 
Svansvertebror. ...... 30 

(+ den sista, som är borta) således tillsammans 72. 
För öfrigt finnas 14 par refben och 8 par sternalben. Bröstbenet består af trenne stycken. 
Uti fingrarna finnes följande antal falanger. 

TOMMERW EL. SALU 2 (+1 2). 

IPekfn press Ste IGUR?) 
TÄND NN STÖR rg 0. sa OR(EESRD 
Ringfingret.. ........... 2 (+2 ?). 
TFN fn Set r 0SereN 2: 
Carpus-trakten är afbildad å tafl. IV, fig. 37. 
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21). ÖLYMENIA DORIS. 

= Delphinus doris Gray, Er. et Terr., pag. 39, pl. 20; — Cat. 1850, p. 114; Tursio doris GRAY. 

Cat. 1866, p. 255; Clymenia doris GRAY, Synopsis p. 6, pl. 20; Delphinus obscurus NILsson Fn. p. 597. (non 

— D. obsurus GRAY) Lagenorhynchus? Nilssonii GRAY, Proc. Zool. Soc. 1864, pag. 238. 

a). Stockholm, zool. Riksmuseum: Ett kranium med påskrift »Delphinus leucopleuri af.; men utan 
uppgift på fyndort o. s. v. 

Kranium: Längd från cond; oss. occ. till NOSSPetseD mouse. ssessseseskassspane assist anar 400 m.m. 
Från anskarnin gen ttill MOSS PelSen oss el msr sasse sse anses sälen nnE SoS SST 234 oo» 
Bredd emellan! inskamingalld:-.-.--.eperk.sssssns eps ks SAST NA en SE NS TE rr BOLD 
Underkäkens längd............+--- KAS a FNS ASP EE RIKA YRAN AR ae ST SR SOS SRA 340+3 m.m. 
Symap ByS1SK Län g )ubes syra sees sa saras leser ena ss ses RESANS NS FÖRR S RR bfera D 
Nosens bredd midtpå ........... öl a tsra aja ss SEE RER SNS a 56 m.m. 

» höjd, med inberäkning af underkäken ......sossse00 srrsssssnsnr sonernns 33 » 

Tandformeln: H. SE Mö = 

Triangelfältet når till midt för femte tanden, bakifrån räknadt. Tänderna jemförelsevis med öfriga här 
upptagna arter af slägtet Clymenia, temligen stora, eller midt i käken, vid dess kant mätt, 5 på 26 m.m. 

Att nosen är något litet mer än + af kraniets totallängd, synes af de anförda måtten, likasom att bred- 
den emellan inskärningarna förhåller sig till nosens längd, som 1:23, eller rättare något mindre. Mellankäk- 
benen hafva straxt framom midten af nosen nästan fullkomligt rätlinigt sluttande sidor; men bakom midten äro 
inkanterna bakåt allt mer nedböjda, eller så att vid spetsen af triangelfältet detta är tillfället med nära + af 
hvardera benets hela bredd. På midten af nosen är hvardera mellankäkbenet på en midtför sittande tands halfva 
längddiameter vid basen när, lika med bredden af det utanför liggande öfverkäkbenet. Framtill sluta mellan- 
käkbenen sig intill hvarandra midt för 28:dje tanden, räknadt bakifrån. Tandraden rätlinig, allt intill 30:de 

tanden, likaledes räknadt bakifrån. MNosens bredd midtpå lika med längdsträckningen af 9 tänder i midttrakten. 
14:de tanden, räknadt bakifrån, är belägen midt för nosens midt. Gomen, som är tydligt inknipen vid början 
af vingbenen, håller i bredd derstädes ett lika afstånd som längdsträckningen af 6 tänder i midttrakten = gom- 
mens bredd midtför 20:de tanden, räknadt bakifrån. På sidan är spår till den vid sista tanden obetydliga sido- 
fåran att upptäcka ännu midtför 9:de tanden, räknadt bakifrån. Plogbenet är synligt emellan 7:de och 20:de 
tanden, i midttrakten till en bredd =3 af en midtför belägen tands höjd. Dess rundade nedre del ligger bak- 
om midt-trakten af dess synliga längd i samma plan som öfverkäkbenen, men framtill slutligen allt djupare i 
den framåtgående och först å spetsen af nosen sig förlorande rännan. 

Underkäkbenen hafva nedre konturen starkast uppåtböjd något framom slutet af tandraden eller midt för 
4:de tanden, likväl ej mer än 3 utaf nämnda tands höjd. 

Den lyckta tandroten likasom förhållandena i öfrigt utvisa, att detta kranium hört till ett fullt utbildadt 
individ. Det har derföre jemförelsevis med bakdelen af kranium något längre nos samt i öfrigt något gröfre 
tänder än förhållandet är hos följande. 

b). Lund, Universitetets zool. Museum. Ett kranium, med påskrift å etiketten, »Delphinus obscurus 

NiLssons Faun., skänkt af Prof. FLORMAN», således typen för NILssons D. obscurus. Detta namn finnes skrifvet, 

såväl i basilartrakten, med tillägg »NILssons Faun., som på utsidan af högra underkäken. På den venstra 
står »N. N:o 54. Delphinus Delphis», antecknadt med en annan hand och måhända ledande till någon upplys- 
ning om hvarifrån detta kranium kommit i FLORMANS ego. Arten, utaf hvilken ett kranium nu ligger framför 
mig och hvilket jag genom Prof. WAHLGRENS godhet fått låna från nämnda Museum, upptogs af NILSSON i hans 
fauna derföre att han hade »anledning» — månne någon annan än den att kranium fanns i Prof. FLORMANS 
samling? — »förmoda att den (delphinskallen) är från någon svensk kust» men tillägger han: »säkert är det 
dock icke». NILSSON 1. c., p. 598. Jag tviflar äfven mycket på att det är från våra farvatten. Det förundrar 
mig ock, att NILsSSon, som haft tillgång till det reseverk, hvilket han citerar, ej jemförde ifrågavarande kranium 
snarare med D. doris än med D. obscurus GRAY. Genom sin utåt nästan cylindriska och långt utdragna nos, 
genom sina raka käkkanter, ett förhållande hvarvid NILsSSoN till den grad fästat sig att han kallat arten »delfin 
med räta tandrader», genom triangelfältets mindre utsträckning m. m,, afviker det särdeles mycket ifrån D. ob- 
scurus GRAY; men i alla dessa afseenden, ja i allt, är det så lika med D. doris GRAY, att man skulle vara 
frestad att tro, att detta kranium legat till grund för den af Gray lemnade figur, 1. c., pl. 20. NILSSON an- 
gifver antalet af tänder till 30—32. Det lägsta talet finnes ej i någon af tandraderna, men väl något mer än 
det största. Öfver detta kranium har jag dessutom endast antecknat följande, på grund deraf, att de relativa 
förhållanden, som vid föregående nummer äro anförda, i grunden till alla delar äfven finnas hos detta kranium. 
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kranium: Hävgd från cond. oss: oces till NOSSPetseM.;--<+:-.:5spssusbersibuscss rss (ON 2 MM 
Från inskärningen till nosspetsen....... SER SR GEL NS Ban la ss ss os NAS ror 213 oo» 
Breda emellan kosan aln Ar: «ups sosse daterar srstekisas sger esse srefidarsra 92 om 
[Und erkakensplan odat at. ss ss sär ek års ara ocelen sr o såret net a ir Er nr 312 » 
SYmip hyss gj Ole ssrss rss seko pass rs ses srs nea Sas neon eF snar arken norsk s ann densr Sn 49: 7» 
Kraniets största bredd.........----- an a a nm araföjsra nas öda IE 
Nosens bredd midtpå ...... nn mn ora a ra AR a om Eu skr ra 47 oo» 

» höjd, » Underkaken. mberaäknadt. tr .s.ssqrusborsas ser sansa 46 oo» 

MH Bil oy 42 Tandformeln: H. 3341: Vv 3242 

Triangelfältet sträcker sig till midt för 6:te tanden, räknadt bakifrån. Tänderna midt å en tandrad nå- 

got mer än dubbelt så höga som långa vid basen; på samma ställe gå 5 stycken på 26 m.m. 16:de tanden, 

i öfverkäken, räknadt bakifrån, håller i höjd 8, bredd vid basen nära 5, längd dersammastädes 31 m.m. Vomer 

är synligt i gommen emellan 7:de och 18:de tanden, räknadt bakifrån. Midt emellan inskärningarna och nos- 

spetsen, håller nosen (underkäken inberäknad) 46 m.m. i bredd och 53 i höjd. Nosens längd utgör + af total- 

längden. Bredden emellan inskärningarna innehålles vid pass 23 gånger i nosens längd. Tandrötterna lyckta, 

men allt öfrigt antyder, att detta kranium ej tillhört -ett så utbildadt individ, som det under föregående nummer 

anförda. 
Det bör ej lemnas oanmärkt att uti GRAYs arbeten förefinnes en och annan motsägelse med afseende på 

denna art Då jag ej nu har till hands Proceedings af the zool. Soc. för år 1866, känner jag ej, om dessa 

motsägelser der blifvit rättade af GraAY sjelf. Jag får dessutom äfven nämna, att jag ej varit i tillfälle att 

rådfråga GRrayxs katalog öfver de osteologiska samlingarna i British Museum, der måhända en vigtig upp- 

lysning vore att inhemta med afseende på de kranier, som GRAY haft till hands vid uppställande af detta spe- 

cies. Eller har han måhända till en början endast haft tillgång till ett sådant? Så ser det åtminstone ut 

vid beskrifningen af D. doris uti »Erebus & Terror, Mammalia, pag. 39. Omedelbart under artnamnet 

hänvisar han till Tab. 20 å hvilken 2:ne helt visst utmärkta figurer i + storlek återgifva ett kranium, sedt 

dels ofvanifrån och dels ifrån sidan. Dessa figurer äro ock, såsom redan nämndt, så lika med typkraniet 

för Ninssons D. obscurus, att man skulle tro, att detta legat till grund för utförandet af nämnda figurer. Den 

nedre figuren har att uppvisa 33 eller högst 35 tänder i öfverkäken och 34 i den nedre, eller åtminstone på 

högra sidan precist samma antal, som finnes i mämnda kranium. Icke desto mindre heter det i beskrif- 
g 

ningen att tandformeln är 2 Det skulle väl synas, som om man isynnerhet hade att fästa sig vid det antal, 

hvarom texten talar, men att detta ej är fallet, torde framgå utaf det följande, änskönt GRAY ej någonstädes i 

de arbeten, som nu föreligga, anfört något, som positivt visar, att sistnämnda tandformel har tillkommit genom 

ett tryckfel. Ty utan att något härutinnan blifvit anmärkt uti samme författares Catalogue etc. part 1, Cetacea, 

pag. 114, uppgifves tandformeln der till = or = Der får man emellertid, hvilket synes af de återupprepade, 

många måtten, veta att det i Er. and Terr. afbildade kraniet är det, som derstädes äfven blifvit beskrifvet. 1850 

hade GRAY emellertid 3 kranier till att omnämna; men han anförer ingen större tandformel än 35 nemligen 

för ett kranium i Ipswich Museum. 

Uti Grays Catalogue, 1866, pag. 255, är hvad angår Tursio doris alltsammans aftryckt, som står att 

läsa i förutnämnda arbete, således äfven uppgiften om tändernas antal. Något vidare om arten har författaren 

der ej haft att tillägga; men, 1. c., Cat. 1866, pag. 399, förekommer, under beskrifningen af »Delphinus pun- 

ctatus, ett anförande, som är vigtigt att här äfven återgifva, enär deraf synes framgå, kanske just i betraktande 

af de olika uppgifterna om tändernas antal, att man ej är säker på hvad Tursio doris är för en art, hvilket till 

och med för GraY sjelf ej tyckes vara fullt klart, änskönt han först uppställt den såsom ett särskildt species. 

Efter att hafva anfört tandformlen för D. punetatus, heter det längre ned: »the skull is much like some of the 

skulls I have named Clymene doris; but perhaps I have included several species under that name, . . .«.-- 

The one here described (således D. punctatus,) differs from all of them in having a more slender and attenuated 

beak», hvilket ock synes af de angifna måtten. Uti Grays Synopsis 1868, sid. 6, finnes emellertid straxt efter 

artnamnet, Clymenia doris, en hänvisning till tab. 20, hvilken likasom flertalet i detta arbetet är ett troget af- 

tryck af taflorna i Grays Er. et Terr. Efter den lilla diagnosen följer endast citater af »GrRaY, P. Z. S. 1866, 

p. 214. Tursio doris, Grav, 1. ce. eller (Cat. 1866) 255; Zool. EB. et T. t. 20», eller endast till nämnda tafla, 

men ej till beskrifningen uti sistnämnda arbete. Men härmed har väl GRAY ådagalagt, att det endast är be- 

skrifningen i t. ex. nämnda Cat. af 1866 och figurerna på de anförda ställena, som han vill öfverföra på CI. 

doris. Öfverflödigt hade det emellertid ej varit att på samma gång nämna något (om sådant skett i I N/EFISE 

1866, p. 214 känner jag som sagdt ej) om anledningen till ändrandet af den i Er. et Terr. angifna, höga tand- 

formeln. Förestående anmärkningar gälla emellertid ej blott nämnda motsägelser, utan afse fastmer, att, efter en 
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företagen närmare granskning, få ett som jag tror rigtigt artnamn för Delphinus obscurus NILSSON, eller 
Clymenia doris GRAY. 

En uppgift på hemlandet för denna art har GRAY ock omsider ansett sig kunna lemna, eller hafvet om- 
kring Goda hoppsudden, enligt LaAYARD. Se Cat., 1866, sid. 400, med citation af P. Z, S. 1865, 522. 

22). ÖLYMENIA EUPHROSYNOIDES. 

= COlymenia euphrosynoides GRAY Synopsis, p. 6; Delphinus Euphrosyne GRAY, 1. c. Tab. 31; — OWEN 
TITAN STAS VIV SGD AN PlAGs I ESOS 

Göteborg, Naturhistoriska Museum. Ett särdeles godt kranium men med ingen annan påskrift än: 
»Exotiskt.» Det fanns 1 samlingen redan år 1847, men utan anteckning hvarifrån det kommit. Då detta kra- 
nium har största likhet med Grays, 1. c. lemmade figurer, och hvilka, såsom det torde synas af samme förfat- 
tares Catalogue, 1866, pag. 251, vid fråga om Delphinus Euphrosyne a, äro utförda efter det på nämnda ställe 
till en del beskrifna kranium a, har jag ej tvekat att hänföra ifrågavarande kranium till den af GRAY seder- 
mera 1 ec., under Clymenia Euphrosynoides särskildt uppställda arten. Det synes likväl, som om GRAY i sin 
Synopsis af år 1868 hade bort citera sitt nämnda, tidigare arbete, för att derigenom hafva visat, att en om än 
kort beskrifning finnes öfver de å tab. 31 lemnade figurerna. Samma tafla och i följd deraf samma figurer cite- 
rar emellertid GraAY uti samma synopsis och på samma sida 6, men å första spalten. Detta är förhållandet 
vid hans Cl. Euphrosyne, till hvilken figurerna å taflan 22 naturligtvis ock hänföras, enär de återgifva typen 
för detta GRAYSKA species. Men detta dubbelcitat har väl uppkommit genom felskrifning och mindre uppmärk 
samhet vid korrigeringen. På annat sätt kan åtminstone jag ej förklara det. GraY angifver tandformeln till 

men underkäkspetsen å tafl. 31 synes utvisa, att några fler skola finnas, i fall en närmare undersökning 

eger rum, vare sig nu att det af honom afbildade och det ifrågavarande tillhöra samma species eller ej. Jag 
antager emellertid det förra, enär nämnda figur särdeles väl passar på det här ifrågavarande kranium, med un- 
dantag måhända deraf att hos detta mellankäkbenen hafva något mer rätliniga yttre kanter i trakten af triangel- 
fältets främre del; nämnda ben äro ock å nosspetsen betydligt mer framskjutande, och bilda der, hvart för sig, 
en lancettlikt framom öfverkäkbenen utdragen spets. Detta kranium synes ej hafva tillhört ett fullt utbildadt 
individ. Jag wvill för öfrigt här om detsamma anteckna följande: 

kranium Hängd från icondross:1 OCC. till MOSS PetSEN---E:ssdses.sdise. ss Ls böEe eu leohea-ssbssteskek 395 m.m. 
Exån, In skärningen (billöI4O ssp etS ST svs er NEN SON et ES vn NaN 234 oo» 
Bredd Rem ellan (Un skalkniae at Meese oa een AES SNRA AA SSA Ane » 
Ulnderkakenss Jano ds aren FERREIRA ER NE ERE RA Or OBE NELEAR » 
SYympbysisplangdritSt sat 4 ; SS » 
Nosens bredd, midtpå ...... FÖ mt au 1» 

» höjd, » underkäken inberä c » 

lan dfan 3 SE or Tandformeln: H. 5 I V. TT 

Proportionerna kunna synas af de angifna måtten. 
Mellankäkbenen likasom tillplattade, med i grunden rätlinigt fortlöpande utkant, alltifrån inskärningen 

och närmast intill slutet af öfverkäkbenen framtill. Framom midten äro sidorna något sluttande och isynnerhet 
vid yttre kanten längsåt något exkaverade. Bakom midten äro de något litet konvexa; men inre tredjedelen af 
hvardera benet ligger i det horizontela planet. Triangelfältet når till midtför sista tanden. På midten af no- 
sens längd är hvardera mellankäkbenet så mycket smalare än det utanför liggande öfverkäkbenet, som 13 längd- 
diameter af en midtför sittande tand. Mellankäkbenen beröra hvarandra från sista till 16:de tanden, räknadt 
bakifrån; och nosens midt ligger midtför 17:de tanden. Oppningen emellan mellankäkbenen sträcker sig sålunda 
något bakom midten af nosens längd, men den är helt smal och vid slutet af öfverkäkbenen ej bredare än det 
ena meilankäkbenet på samma ställe; men detta skjuter 3 gånger längre fram och bildar en något nedåtböjd 
spets, naturligtvis en sådan på hvar sida om öppningen emellan ifrågavarande ben. Framom midten har öfver- 
käkens yttre kontur en så att säga jemn böjning allt intill nosspetsen, likväl ej obetydligt starkare från 32:dra 
tanden, räknadt bakifrån. Nosens bredd midtpå lika med längdsträckningen af 11 tänder i midttrakten. Gomen, 
som är endast högst obetydligt inknipen vid början af vingbenen, häller i bredd derstädes från utsida till utsida, 
ett lika afstånd som längdsträckningen af 8 tänder i midttrakten, = gomens bredd midt för 22:dra tanden, 
räknadt bakifrån. På sidan är spår till den vid sista tanden ej obetydliga sidofåran, hvilken som en grund ex- 
kavation sträcker sig framåt, synlig ända till 22:dra tanden. En liknande men vida grundare exkavation finnes 

slutligen äfven något längre fram, men fortgår ej till den slutligen lätt konvexa spetsen af öfverkäkbenet. Detta 
är ju ändå något, hvarigenom ett mer än vanligt närmande förefinnes emellan denna art och de egentliga del- 
finerna, hvilket OWEN 1. c., ock särskilt velat framhålla och med en figur belyst; men ej tror jag, att dylika för- 
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hållanden utgöra något egentligt störande för den sednaste GRAYsSKA grupperingen af dessa djurformer, hvilken, 
jemförd med den äldre, fastmer underlättat öfversigten af de många såsom jag håller före goda species, hvilka 
framförallt i den sednare tiden blifvit allt mer utredda. 

Plogbenet är synligt emellan 14:de och 27:de tanden, räknadt bakifrån. Den största bredden i midt- 
trakten af dess utsträckning är ej större än något litet mer än längddiametern af en midt för sittande tand. Det 
ligger uti en ränna, som börjar långt bakom, eller redan midt för 6:te tanden. PFramemot nosspetsen höja sig 
de allt intill öfverkäkspetsarna slutligen allt bredare mellankäkbenen till jemnhöjd med öfverkäkbenen, och bi- 
draga i förening med dessa i ej obetydlig mån till formeringen af gomen i denna trakt. 

Underkäkbenen hafva nedre konturen starkast uppåtböjd i trakten af 21:sta tanden, samt till en grad 
lika med nämnda tands höjd. I midttrakten af nosen går längdsträckningen af 5 tänder och ett mellanrum 
på 25 m.m.; och höjden utaf en tand derstädes är lika med längdsträckningen af 2 tänder + ett mellanrum. 
Tänderna äro således jemförelsevis långa och särdeles spetsiga, ej obetydligt utåtrigtade men med spetsarna 
snedt nedåtböjda. 

Då bakre delen af hufvudet ej synes förete några vigtigare karakterer för artbestämning, kunna vi här 
utelemna en närmare beskrifning af densamma. 

23). CLYMENIA BURMEISTERI MALM, n. Sp. 

Stockholm, zool. Riksmuseum. Uti detta museum, som, hvilket af detta arbete kan synas, eger ett ej 
obetydligt antal af preparater utaf delphinartade cete, förekommer äfven ett kranium, hvilket jag ej lyckats 
öfverföra till någon med säkerhet ännu beskrifven art. På etiketten stod: Brasilia D:r NzGELI, genom M. Huss, 
1867. Det har ej obetydligt, som påminner om Delphinus Euphrosyne GRAY, Er. et Terr., pl. 22; men denna 
har käkkanterna raka, att ej säga något inböjda, hvaremot vår art har käkkanterna något utåtböjda och derföre en 
i midttrakten jemförelsevis bredare nos; men, likasom på D. eller numera Clymenia Euphrosyne når på vår 
den främre öppningen emellan mellankäkbenen fullt ut till midten af nosen. På vår är nosen dertill jemförelse- 
vis något kortare; och de bakom midten likasom starkt uppblåsta mellankäkbenen hafva från nämdna ställe, allt in 
till triangelfältet, yttre kanterna utåt- och ej såsom på Cl. Euphrosyne till och med något inåtböjda. På Ol. 
Euphrosyne når triangelfältet till midt för sista tanden, på vår deremot ända till den 5:te, en karakter hvilken 
bland annat hänvisar den till en helt annan grupp, eller till det af Gray år 1866 uppställda genus Tursio, men 
uti hvilket ingen art förekommer, till hvilken denna kan hänföras. 

En annan af GRAY, 1. c. beskrifven och å pl. 21 afbildad art, eller D., numera Clymenia styr, påmin- 
ner ändå mer om vår, hvad angår nosens yttre konturer och, likasom hvad angår mellankäkbenen; men C styr 
har åtminstone 1i öfverkäken ett något mindre antal tänder, ett antal likväl, som troligen ej haft stort att 
betyda, om ej äfven denna, som är ifrån Afrikas vestkust, hade likaledes »the triangular impression just to the 
line of the hindermost teeth». 

GRAY nämner i sin Catalogue, 1866, pag. 252, att BURMEISTER underrättat honom om att han har ett 
kranium af D. Euphrosyne i Museum uti Buenos Ayres, erhållet från mynningar af Rio de la Plata, men näm- 
ner derjemte, att han anser det ganska troligt, att om exemplaren från Bengaliska viken (enligt BLyYTH), Nord- 
sjön, kusten af England (enligt GRAY) och från Rio de la Piata jemfördes med hvarandra, man tilläfventyrs 
skulle finna att dessa under Cl. Euphrosyne uppförda former tillhörde skilda arter; eller å andra sidan att »there 
may be some confusion in the habitats». En sådan confusion med afseende på förekomsten af Cl. Euphrosyne 
Gray, låter alltförväl tänka sig, då man äfven, på grund af NILssons uppgift, velat antaga att Cl. Euphr. vore 
ertappad vid Sveriges kuster. Att detta åtminstone ej hittills inträffat, är under rubriken »D. delphis» i detta 
arbete definitivt afgjort. Något kranium af Cl. Euphrosyne GRAY finnes ej, för så vidt jag hittills kunnat ut- 
röna, 1 något utaf Sveriges Museer. 

Då det kan vara fallet, att det kranium, som nu föreligger, tillhör samma art som det BURMEISTER till 
GraY meddelat underrättelse om, har jag velat vid arten fästa denne utmärkte zoologs namn. 

Ofver detta kranium, som tillhört ett troligen ej fullt utbildadt individ, har jag förutom hvad ofvan 
blifvit nämndt antecknat följande: 

Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till nosspetsen 
itjränfinskannin gen: tillin0 SS Pets Ce os sas esse saa sked a orsa ones reses dekis esse 
IBreddiemellaniinskärning abh85: css oss oaser sdrr sar ket tres bensen Frrståd re 
Underkäkensylängd;:sssssmsmymstrissgs denter 
SYNA p TY SLSKL AD & (Ur annes elasjesn den trot brjin rss arc r Er Bodens BR Ira 
INOEEuSK Ore dd vid nIUtel:..:.ss« sans onperen der karin erg es oda sast en te nnSE Ser ASKR 

» > höjd derstädes, i förening med underkäken 
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Utaf det föregående finner man att nosen är 5 och en tredjedels niondedelar af kraniets totallängd, lika- 
som att afståndet emellan inskärningarna innehålles 23 gånger i nosens längd. Framom midten hafva mellan- 
käkbenen hän emot nosspetsen plant sluttande sidor; men bakom densamma hafva de, isynnerhet uppemot triangel- 
fältet starkt nedböjda inkanter och äro der föröfrigt likasom uppblåsta, hvadan de tillsammans i midten formera en 
temligen djup fåra. På midten af nosen är hvardera mellankäkbenet, på en midtför sittande tands längddiameter 
när, lika med bredden af det utanför liggande öfverkäkbenet. Bakom midten stiga mellankäkbenen temligen 
brant upp ifrån öfverkäkbenen; men framåt falla båda på hvar sida så att säga i samma plan. Mellankäk- 
benen beröra hvarandra endast emellan den 6:te och 17:de tanden, räknadt bakifrån, hvadan en framåt slutligen 

särdeles vid öppning uppkommer emellan dem, som sträcker sig fullt ut till midten af nosens längd. Tand- 
raden något litet utåtböjd och ej obetydligt i trakten af början utaf nosens sista fjerdedel. Nosens bredd 
midtpå lika med längdsträckningen af 11 tänder och ett mellanrum, allt i midttrakten. 19:de tanden, räknadt 
bakifrån, är belägen midt för nosens midt; och 5:te midt för spetsen af triangelfältet. Gomen, som är endast 
högst otydligt inknipen vid början af vingbenen, håller i bredd derstädes, från utsida till utsida, ett lika af- 
stånd som längdsträckningen af 9 tänder + ett mellanrum i midttrakten, = gomens bredd midt för 26:te tan- 
den, räknadt bakifrån. På sidan är spår till den vid sista tanden obetydliga sidofåran ännu att upptäcka midt 
för 13:de tanden; och litet längre fram blir den ytterst grunda exkavationen i en viss belysning synlig till 
inemot spetsen af öfverkäkbenet, eller till midt för 35:te tanden. Plogbenet visar sig som en i midttrakten af- 
rundad, smal list, hvilken ingenstädes har större bredd än längddiametern af en tand, midt för. Det synes 
först vid 10:de tanden och når med sin spets till midt för den 23:dje. A den främre hälften ligger det något 
under gomens plan i öfrigt, samt slutligen i plan med mellankäkbenen, som framåt slutligen allt bredare i 
betydlig mån å denna trakt af gomen deltaga i formeringen af densamma. Underkäkbenen hafva nedre kon- 
turen starkast uppåtböjd midt för 6:te tanden, samt ända till en och en half gång nämnda tands höjd. I 
midttrakten af nosen går längdsträckningen af 5 tänder och ett mellanrum på 25 m.m.; och höjden utaf en 
tand derstädes är lika med 2 i längdsträckning vid basen. Tänderna äro temligen spetsiga och ej obetydligt 
inåt krökta. 

Då bakre delen af hufvudet hos hithörande djurformer i allmänhet ej tycks lemna några vigtigare karak- 
terer för artbestämningen, torde en närmare beskrifning af densamma här kunna vara öfverflödig. 

Kranium är afbildadt å taflan VI, fig. 54 a, 54 b. 

Tandformeln: H. 

24). ÖLYMENIA OBSCURA. 

= Clymene obscura GraAY Proc. Z. S., 1868, p. 147, fig. 1; Clymenia obscura GRAY Synopsis, p. 6. 
(angående Delphinus obscurus NiLss. Fn., p. 597, se i det föregående under Delphinus delphis!). 

I samband med den längre ned anförda Cl. similis granskades det, som utaf ifrågavarande art förefin- 
nes uti Stockholm, hvarvid jag, i likhet med hvad Gray iakttagit på sina exemplar, fann att dessa båda arter 
äro särdeles afvikande ifrån hvarandra, änskönt de komma hvarandra ganska nära. 

a). Stockholm, zool. Riksmuseum. Skelett, med undantag af underkäken, framlemmarna, tung- och 

bäckenben, några af de bakre sternalbenen, vid pass halfva svansen samt ett par af proc. spin. infer. Den har 
ertappats vid Cap Horn af Kapten WÄRNGREN och är år 1846 af honom skänkt till Riksmuseum. ÅA etiketten 
var dessutom antecknadt »Delphinus», samt, på ett särskilt papper, »nära Delphinus obscurus GRAY». 

Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till NOSSPetsel..........«e-sse-sss0000000 AA 360 m.m. 
iEtån öinskarningen still fn OSS petSCN::s ss... se ssssrbrrsser oe sp Nesse er ss sön SRA 198; » 
Bredd emellan i0Skärnin galla. .c sissors busko so ejse rang esse tr oelsser ba SENS ee Esa 90 » 

32 32 
Tandformeln: H. =; V. =: 

Gommen baktill ej sammandragen från sidorna. Vingbenens sidopartier rundade och ej kölade såsom 
hos CI. similis. Processus spinosi jemförelsevis spensliga och pr. obliqui, särdeles å de främre svanskotorna, 
ganska stora, så att de utgöra en tredjedel af proc. spin. hela längd. 

Triangelfältet når fram till midt för 8—9 tanden, bakifrån räknadt. 

Vertebrornas antal är: 
IFTalSVEnteb LOT oc. Ve NR LASS 7 (Atlas och epistropheus sammanväxta med hvarandra). 
RYSPVELEDLOT secs sssjsn sees osar 12. 
Ländkorsvertebror ..... ...w.......... 23: 
Van SVEBLeDT OBE USSR 9 (de öfriga äro frånskilda och borta!) 
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b). Stockholm, zool. Riksmuseum. Öfre delen af kranium. Nosen är något skadad. Påskrift: Cap 
Horn, Kapten WÄRNGREN, 1846. 

Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till nosspetsen 340 m.m. (Det å nosen skadade inberäknadt). 
Från inskärningen till nosspetsen............«ee-.--s---- 180 » 
Bredd "emellan inskärningarna s...ssmmmssssesensen orena ANS 

Tandformeln: H. 2043, Vi 2 

Triangelfältet når till midtför 8:de tanden, bakifrån räknadt. 

25).  CLYMENIA SIMILIS. J Ani Lr 

= Clymene similis Gray Proc. Z. S., 1868, p. 147, fig" 2; Clymenia similis GRAY Synopsis, p. 6. 

Endast för få år sedan har GRAY beskrifvit den art hvarom här är fråga och med rätta skiljt den ifrån 
sin Cl. obscura. Båda har jag i en och samma samling varit i tillfälle att närmare studera och jemföra med 
hvarandra samt då, rörande den ifrågavarande arten, antecknat följande. 

Stockholm, Riksmuseum. Skelettet komplett med undantag af bäckenben och ett par af proc. spin. 
inferiores. Skinnet af samma individ, uppstoppadt. Båda med påskrift: »Cap, April 1845, J. WAHLBERG». 
GRAY anför ock, uti det sist citerade arbetet, hafvet kring Godahoppsudden som hemvist för denna art. 

Det stoppade exemplaret håller i totallängd till inskärningen emellan svansflikarna... 1,666 m.m. 
Från nosspetsen till. ryggflikeng början ....-+-.ss.e--:sesussssssstesssnaseorossrsrönsessrdnsrkesrner orerar 730 » 

» » » midt för ryggflikens Spets .......-..-.------ FIRE N AEO r Ji0E 
» » D ANDAR slifetlat NyggUIkens "DAS'Y. ds. ssses, stories dee. stenar derersre 1,050  » 
» » Dp iraMTe AFNIVGOKONN-- dieses ookekg ter sr SST r Ren ossFöplnn Setesrspfts ass ger Rp a 400 oo» 

Framlemmens längd, räknadt från främre armvecket........- EA deg RN oe 275 oo» 
» Preddi em Ellan ArrayeckEn eg. scdsstrsdssb- sosse esre sokdsrgå sva seger sn senat sidsere enes 68 » 

Ryggflikens höjd, lodrätt från basen eller den sammanbundna rygglinien............+-+-.. 200 oo» 
Bredden emellan svansflikarnas SPetsäl......o.ss.seseeosroosesseosonsenanssensanesssnnnnsntn nn ere rn kent 420 » 

Framlemmen tillspetsad; bakkanten utringad; likasom inknipen vid basen. Ryggflikens bakkant djupast 
utringad nedåt. Dess bas når något längre tillbaka än spetsen. MHvardera svansfliken af framlemmens form, 
men något åtminstone bredare. Midten af genital-springan, som tycks annoncera att exemplaret är en £, ligger 
midt under spetsen af ryggfliken. 

Färg: Ofvan oliv-svart, undertill hvitaktig likasom på sidorna framåt till snedt upp öfver ögontrakten. 
Denna färg afbrytes af ett mörkt band, som går från ögontrakten snedt nedåt och bakåt till främre armvecket. 
Under ryggfliken förlänger sig ock den mörka färgen snedt nedåt och bakåt uti den hvita, hvilken sednare ej 
når längre tillbaka på svansen, än till och med två tredjedelar af denna längd. Från svansens mörka färg fram- 
skjuter emellertid undertill i den ljusa tvenne — ett på hvar sida — tillspetsade partier. 

Skelettets totallängd 1745 m.m., hvaraf kranium utgör 373+12. Det sist anförda måttet angifver, huru 
mycket underkäken når framom nosspetsen. 

Kranium: längd från condyli ossis occipitis till nosspetsen........ee-ee------- Srdsset 313 m.m. 
HrAtG nskarningen tull MOSSPelseD-e osa score värpeder sessgnn seen ie ss Sir 200 oo» 
Bredd emellan inskärningarna...... SRA rs LE dusrast soo sf kl ras Man RSS 90 » 
lnderkakens Lant Odens sena a AoA vsk RR da inga eler sne sn SER Sr Sr a äas Are a Sean fär 307 oo» 
SKATE FTSE ÖLEN RE fo AASE LEE LER SO ARR SN PES RSA Er SA 

32 & dl 
Tandformeln: H. 27 Ve a9” 

Gommen, såsom GraY äfven uttrycker sig, baktill sammandragen och sidorna utaf vingbenen kölade 
samt derigenom särdeles afvikande ifrån Cl. obscura; hvartill jag vill lägga, att processus spinosi hos här ifråga- 
varande art äro jemförelsevis breda och pr. obliqui, särdeles å de främre svanskotorna, ytterst små, så att de 

blott utgöra vid pass en åttondedel af proc. spin. hela längd. Triangelfältet når till midt för 8:de tanden, 
bakifrån räknadt. Carpustrakten är afbildad å taflan IV, fig. 38. Vertebrornas antal är: 

FlalsverbebrOfs....oscc.cbduocrer 7 (Atlas och epistropheus sammanväxta med hvarandra). 

RyggvertebrOr...--.-+s-asosse=sea 12. 
Ländkorsvertebror ............ 23. 
Svansvertebror-................... 31+1. 

3, 
EK. Vet. Akad. Handl. B. 9. N:o 2. 
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Refbenen utgöras af 5+7 par. Proc. spin. infer. 19 +(2?). 

IRUMINSn DA sars rose 3 falanger. 
Bekbingrétae dö mma. 479 » 
Läångfingret ... SO » 
Ringfingret .. re er (LA) falanger 
TIA ETets rer 1 » 

26). DELPHINAPTERUS PERONI. 

= Delphinus Peronii Lacer. H. N. C., p. 316"); — Cuv. Oss. foss., p. 289 etc., pl. 0.00 

pl. XXI, fig. 20; Delphinapterus leucorhamphus PERoN. OWEN; Delphinapterus Peronii Irss. Voy. Coquill.; 
— Gray, Er. et... Perr., sp: 365.pl dög Cat. 18664P: 2705 Synopsis,tp: 6 Bl. tös 

Utaf denna uti Museerna i allmänhet sällsynta djurform, men hvilken enligt PERON ”) påträffas i talrika 
skaror omkring Sydkap å Vandiemens land, har ett exemplar blifvit hemfördt af Fregatten Eugenie. Det ut- 
märkta preparatet förvaras i 

Stockholm, Riksmuseum. Komplett skelett förutom tungben, bäckenben, åtskilliga af fingrarnas falanger 
och sista svanskotan. Försedt med påskrift: »Delphinus leucorhamphus TEss. PERoN. Vid södra Chile Februari 
1852, Eugenies expedition». 

Enlot benäget meddelande af Professor HJ. KINDBERG, som såsom zoolog åtföljde nämnda expedition och 
som välvilligt deloifvit mig åtskilliga af honom gjorda anteckningar och teckningar öfver exemplaret straxt efter 
att det Rade uppdragits Mur hafvets fångades detsamma »på vägen från Magellans-sundet till Valparaiso den 15 
Februari 1852, på 49" 9; 78” 50». Enligt KINDBERG Skola viscera utal detta individ finnas 1 Carolinska 

Institutets anatomiska Museum, hvarest de, vid Prof. A. ReEtzir död, voro förvarade uti en större zimklåda; men 

dessa meddelanden erhöll jag så nära före min afresa från Stockholm, att jag endast hann att omnämna 
förhållandet inför nämnda Instituts inspektor, hr. Prof. G. Vv. DÖBEN, som lofvade taga rätt på nämnda delar, 
i samband med hvilka man ock torde finna tung- och bäckenben. Det förtjenar ock antecknas, att KINDBERG 
uppgaf, att uti Riksmuseum skall under signaturen »B. E., N:o 451» uti sprit förvaras en parasit (?), som fanns 

under huden på samma djur. 
Professor KINDBERGS anteckningar öfver det nyss döda djuret, äro följande; men här af mig anförda i 

meter-mätt. 
ALLO tall ängs dd ses ye Ng rt koda sar stEnss ert 7 RINNER, REA a JES Vaa Sr 1.850 m.m. 

»Gapet... SN älgle IS s a SEN sa ER Öje je vn rs cite felet rask Fr ANN SEA Ares sgörensoks ds Ner 252 oo» 
» Från nosspetsen (till frärane anmygekete R SONET SE NN to ADR 
»Framlemmens längd. san barbie As Dr ORAL SAGE besten: 310 » 
»Från nosspetsen till ADUSE nrg Corea. SVENS OR Sr SVRJASE Poe PR SES FS | 

»Afständet emellan svansflikarnas spetsar sodlendr oder er 168. KANTER 303 oo» 
»Omkrets bakom framlemmen HISS JR FIN Le RET | / 906 » 
»Från nosen till ögat. ...... SE SÄ oar däg FER AA NN a MEn SES An PASO 
» oo» » » näsöppningen SE TESS RANA ARN FARS Or stra EST ND ANNE 
»SVansens) Höjd öser er B- 5 ATV SEEN SN SSL äre Ra Ko Fe I 
» » BEEdk 3 Nr bf täpper JR Na RIIS sj sag ANOR RR 200 

»Längden af genitalöppningen ... 2 na sf Had KR ARR SAN IR aa ES SMD SAK 
203 RN SYRE: Vt (UL JARRE BAL SN OR RAS SE RANA ER SATA FEAR ARE VT CA ESA EES LE ha Ar sån Nea åa he enn odat sen ar 43 (+121). m.m 

Å några meddelade figurer af djurets yttre har Prof. KINDBERG antecknat följande: 
»Svansspetsen ofvan svart; flikarna stålgrå, åt spetsen mörkare», samt, vid fråga om färggränsen på 

kroppens sidor, bakom framlemmarna: »syart kontur framtill, baktill med svag öfverb änn hvarförutan åtskilligt 
rörande färgfördelningen är antydt å de nätt utförda blyertsteckningarna. Så långt i enlighet med Prof. KIND- 
BERGS meddelanden. 

Öfver skelettet, som är så egendomligt genom sina jemförelsevis låga processus spinosi och sitt ovanligt 
breda skulderblad, eller just ett sådant, som det, hvilket Cuvier afbildat i Recherches sur les ossemeus fossiles, 
t. V, 1 part. pl. XXIII, fig. 20, har jag dessutom antecknat följande: 

") Gray citerar en sida, som ej finues, eller D17, hvilket jag i förbigående bör anmärka i förening med det önskvärda att GRAY, om 
.. möjligt, ville rätta den mängd fel, hvilka äfven på detta område förekomma i hans eljest utmärkta arbeten öfver Cete. 

) Se LacEPEDE, Hist. nat. d. Cétacées, Paris, 1804, pag. 316. 
"") Antagligen straxt framom svansflikarna: (min anmärkning). 

+) Antagligen enligt KINDBERGS meddelande den såsom vanligt ej skarpt begränsade, afrundade öfvergången i den bakom liggande, 
rälliniga, nedre kontoren. 
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Skelettets totallängd (kranium inberäknadt) :.....ssssssssssssrsassiiressnrsrrersnsissernnn nr ess ana 1,730 m.m. 
Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till nOsspetsen.. ss mess HSO 

Från inskärningen till nosspetsen..................... AR ESSER DE TK EET JA EN 
IBTed dk em ella mSskarnun pärha .....scs:cssacescss) ökbsnetdesesrerer Ne ASS 93 oo» 
Underkäkens Jängdfö.uss.ssse st ssse FERRAN NE AE SAN RA rn an Lone JJOLEA 
SVIN Ry SISWLGN Oss. er SASAOS SST NR ASEA ANS 42 oo» 

Tandformeln: H. 25) ve = 

Triangelfältet når framåt till midt för 10:de tanden, räknadt från slutet af tandraden. Tänderna spensliga, 
långa och inåtkrökta. 

Vertebrornas antal är: 
Halsvertebror 2 oss... 7. (Atlas och epistropheus sammanväxta med hvarandra). 
Ryggvertebror........ Sbefnd 14. 
Ländkorsvertebror .......... 32. 
Svansvertebror-......... «= 30+1. 
Refbenen utgöras af 14 par. Bröstbenet af 4 stycken; den främsta delen med väldiga, vinglika sido- 

utskott. Processus spin. infer. 19. 
Tummen har 2 falanger. De öfriga fingrarna äro inkompletta. 

Anm.: Egendomligt nog hafva hos detta skelett alla tänderna, utan undantag, rätlinigt, men vinkelrätt 
emot skelettets längsaxel, remnat midt itu. 

Carpustrakten är afbildad å tafl. IV, fig. 39. 

27). TURSIO TRUNCATUS. 

= Delphinus tursio (FABR., Fn. grönl., p. 49?); — Cuv. Oss. foss., V, 1, p. 277. pl. XXI, fig. 3, 4. 

— NILSSON Fn. p. 602; — LILLJEBoRG Öfversigt, p. 11; — GRAY Proc. Z. 5. 1864, p. SST Or LUNSIO 

truncatus GRAY »List. Mam. B. M». — Cat. 1866, p. 258; — Synopsis, p. 6. (Angående Delphinus tursio 
SUNDEVALL, Öfversigt af K. V. Akad. Förhandl. 1861, p. 385, tab. 7, hänvisa vi till Lagenorhynchus albirostris, 

längre ned). 

a). Stockholm, zool. Riksmuseum. Ett fullständigt kranium, som funnits i samlingen före 1839. Det 

är ej försedt med någon uppgift om fyndort. 

Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till NOSSPefseh..ss.esesessesessssssessnn 5340 m.m. 
INTAnNaD SKAraIn SEA FUN DOSS DES GI rsed es send ee enes as se nur EE osm Rn NER se ASS « or se an 300 » 
TES 0 re ENA rs Vb YGER RR BER REAR eE TREE RA: ör BRASSAR SARAS DEDE AA 145 oo» 
UnGerkakens Jano torn cos sole ss be roedBan ss sar res se SA SNR SEAN ANIESA 455 oo» 
Symphysis längd. ...... Ab YE pgo Sö ARSA åra BARER SE sr RE AOL 70 oo» 

24 24 
Tandformeln: H. Vi är 

23” 23 
Triangelfältet når fram till midt för 4:de tanden, räknadt bakifrån. 

b). Upsala, Marklinska Museum. Kranium jemte en del utaf det öfriga skelettet, men utan uppgift om 
fyndort. Detta skelett har tillhört ett särdeles ungt individ. 

Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till NOSSPetsel......:.:. sesessssssssssissansrnnor 350 m.m. 
Bran vinskammin gen. tulla OSSpe ts .-d-s ss arga ssR ke ks Rd Arbes rd 160 oo» 
Bredd emellan inskärningarna 
Underkäkens längd.........ts:s 0. -s 
MBandradens uu d:0. Län SA ssrcepe: MINST LEENA e blire an atieer arsle seglen no 

A Rye ERSTA EGR ED | ; é ; 
Tandformeln: H. AGT): vo (+252 en stor del voro nemligen borta. 

Mellankäkbenen ofvantill plana allt in till de motliggande, inre kanterna, hvadan nosen är temligen till- 
plattad.  Triangelfältet når till antagligen 8:de tanden, bakifrån räknadt. 

c). Lund, Universitetets zool. Museum. Ett kranium från Bohusläns skärgård, skänkt af prosten C. U. 
ExKstrRÖM d. 16 Februari 1853. 

LILLJEBORG säger i sin »Öfversigt», sid. 12, att 2:ne kranier af denna art skola finnas i nämnda Museum, 
hvilka båda äro ifrån Bohuslänska skärgården och skänkta af Prosten C. U. EKstrRÖM. Jag såg ej der mer än 
ett sådant, hvadan jag förmodar, att det andra är det, hvilket här är uppfördt under följande nummer. 
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d). Lund, Universitetets zool. Museum. Ett kranium, skänkt af grefve EHRENSVÄRD d. 20 April 1854. 
Det är vidare signeradt: »(från stranden?)», hvadan man väl kan antaga, att detta kranium blifvit funnet å hafs- 

kusten någonstädes öster om Ystad. 

28). ELECTRA CLANCULA. 

= Lanorhynchus celanculus Grav »Proc. Z. S. 1849»; — Cat. 1850, p. 102 — Cat. 1866, p. 271; 
Electra elancula GraAY Synopsis, p. 7, tab. 35. (? = Delphinus superciliosus Less. Voy. Coquille, p. 181, 
tab: 95; fig 2). 

Äfven utaf denna intressanta djurform, af hvilken ett kranium förvaras i British Museum, förefinnes ut- 
märkta preparater i Stockholm, Riksmuseum; nemligen skelettet, med undantag af os hyoideum och ett utaf ossa 
stylohyoidea, bäckenbenen och någon af proc. spin. inferiores. Skinnet utaf samma exemplar är uppstoppadt. 
Det har ertappats vid Cap Horn af Kapten WÄRNGREN, som år 1846 förärat exemplaret till nämnda Museum. 

På etiketten lästes dessutom: »Delphinus superciliosus». Onekligen har den ock största likhet med den figur, 
som under detta namn är afbildad i Voyage de la Coquille, la partie zoologique par LEsson, hvarföre äfven jag 
var böjd för att upptaga arten under namnet Electra superciliosa. Då den LESssonsKA arten emellertid är känd 
endast genom nämnda figur och dithörande i sig sjelf knapphändiga beskrifning af djurets yttre, har jag, hur 
karakteristiska dessa äfven synas vara, ansett det rättast att upptaga arten under ett af en senare författare gifvet 
namn. Säkert synes det emellertid vara, att nämnde författares D. superciliosus snarare är att föra hit, än, så- 

som GRAY gjort, till Cl. obscura. 

Det stoppade exemplaret håller i totallängd till inskärningen emellan svansflikarna...... 1.470 m.m. 
Från nosspetsen till ryggflikens början. .............. TESTA ANSE 5 an Sar B RE Se SR RE 280 » 

» » » MIT ts LÖT) TYG EH KENSKSP OC er a seden a ale ale ls ot ba EL SSE AEA 880 » 
» » » midt för slutet af ryggflikens bas ........... ISSN Mej IG ee a ns NASAS SEO 
» » Da ETÄMTE KARIN YECKGb pass oas sekasss sees selt e eten bl a fer NT FOSS 390 » 

Framlemmens langd; raknadt, rån Mamretarrbiveckeb steeen sne: sek ses so: SR Sist 265 oo» 
» Dredd” emellan: armiveCKSn| --:s: ses spusenes obugsases sbepenedconengt sas KN es su ser sensei 85» 

Ryggflikens höjd, lodrätt från basen eller den sammanbundna rygglinien. ..........=e.=eeex 185 oo» 
Bredden emellan svansflikarnas spetsar .......... Sd Isköcr er seen esse sNrs SEGRARE SER ARR sr rt 390 » 

Ryggfliken, synnerligast nedtill, utringad. 
Exemplaret är undertill skadadt, så att man ej der finner anledning att bestämma dess kön. 
Färgen ofvan svartaktig, så ock framlemmarna utvändigt, äfvensom ryggfliken och svansflikarna. Ofvan- 

före nosvecket förekommer ett hvitaktigt band, som bakåt tilltager i bredd och på öfre delen af kroppsidan 
sträcker sig bort under trakten af ryggflikens början, men dessförinnan afgifver en lob, hvilken öfvergår i den 
hvita färgen på bröstet. Midt under basen af ryggfliken, ned på sidan, börjar en hvit större fläck, som är be- 
gränsad af svanssidans för öfrigt mörka färg. Denna fläck är bredast framtill och der snedt nedåt och bakåt 
rätlinigt begränsad. 

Skelettets totallängd (kranium. inberaknadt)iördss sclbössdreurkas sade bss sprodkrto nod Nors dekse 1,528 m.m. 

Underkäken, som ingår 1i föregående mått, når 8 m.m. framom öfverkäken. 

Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till nosspetsen....... bre Bo RAD LASS LR Lat 338 m.m 
iEtrån inskärningen till MOSspelsendlj.ss sr... RS SÄSEE SA Less 0 99 ER FEAR 178 » 
iBtedd:emellan snskärningarNa ..,.s.s.so. ss pers Hr UR GE SAT LERELBSNNALET CE RSA 2 TENS 105 » 
UDGUeErkakens »lanOCiveres oss or scr i ceucesörsen asarna saa rönen ner ULRML ANS L ELLE ERA SKE SE ROTE SRS BIE 280 

» Höjd: vid. 19:de; tanden; bakifrån räknadt......d skida she ee 15000 
» Dp: jkrdrrs PLOCESSUS! (COLON OLA CUS) ös ink sk pkblk ort t beck leser GS ÖS 

Symphysis läng Ag jen ss-retsstbesneres oreda Ende de ep sr ss JAR ph ROTE SEELE SSR a SL 
; FR 

Tandformeln: H. 39; V. 38 

Den breda och höga skallen, den tillplattade och jemförelsevis smala och utåt spetsiga nosen; umnder- 

käkens höjd baktill och ytterst små och framåtrigtade tänder längst framtill; acromial-åsens, spinee scapule, läge 
högst obetydligt bakom skulderbladets framkant m. m., utmärka detta species bland alla sina hittills kända sam- 
slägtingar. Triangelfältet når till midten af nosen, eller till midt för 12—13 tanden. Afståndet frän inskär- 
ningen i öfverkäkbenet till sista tanden 42 m.m. eller lika med sträckningslinien för de 9 sista tänderna. 
Pek- och långfingrarna groft byggda och långa; de öfriga så att säga ett intet emot hvardera utaf dessa båda. 
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Vertebrornas antal är: 
IEfalsvertebror. 42. ssd hdd 7 (Atlas och epistropheus' sammanväxta med hvarandra). 
RyYgEVeELteDrOL. ss. sdssordeie sata 13. E 
Ländkorsvertebror ............ 22. 
NVansvertebbör: ss... ro 29 

= 5 
Refbenen utgöras af 13 par. Proc. spin. inferiores 17 +(1?). 
um enhar EST 2 falanger. 
IPekfn prel. ARN R 11 » 
Tångfingret, har -....:ps.ss.es 8 (+1?) falanger. 
Nin SNI ONEUNEN. Lo oktesesdsrsee 3 (+12?) » 
BilfingnetA MÅ ostens 1 falang. 
Carpustrakten är afbildad å pl. IV, fig. 40. 40 a=5capula. 

29). ELECTRA /ACUTA. 

= Phocena acuta GRAY »in BRooKES's Cat. Mus. 39, 1828»; Delphinus leucopleurus RascH, 1843; — 
NILSSON Fn., p. 598; Delphinus acutus LILLJEBORG Öfversigt., p. 9. Hlectra acuta GRAY Synopsis, p. 7. 

Jag måste tillstå, att jag åt representanterna i våra Museer af denna art ej egnat den uppmärksamhet, 
hvaraf de utan tvifvel varit förtjenta, för att i någon mån äfven här kunna lemna några upplysningar såsom bi- 
drag till en, såsom det åtminstone af Grays arbeten synes, närmare utredning af synonymien. Uti den här ofta 
citerade catalogen, 1866, af nämnde författare, uppför han p. 273 Delphinus leucopleurus RaAscH och NILSSON 
såsom synonyma med sin Lagenorhynchus leucopleurus, hvilken GRAY i sin Synopsis, p. 7, benämner Leucopleu- 

2Q 

rus arcticus. Tandformeln för denna art, angifves såväl i Er. et Terr., p. 34 som i nämnda Catalogue till 5 

eller ett antal, som jag ej funnit hos de två individer, å hvilka jag under min resa antecknade detta för- 
hållande. 

I samma Catalogue, p. 270, uppföres, under GrRAYS Lagenorhynchus acutus, »Delphinus leucopleurus, var., 

NILSSON, Skand. Fauna, p. 598»; men ej kan jag upptäcka, att vår berömde NILsson under nämnda art anfört 
någon varietet. Sidan 599 heter det om tändernas antal »kring 30 (28—35 RaAscH)», men utan antydning till 
att det mindre eller större antalet tänder skulle vara utmärkande för en varietet af arten. Att Gray ej eller 
sjelf har fullt klart för sig väsentliga karakterer för sina nämnda två arter, detta synes måhända af en anmärk- 
ning, i Cat. 1866, under L. acutus, då han säger: »Professor EscHrioHT informs me that the animal is very 
like D. leucopleurus, and Professor NILSSON considers them to be the same»; och i Proceedings of. the Sc. m. 
of. the Zool. Soc. af London, 1864, p. 2, sid. 239, hvarest det heter: »NILssoN thinks my L. acutus may be 
only a variety of L. leucopleurus: the skulls are very unlike»; ty detta är allt, hvarmed Gray bemöter den af 
NILSSON uti Synonymien, Fn. p. 598, med ett ? uttalade förmodan. 

Jag vågar ej betvifla, att båda arterna äro goda, isynnerhet som de numera af GRAY i hans Synopsis, 
p. 7, äro uppförda under olika genera; men af försummande som sagdt att öfver hithörande materialier i våra 
Museer göra nödiga anteckningar, är jag för närvarande ej i stånd att afgöra, om allt hvad jag här upptagit hör 
till en och samma art; men att åtminstone 29 a och 29 d höra till Delphinus leucopleurus RAscH, derom är in- 
tet tvifvel, då dessa exemplar troligen af honom granskats innan de afsändts. Men med hänsyn till att 
GRAY uppför denna som synonym med sin Lagenorhynchus leucopleurus, eller numera Leucopleurus arcticus GRAY, 
blir det i sanning fråga, om ej jag här hänfört nedanstående till och med till ett origtigt genus. Af brist på 
fullständiga anteckningar, kan jag ej ens afgöra detta. Ej eller har jag här i Göteborg ens ett hithörande kra- 
nium till hands, utan får öfverlemna frågan till slutlig lösning åt de resp. forskare, som på ort och ställe äro i 
tillfälle att fullständigare kunna granska nedan anförda material. 

a). Stockholm, zool. Riksmuseum. Ett utmärkt skelett; men tung- och bäckenbenen, ett sternalben, sista 

svanskotan och på ett par fingrar en och annan af de yttersta falangerna äro borta. Det är från sydkusten af 
Norge och har till påskrift: »Delphinus leucopleurus, Norge, Christiania, 12:te Juli 1845». 

Skelettets totallängd (kranium inberäknadt) 2,160 m.m. hvaraf kranium utgör 406. 

Underkäkens längd....... SS ör SSR REN SE ER dee gt ana 
SYD YSL aT Ede oo tar oc na AST ARNERI ASS ac ör sh IS GRAAL hed es oo ork Ake ann onnten nr en 48 oo» 

') Uti Trans. Z. Soc., Vol. VI, p. 6, sid. 349 nämner Prof. FLOWER, att Delphinus superciliosus i Museum uti Leyden har »C. 7, 
D. 13, L. 23, C. 30—73. Häraf kan man kanske sluta, att skelettet i Leydens Museum är utaf samma art som det ofvanföre 

beskrifua. Men huruvida nämnda skelett i Leyden hörer till den art som LESSON 1. c. under namnet D. superciliosus anfört, 
kan man väl ej med full visshet afgöra. 
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Tandformeln: H. so 2 V. 2 = 3 

Vertebrornas antal är: 

IFalSYertebLOL ess sen 

RYggVErbebROL es ssoos sonas 15. 
Ländkorsvertebror. ............ 18. 

SVan SVELtEDAOD Ts ce LSE es A EE 385 

Tummen 
Pekfingret 
Långfingret 
Ringfingret inkomplett. 
PRlEnOTetesres 

ce). Stockholm, zool. 

Prof. CH. BoEcK. 

(+den sista, som helt visst är borta) = 79. 
Refbenen utgöras af 5+10 par, = 15; men det 5:te paret är häftadt vid bakre broskpartiet å sternum. 

Processus spin. infer. 29. (Alla!). 

Uti fingrarna finnas följande antal falanger: 
2 

9 (+12). 
6 (+12). 

i (ESD 
Carpustrakten är afbildad å tafl. IV, fig. 41. 

b). Stockholm, zool. Riksmuseum. Ett uppstoppadt exemplar; men detta hör ej, enligt meddelande af 

Prof. SUNDEVALL, till ofvan anförda skelett. 

Riksmuseum. Ett uti sprit förvaradt 9 foster med påskrift: »Vid Norge, 1846. 
Från Hoeg i Bergen. Hör måhända till denna art. 

d). Stockholm, Carolinska Institutet. Skelett, med undantag af tung- och bäckenben i det närmaste 

komplett. Exemplaret är från Norge, OChristianiafjorden 1842, RascH, och har till nämnda Museum aflemnats af 

Skelettets totallängd (hela kranium inberäknadt) 1,960 m.m., hvaraf 409 m.m, komma på kranium. 

Underkäkens längd 
Symphysis längd ........ 

Tandformeln: H. > 
al 

Vertebrornas antal är: 

Halsvertebror..... 

RyYgCVEnTebrOT a dns oteese 
Ländkorsvertebror ....... : 

Svanusvertebror 

KAS ONE ER LA ; SUNA,  JAG rual 103. MIN ETDDS IM 
Kon ; TÖM RE CER ON IE FR STEN 46 » 

SINE ENG 

” 

AEA 15 

20. 

38 

(+den sista, som helt visst är borta) = 81. 

Refbenen utgöras af 14 par + ett 15:de ben på högra sidan, som ej når upp till proc. transversus. 
27 proc. spin. infer. finnas. 

e). Upsala. Universitetets zool. Museum. Skelettet af ett ej fullt utbildadt individ från Färöarna. 

Bäckenbenen fattas. 

Uti fingrarna finnes följande antal falanger: 
ING Men. odd. SIG 
Pekfingret: As be: 
Långfingret ....... 
IRADgUN STEN g ss. 
TRUGNOTEN Sön ob en ELeEeN 

Radius och ulna, största bredd nedtill, 77 m.m. OCarpustrakten lik fig. 41 å taflan IV. 

f). Lund, Universitetets zool. Museum. Skelett utaf ett yngre individ, som håller i totallängd vid pass 
1,930 m.m. Radius och ulna, största bredd nedtill, 76 m.m. Carpus-trakten lik fig. 41, taflan IV. 

2). Lund, Universitetets zool. Museum. Kranium. 

h). Lund, Universitetets zool. Museum. Stoppadt exemplar med ej uttaget kranium. 

30). LAGENORHYNCHUS ALBIROSTRIS. 

= Delphinus albirostris GRAY »Ann. & Mag. N. H. 1846»; — LILLJEBORG Öfversigt, p. 8; Delphinus 
Ibsenii Esckr., Undersögelser, 5, p. 73. — NILSSON Fn., p. 600, med tydlig häntydning på att L. alb. GRAY 
hör till samma species; Delphinus tursio SUNDEVALL K. V. Ak. Förhandl. 1861, p. 385, tafl. VIL Lagenorhyn- 
chus albirostris GrRayr Cat. 1866, p. 272; — Synopsis, p. 7. Tab. 10, f. 2; Tab. 11: 
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Uti »Öfversigt af Kongl. Vet. Akad. Förhandlingar för år 1861, sid. 385 har Prof. C. J. SUNDEVALL be- 
skrifvit och å taflan VIL afbildat en ung delfin, hvilken han bestämt till Delphinus tursio. Allt sedan jag här i 
Göteborg för några år sedan var i tillfälle att studera den art, hvarom här är fråga, har jag misstänkt, att 
SUNDEVALLSKA exemplaret hörer hit, hvilket ock besannades vid granskningen af detsamma. Förutom hvad 
SUNDEVALL om detta exemplar meddelat, har jag antecknat följande: 

a). Stockholm, zool. Riksmuseum. Stoppadt exemplar och dithörande skelett. På det sednare fattas 
bäckenbenen, händerna och ett par af de aldra sista svanskotorna, men såväl händer som nämnda kotor finnas 
måhända i det uppstoppade exemplaret. På etiketterna läses: »Delphinus tursio 9 jun. Strömstad den 1 Aug. 
1861, Prof. S. LovEN». 

Det uppstoppade exemplaret håller i totallängd 1,233 m.m., eller, såsom SUNDEVALL angifvit, »obetydligt 
öfver 4 svenska fot». Framlemmarnas, rygg- och svansflikarnas form och läge, färgfördelningen, hvilken ännu 
låter iakttaga sig, likasom skelettet likna i allt det jag tillförene iakttagit såsom egendomligt för denna art, 
med undantag af sådana förhållanden, som äro att vänta hos ett så spädt individ som det ifrågavarande. 

Skelettets totallängd (kranium inberäknadt)............................ RA ARR FLINGA. 

Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till nosspetsen.............. Soten FAR NE 
Underkäkens längd ............ FORCE RR AS KNESSET ERAN NESS SRA 
SALE OLIN SF Ia 20 BE SSA ET EN RR eds ÄR Ög å SSE SDE or KIRKENES 28 » 

Tandformeln: H. ag; Ni 26 två 1. tre till ligga helt visst längst framtill i alveolarrännorna, men kunna 

ej iakttagas utan en närmare granskning. 
Från och med ryggkotorna äro verteberbågarna ej sammansmälta med sin tillhörande corpus. Alla ster- 

nalbenen äro deremot utbildade. 
Vertebrornas antal är: 
Halsvertebror............--. 7 (Atlas och epistropheus sammanväxta med hvarandra). 
Rygpgvertebron «toan aven. LD: 
Ländkorsvertebror ................ 26. 
Svansvertebror ..................... 41 

(+1 eller 2—de sista, som äro borta). =90! 

Utaf refben finnas 13 på högra och 14 på venstra sidan +2 lösa, eller 143 par. Sternalbenen utgöras 
af 5+2 på hvar sida; och af proc. spin. inferiores finnas 26. 

b). Lund, Universitetets zool. Museum. En underkäke af ett individ, som omkring år 1844 strandat 

på en sandbank vid kusten mellan Skanör och Hammar. Det dödades af en förbifarande bonde och befanns 
vara en hona, som hade uti sig ett tre qvarter långt foster”). Denna underkäke håller i längd 388 m.m. 

Tandformeln: H. 7 Mic 37 

c). Upsala, Universitetets zool. Museum. Ett särdeles vackert och fullständigt skelett af en 2. Bäcken- 
benen finnas äfven. Prof. LILLJEBORG uppgaf att detta exemplar blifvit för några år sedan tillvarataget vid 
Gullholmen (Boh.) af Docenten Smitt. Öfver bäckenben och högra handen gjordes några anteckningar och de 

afbildningar, hvilka finnas återgifna med hithörande figurer. Högra handen, som var komplett, hade följande 
antal af falanger. 

RUMMEN. 2. dena KL ATALANE 
[Rein orel. ART AR ea A OÖ 
NGN SNETT biodeepssere teer ace RR 
Ringfingret ....... MSE ARTE 
UINGSTeN oscar: SSR dr BIE 

o Fig 42a å taflan V är carpustrakten afbildad och fig. 22 å tafl. III os ischii. 

d). Upsala Universitetets zool. Museum. Högra armen utaf ett individ. (Från ?). 
Tummen i har; -s.....c SENT 1 falang. 
Bekfingrety» ...:-: CS dr det 9 (+1?) falanger. 

Långfingret! hal s:c.sccs.d. 7 falanger. 
REN SON OTERE Mö aa rd saa sades 4 » 
1 rd UNEF näe RASER 3 » 

e). Upsala, Universitetets anatomiska Museum. Ett ofullständigt skelett från Bohuslän, Gullholmen; 

enligt benäget meddelande af Prof. W. LILLJEBORG. 

f). Göteborg. Naturhistoriska Museum. Bohusläns skärgård, Korshamn, hvarest den kommit på grund 
och blef dödad den 1 Oktober 1867 samt genast insänd till författaren. &, utbildad om än ej fullvuxen. 

”) Enligt NÖRSON Skandinavisk fauna, andra upplagan, Lund 1847, sid. 601. 
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Det omsorgsfullt uppstoppade skinnet, det kompletta skelettet, således äfven bäckenbenen, finnas, likasom vi- 

scera. Dessa sednare förvarade uti sprit eller i glycerin. 
Det färska djuret höll i totallängd 2,820 m.m. 
Hela skelettet, torkadt, håller i totallängd 2,470 (+10 = underkäken framom nosspetsen) m.m. 

Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till nosspetsen 
Från: inskärningen gill, DOSSPetS6D..:......--435s-o-asdsnse säs sens sen ee SR Seann » 

Bredd emellan. anskarningarlöä:....s..s.ssde..-s-sssbocsjk seeks 
Underkakens. läng Ol e.-.scssys.sobesss. sd este rss SS AAA 
Symphysis längd so... seasysonssesassassensa sonen son raneelsANes bes ase soker saras sans sek Rre » 

Tandformeln: H. 25 2 NE 2 2 

Vertebrornas antal är: 
IFTAlSVenLeD EOS ses sön ss sole seen 7 (Atlas och epistropheus sammanväxta med hvarandra). 

IRYSTVELUEDLOLS Er RANE SINAN 16. 
Tändkorsvertebroti....::s:...-:-.. 22. 
SVANS VELUG DOT Ers ss esse 45. 

= 490: 
Refbenen utgöras af 16 par; men de 2 bakre paren nå ej upp till processus transversi. Sternalben 9 

par, af hvilka de 4 främre paren artikulera med bröstbenet, som utgöres af ett enda stycke. Proc. spin. 

infer. 34. 
UI er ED ATS SS re SS 1 falang. 
Re knPTek reses -scpsrssrsar ass 1005 
An StneTSb ANAL ser osskbss se Ac) OS) 
IRAN OTiN OLE UR NN ajre sees beses sees RED 
TURn orebr NER 3 » . Alla äro kompletta. 

Anm.: Framdeles kommer en närmare beskrifning att lemnas öfver detta exemplar, åtföljd af flera af- 
bildningar. 

Fig. 42 taflan V är carpustrakten jemte hela handen; fig. 21, tafl. III, os ischi. 

2). Göteborg, Naturhistoriska Museum. Bohusläns skärgård, Sälöfjärden, 16:de Sept. 1869. Yngre Q. 

Skänkt af hr GERH. Vv. YHLESN. Exemplaret var färskt, då det erhölls; men då förf. vid tillfället och just i 
och för hithörande forskningar vistades i Stockholm, blef endast det fullständiga skelettet och ett och an- 

nat af viscera tillvarataget; men bäckenbenen i situ tillsammans med genitalia inlades i sprit, för hvilka 

anordningar jag är skyldig att tacka min son, philos. studeranden A. H. MALM, som under tiden bestred min 

tjenst vid nämnda Museum. 
Hela skelettet, i torrt tillstånd, håller i totallängd 1,470 m.m. (+ UR Er SST ="8m AN.) 
Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till DOSSPEISEN La dSE soesdenss oo ses rssE nera 405 oo» 

Från inskärningen till, nOSSpetSeD......-...++-esserssrsearesorssnnanesosr nonan ses besser ss nes 196 » 

Bredd emellan ”inskärningarna ÖS SSESANOAGSSNS RSA SRS EL ena ons ARA 124 oo» 
Ulnderkakens Mano Oss susse sas ses rrinasban serie gns Eejale Sin ale Vs sla e reE 333 » 
Symphysis längd. ss-s«esssssossktsssvssssonssysrsnsressoes sr ana nesarrenn sens nåsan ser once ran SRA ASIRD 

se 27 SUk26 
Tandformeln: H. a5; V- ag 

Vertebrornas antal är: 
IETalSVMERbeDPOL. sia sdaissesens bönor 7 (Atlas och epistropheus sammanväxta med hvarandra). 

IRYO EVEN0eDLORT er ssesocskrborske ) 
Tändkorsvertebror'...............« 2 

Svansvertebror ......... ACTA 

Refbenen utgöras af 16 på högra och 15 på venstra sidan. De sista nå ej upp till proc. transversi. 
Sternalben 8 par, af hvilka de 4 främre paren artikulera med bröstbenet, hvars 3:ne stycken ej ännu samman- 

smält med hvarandra. Proc. spin. infer. 32. 
AblFbreteika tl dit ibags sor sasssnsss dag os 1 falang. 
PEKANGTEb. HI ss soc des rdierensa dd ik0r EE 
Tångfngret' hardiionsssssievs BANA 
IRIDSANETEN MM esvessresnesseters 4 oo» 
TAlfingnet gal» prkas door OM 
Å tafl. III fig. 23, är os ischii afbildadt. 
Anm.: Äfven öfver detta utmärkta preparat vill jag framdeles lemna en närmare redogörelse; men några 

mått, antecknade af min son vid exemplarets styckning, anser jag mig här böra anföra. 
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»Afståndet från nosspetsen till sista refbenets nedre ända, rundt måtkernoRA te 8 RA 1000- man 
» » » SED » » » , rakt »; ån tul kDR. SvÉ Cistek JD 

» » » » skulderbladets främre kant, » km UA dNDk. 6TT i» 
» » skulderbladets framkant till hufvudets motsittande bakkant ..... 41 [NTE AES Lee 50 oo» » 

31). PSEUDORCA CRASSIDENS. 

= Phocena crassidens OWEN. »Brit. fossil Mam. a. Birds, p. 516» enligt Ruprt.; Orca crassidens GRAY 

Er. et Terr. p. 34; Pseudorca crassidens RHDprt., Övers. K. D. V. 8. Forhandlinger, 1862, p. 103; — GRAY 

Cat. 1866, p. 290. — Synopsis, p. 8. 

Under sommaren år 1862 visade sig i det sydliga Kattegat och Bälterna den djurform, hvarom här är 

fråga.  Strandningar egde rum dels i Danmark och dels vid våra kuster, troligen mest tillfölje deraf att flocken 

på många ställen gjorde förtviflade ansträngningar för att komma ut ifrån våra trängre farvatten, hvarigenom ett 

balft dussin fingo plikta med lifvet. Då jag med REINHARDT, som 1. c. beskrifvit de fynd, hvilka tillvaratogos 

för Universitetets Museum i Köpenhamn, antager att arten är identisk med den såsom fossil i England funna 

och af OWEN beskrifna Phoccena crassidens, är det ju i högsta grad anmärkningsvärdt, hvilket REINHARDT äfven 

yttrat, att denna i och för sig kolossala djurform ej såsom tillhörande nutidens fauna förnt blifvit iakttagen. 

Plötsligt som denna flock kom in till oss, försvann den åter, sedan den afgifvit en del material för forskaren. 

Ivar arten dessförinnan likasom nu uppehåller sig, derom är man i fullkomlig okunnighet. Att han tillhör 

Nordsjön eller åtminstone norra Atlanten, derom är väl emellertid intet tvifvel. De museer i vårt land, hvilka 

ega preparater utaf denna art, erhöllo dem så att säga samtidigt, hvadan med visshet kan sägas, att de tillhört 

individer af samma flock som den, hvilken drog förbi Sjäellands vestkust. Det hos oss tillvaratagna finnes i: 

a). Lund, Universitetets zool. Museum. Skelett; det större. Inkomplett. Prof. FR. WAHLGREN i Lund 

bar benäget i bref meddelat, att detta skelett »kom till nämnda Museum den 17:de Dec. 1862. Individet hade 

på hösten strandat vid Torekov nära Båstad och tillvaratogs af häradshöfding NIBELIUS, som skänkte detsamma 

till vårt Museum». 
Carpustrakten är afbildad å taflan V, fig. 43. 

b). Lund, Universitetets zool. Museum. Ett likaledes ofullständigt skelett men utaf ett något mindre 

individ än förenämnda. Enligt Prof. WAHLGRENS meddelande, »dref detta individ i land i Lommatrakten ti- 

digt om våren år 1863 och tillvaratogs af eleverna vid Alnarps landtbruksinstitut samt kom genom byte till 

vårt Museum». 

ec). Göteborg, Naturhistoriska Museum. Ofullständigt men ändå uppstäldt skelett utaf ett individ, som 

dödt och redan defekt dref i land i närheten af Falkenberg i Halland »under slutet af sommaren» år 1862. 

Först den 27:de Januari år 1863 erhöll jag i bref notis om detta fynd genom handlanden i Falkenberg hr FR. 

ANDERSSON, som af nit för vetenskapen med ej obetydlig omkostnad hopsamlade de delvis spridda resterna af 

detta dyrbara fynd och kort derpå skänkte alltsammans, omsorgsfullt inpackadt, till nämnda museum. Hvad 

som af skelettet fattas, kunde han ej taga reda på i trots af flitigt sökande på en betydlig sträckning såväl norr 

som söder om den egentliga fyndorten. Kadavret, som var i fullt upplösnings-tillstånd då det dref i land, hade 

ock helt visst förlorat det saknade förr än det hamnade på stranden. Utaf detta visserligen defekta men ändå 

i och för sig vackra skelett finnes följande: underkäken — tänderna äro utfallna — 7 halskotor af hvilka de 6 

första äro sammanväxta med hvarandra, 11 ryggkotor, 10 ländkorskotor och 14 svanskotor — de sista, antag- 

ligen 9 stycken, äro borta —; 9 refben på den högra sidan, bland hvilka äfven det 11:te eller sista, som ej 

når upp till proc. transv., och 8 på den venstra sidan; sex (6) sternalben af högra och 4 af venstra serien; 

Hyoideum och ett af stylohyoidea; bröstbenet, som består af tvenne stycken, nemligen ett litet längst baktill; 

7 stycken af proc. spin. infer., bland hvilka det främsta in situ. Detta består af tvenne stycken, som ej 

sammansmält vid spetsarne. Två utaf de bakre vanligtvis fria paren äro med hvarandra sammanväxta. Allt 

antyder, att detta individ varit fullt utbildadt. 

Den del utaf columna vert., som finnes, mäter............... (ALERS KSV RTR EN AL ES 4,300 m.m. 

UnNderkakens langd... NI. eV JRAA oro ren de carola sr obe sa ses ön iSE fenor nns bena nens ner Re 330 oo» 

Symplhysis LäDgO......« srecceoe.sno0 cl) PJ ASSNAN SD Så ör one SEN SAMA ka ana ne sats rasar ÄNS Ren sa tenn ne 78 on» 

Längden af tandraden .;........-. >. 0-2 d0sbiser ss VHS HEI Pe sonens dö nseas ens sårade sne nen 254 om 
Då alla hålorna för tänderna är oskadade, kan man med full visshet angifva 

Tandformeln: H. 1; V. 10 

K. Vet. Akad. Handl. B. 9: N:o 2, 
10 
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På 41:sta kotan är processus spinosus endast köllikt tillstädes. Denna kota är ock på en hårsmån när 
dubbelt så lång som den 42:dra, å hvilken nämnda process uppträder såsom endast en ytterst svagt framträ- 
dande köllik knöl. Alla epifyserna äro sammanväxta med corpora vertebrarum. 

På båda sidor ofvantill, emellan 26:te och 27:de kotorna, finnes en ej obetydligt utbredd förbening i 
ytan af ligamentet emellan dessa båda kotor. Emellan 33:dje och 34:de kotorna finnas ock några kalkkorn på 

ytan ofvantill. 

32). PHOCAZNA COMMUNIS. 

= Delphinus phocena L. Fn. Sv., p. 17; REtz. Fn. Sv., p. 50; — NILSs. Fn., p. 616; Phocena com- 

munis LESS. Man., p. 413; — LILLJEBORG, Öfversigt, p. 25; — GRAY Cat. 1866, p. 302; — Synopsis p. 8. 

Denna jemförelsevis lilla cetoid, som helt visst är den allmännaste invid våra kuster och som äfven 
(ständigt ?) uppehåller sig i Östersjön, är uti våra museer representerad såsom följer: 

a). Stockholm, zool. Riksmuseum. Ett uppstoppadt exemplar och skelettet tillhörande samma imdivid. 
Skelettet är komplett med undantag af käkbenen, ett par af de mellersta proc. spin. infer. samt fingrarnas fa- 
langer — undantagandes några få basalfalanger — hvilka troligen sitta i det uppstoppade exemplaret. Pi 
etiketten läses: »Phocena communis Less. 9 Bohusläns skärgård. OC. EKstTRÖM 26 Juli 1844». Det är ett 
ganska ungt och ej utbildadt individ. Larynx, torkad, finnes äfven. 

Skelettets totallängd (hufvudet inberäknadt)......ssseseeesee-- RASA ERE REN 1,306 m.m. 
Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till nosspetsen s.smsmmssesesesessessnn 200 » 

Underkakens, längO --->ss,sadiestrsakeseksss seskereed RE CESE SR or DA SSR gp 205 » 
Symphysis längG.....sesessessosessosonnnsnennnnsrnansesenrrrrnrenennnnnnrnnen Ear SN é 

- PER 
Tandformeln är H. 39; NE 39 

Vertebrornas antal är: 
Halsvertebror........... se l 

IRYSSVCKICDLOL sekr sosevessssansnkel LOS 
Tändkorsvertebror ................ LD: 
Svansvertebror ............ LSE 

=60: 

Refbenen utgöras af 13 par. Det sista högra föga mer än hälften så långt som det motsvarande ven- 
stra, hvilket mäter 3 af näst föregående å venstra sidan. Det sista paret når ej upp till processus transversi. 

Processus spin. infer., med beräkning af det par som ej finnes, 18. 
Carpustrakten lik fig. 44 å taflan V; men förbeningen har ej sträckt sig så vida som å det exemplar, 

efter hvilket nämnda figur är tagen. 

b). Stockholm, zool. Riksmuseum. Skelett, ej uppsatt; nästan komplett. Utan påskrift rörande fyndort 

o. s. Vv. Det har ock funnits i samlingen före 18539. 

c). Stockholm, Carolinska Institutet. Kranium, samt några delar af det öfriga skelettet. 
d). Stockholm, Carolinska Institutet. Kranium. 

e). Stockholm, Veterinär-Institutet. Foster; 1 sprit. 
f). Stockholm, Veterinär-Institutet. Skelett. Viscera 1 sprit. Danmark. 

g). Stockholm, Veterinär-Institutet. Skelettet af ett foster. I sprit. 
h). Upsala, Universitetets zool. Museum. Ett söndrigt kranium. Enligt benäget meddelande af Prof. 

W. LILLJEBORG. 

i). Upsala, Universitetets Anatomiska Museum. Ett fullständigt skelett från Stockholms skärgård. En- 
ligt benäget meddelande af Prof. W. LILLJEBORG. 

k). Lund, Universitetets zool. Museum. Ett stoppadt, ej fullvuxet exemplar. 
IDE » » » » 4 » » 5 särdeles ungt » 

ER » » » ov Skelett. Inkomplett. 
n). » » » » . Kranium. Defekt. 
0). » » » » ov Kranium. Defekt. 
P)- » » » » Kranium. Defekt. 
VIN » Anatomiska Museum. Ett utmärkt skelett i komplett skick, således äfven 

bäckenbenen, såväl ossa ischii som pubis, 92. Oresund. 
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Skelettets totallängd utgör 1,200 m.m. 
Vertebrornas antal är: 
HalsvertebbOr sosse vv. 
RYSEVErte DLOE =. ..s ros. 14. 
Tändkorsvertebrör .:.............: 14. 

SVANSVERtGDFOR cos oss RN SÄL 

= 166 

Refbenen utgöras af 14 par, af hvilka det sista ej når upp till processus transversi. Det högra sista 
når upp till öfre 4:dedelen och det venstra sista till öfre tredjedelen af framom belägna refben. 

Os ischii är afbildadt å taflan III, fig. 18. 

r). Malmö, Elementarläroverkets Museum. Ett stoppadt exemplar. Sundet. 
s). » » » +. Ett skelett, utmärkt vackert och komplett. 9. Sundet”). 

t). Göteborg, Naturhistoriska Museum. Göteborgs skärgård. Den 23 April 1866. Fullvuxen Q. Det 
omsorgsfullt uppstoppade skinnet, det kompletta skelettet med sina bäckenben och viscera i sprit eller i 
glycerin. 

Detifarskar djuret) Hol? tfotallängGli=soooossossssc«cnac mA SSA SRS SA SE SRS Es RSS SAR 1,672 m.m. 
IFfela skelettet mtorka dte Mallen Ito tal Lan O'C-s.cocrsssporsocerr sn osssac ake pos senses os SAS ERS 1,600 » 

Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till nosspetsen........... oolrr rt bas AN He Una) 
190250 Nag at baser nit Ul a lok MOURAD Nygppen) Satsar sn sot g iden säs Ssd ses Neo IRAS NA) 
I BS Kal Gä0e vell Nere f.d bs Kai ar ls SA Är rs sd SA BSS Er Ar AE sl rn 82 >» 
Uniderkakenstlangdb.s.$eg.n sskertösrssbesttgdes sa ERNA das sk REAR 221 oo» 
Symphysisnlangd.: tm Astamsdlatdrensteir tt fukten : 32 oo» 

22) väl 1 25 
Tandformeln: H. 6 Vv. — 39 

Vertebrornas antal är: 
IEIaISVenteDLOT od. nRr se öde 7. (Alla sammanväxta med hvarandra). 

RYG EVE BLORS ee sad eden sec LAS 
Ländkorsvertebror sed ALAS 
SVansvEniGDLOREA dens ssk 31. 

==N66: 

Refbenen utgöras af 14 par; men sista paret når ej upp till processus transversi. Sternalbenen utgöras 
af 8 par, af hvilka de 4 främsta paren artikulera med sternum, hvilket består af ett enda stycke. Proc. spin. 
infer. 20. 

TOmm ena har: ers see 3 falanger. 
Pekfingret » ...... ol Ssees 8 » 
Män gUngretp hans d.sstaspas ense 8 » 
Ringlfingret. » ....... NR L » 
1 Ö4U lb 230 Td Re BEA JE RES Sy Acer gO RE 3 » 

Carpustrakten jemte hela handen äro afbildade å taflan V, fig. 44, os ischii å taflan III, fig. 19. 
Uti ofvan anförda 9 fanns en troligen nära fullburen unge, likaledes en 2, som i totallängd mätte 658 

m.m. På ömse sidor af nosen finnas hos denna tvenne gröngula, 9 m.m. långa morrhår, af hvilka det främre 
är beläget 18 m.m. från nosspetsen. Afståndet emellan de båda håren å ena sidan utgör 3 m.m.; och de äro 
belägna 12 m.m. ofvanför kanten af öfverläppen. Detta embryo är förvaradt uti sprit. 

Framdeles kommer en närmare beskrifning att lemnas öfver båda dessa exemplar. 

u). Göteborg, Naturhistoriska Museum. Ett medelstort, uppstoppadt exemplar från Bohusläns skärgård, 
Kalfsund, 4:de Juli 1863. Totallängd 1,220 m.m. 

v). Göteborg, Naturhistoriska Museum. Ett utmärkt väl skeletteradt foster, hvilket förf. såsom gåfva 
erhöll i Juli år 1860 af den i så många hänseende utmärkte D. F. EscHricHt. Det är förvaradt uti sprit och 
intet fattas utom bäckenbenen och möjligtvis de två sista refbenparen. Fyndort, Danmark. 

Hela skelettet håller i totallängd 332 m.m. (kranium inberäknadt). 

”) Enligt benäget meddelande af hr Rektor CARL MONTELIUS i Jönköping, finnes i dervarande Elementarläroverks Museum ett kra- 
nium af denna art, hvilket för några år sedan inköptes från Köpenhamn. D:r C. A. GOSsELMAN skrifver ock att ett skelett al 
denna art finnes vid Elementarläroverket i Carlshamn. TIndividet hade fångats utanför hamnen. Vidare eger Elementarläroverkets 
Museum i Orebro ett skelett från Kattegat, enligt benäget meddelande af Rektor J. E. STRÖMBERG. 
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Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till nosspetsen ... seeceecee«e see 92 M.M. 
RTåN änskarnin gen till SnOSSpe0SCM--.s-e bssrsss asken es ess ess se LISE ANT Sura 
Bredd. emellan inskarnin galna: sem. sea SLA SREE SS öst escsscenssen isens 26 >» 
UnNderkäkens, län gäl.= ts, ccs od sens un sas Sör ar see enes EO ass ENE beten dess SNS 64 oo» 
SYMPByYSIS ALA SA:s vå seas noe seals ee oa KAS SK sn RANKIN TS S YST IRS 

Vertebrornas antal är: 
ERA LSVEnte bron esse beskt ow 7. (Alla sammanväxta med hvarandra). / 

Ryggventebrork esset 14. 
Tan dKONSVELTEDLOT fur s.oc no sker 13. 
SVAanSVeErteDLOL-. . sosse eeh ANOS 

=66: 

Utaf refben finnas 12 par, hvilka alla nå upp till proc. transv. Process. spin. infer. 19. (+ den sista, 
som kanhända är borta?). 

(MUNNEN BAN reor eken stess sen fe AlAN SET. 
Pekfingret » BEUETAENN ES » 

Långfingret har da äss) » 
Binglngrebyg»; =... SESKA » 
TITNÄA OLE far DE se ass eneee sas » oc I alla fingrarna finnas punktformiga förbeningar endast i de 

första lederna. 
Carpustrakten lik fig. 44 å taflan V. HElementet till pisiforme utan sutur förenadt med lillfingrets 

I:sta falang. 

x). Göteborg, Naturhistoriska Museum. Ett defekt kranium af ett yngre individ. Fanns i samlingen 
före år 1848, då förf. tillträdde vården af nämnda museum. 

y). Göteborg, Naturhistoriska Museum. En troligen endast några få dagar gammal &, hvilken ertappades 
den 14:de Juli år 1869 utanför Warberg och samma dag af handlanden F. MöHLENBocK skänktes till Museum. 
Såsom färskt höll detta exemplar 700 m.m. i totallängd. 

Exemplaret är uppstoppadt; men den ena armen är borttagen och förvaras skeletterad jemte det 
öfriga skelettet. 

Skelettet med ossa ischii in situ, förvaradt uti sprit. Ofver detta förtjenar följande att här antecknas. 
Hela skelettet håller i totallängd 685 m.m., kranium inberäknadt. 

Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till nosspetsen ........ «e..ssss.sssse0sssnsns0n 160 MM, 
BTÄNGINSKarnin gen AtNlNO SSP e TS enas ere ers fr ASSA aren 65 oo» 
Bredd emellan anskalnn 2 alhä:s-s:usy..tosssonerssbebet banco ee Rare e AN ne bRsl sr sseNera SID 
Underkäkens- läng ON. cb .dsssseinrs oss r tt sno e ns CNrs då ec Sör soba kart 123; > 
SYM PNY SIST JAN CA anse ges ens keso sek SES äss Erpenapkr str Suse bars ale kap ssec FER RO INR 

a Dn 
Tandformeln: H. 7: NE 27 

Vertebrornas antal är: 
ITAISVELLE DEOTNS SE oss ee ke bee 7, sammanväxta. 
RYggVertebronulrar.ssenrisnssj) Lo 
Ländkorsvertebrons.:........:s... (14 
PVAanSVerteDROT sec: sseket OO 

==066 

Utaf refben finnas 13 par, af hvilka de främre fyra genom sternalbrosk äro fästade vid bröstbenet. Ref- 
benen utaf sista paret nå likväl ej upp till proc. transv. Det högra tycks genom band tillhöra 2:ne och det 
venstra 3:ne utaf processus transversi. Proc. spin. infer. utgöras af 20 stycken. 

TUMMSN IRA sön SINN ERSE RN 3 falanger (+12). 
IBEKfIN OTEL kom nr NR RT PRNK ASSA 8 » 
Lån SAnETeNADAT RES EE 8 » 
Ring hngret uselt ae 4 » 
UA DOTE TINA 0 ootsregsen skor 3 » 

Carpustrakten är lik figuren 44 å taflam V. HElementet till pisiforme är genom sutur skild från lill- 
fingrets 1:sta falang. 

Os ischii är i naturlig storlek afbildadt å taflan III, fig. 20. Med det öfre vinklade partiet ligger det 
25 m.m. under processus transversus. Främre ändan ligger midt under framkanten af 1:sta svanskotans 
corpus samt något lägre än bakre ändan. Det venstra håller 29 m.m. i längd. Båda äro lika hvarandra. 
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33). NEOMERIS PHOCANOIDES. 

= Delphinus phocenoides Cuv., R. A. 3 Ed., t. 1, p. 178; Neomeris phocenoides GRAY Er. et Terr., p. 
30; — Cat. 1866, p. 306; — Synopsis, p. 8, men med uteslutande af D. melas FEmM., Fn. jap., utur synony- 
mien. An Delphinapterus molagan OWEN, Trans. Z. S. VI, p. 1, pag. 24? Eruiors bref till OWEN innehåller 
bland annat, att exemplaret höll 32 tum i längd, eller samma storlek, som det af mig här nedan beskrifna. 

Uti zool. Riksmusei i Stockholm betydliga samling af exotiska delfinformer fanns äfven ett särdeles vackert 
och uppstäldt skelett, som kanske tarfvar ett närmare studium än mitt uppehåll i nämnde stad tillät mig. Jag 
är nämligen ej tillfyllest förvissad om att öfre och nedre delarna af kranium höra till ett och samma individ ej 
eller om bålen med dithörande framlemmar en gång utgjort ett med någon af kraniets nämnda delar. Skulle mina 
tvifvel i detta hänseende befinnas vara ogrundade, torde jag ursäktas endast vid påminnande af hvad Gray anför 
under sin Delphinapterus Peronii i sin här ofta citerade Catalogue of Seals and Whales in the British Museum, 
second edit. London 1866, hvarest det, sid. 277, heter: »The skeleton referred to this species» (D. Peronii) »m 
the Museum of the College of Surgeons (see Osteol. Cat. 254, n. 2,503) is the body of a Phoccena with the 
head of a Delphinus, like D. Delphis». 

Skälen för mina nämnda tvifvel äro: 
1:o. Underkäken är något litet för lång och passar således ej väl i detta hänseende tillsammans med 

den öfre delen af kranium. Båda dessa delar tillhöra likväl ett och samma species. 

2:o. Kraniets längd 1 förhållande till skelettets totallängd. Längden af det förra förhåller sig nemligen 
till den sednare som 1:41 (några få m.m. oberäknade). Hos Delphinapterus melas TEMM., hvilken 
GRAY uppför såsom synonym med Delphinus phocenoides Cuv., är förhållandet emellan nämnda delar 
enligt TEMM. som 1:6. Dessa skiljaktigheter hafva kanske likväl ej stort att betyda, då, hvilket GRAY 
äfven till sist anmärker, dessa båda troligen äro skilda arter, till hvilken slutsats han kommer en- 
dast med afseende på tändernas antal, som hos kranium af "TEMMINCKS typ i Museum uti Leyden 
är 15 då deremot ett kranium i Pariser-museum, hemfördt af DUSsSUMIER, från Malabar, år 1837, 

tandformeln är 49. Med beskrifningen på detta kranium sammanfaller vårt, blott att detta har nå 
gra flera tänder. Uti här ifrågavarande kranium syutes till en början samma antal, som uppgifves 
för nämnda kranium från vestkusten af Hindostan, och längst framtill tycktes ej flera förekomma 
under det qvarsittande, oskadade men torra tandköttet; men, efter företagen uppmjukning och om- 
sorgsfull preparering, kommo än flera i dagen, eller hela det antal, som detta kranium eger, ty 
tandraderna voro öfverallt kompletta. Om en sådan operation företagits med nämnda kranium i 
Paris, känner jag ej. Då beskrifningen för öfrigt, som sagdt, sammanfaller med förhållandena hos 
ifrågavarande, hyser jag ej det ringaste tvifvel om att båda dessa kranier tillhöra en och samma 
art, eller Neomeris phocenoides (CUV.). 

De skäl, hvilka tala för att allt utaf detta preparat med undantag måhända af underkäken tillhört ett 
och samma individ, äro å andra sidan följande : 

1:o. Hela skelettet, underkäken inberäknad, har öfverallt en och samma gulaktiga färg; condylus ossis 
occipitis infaller särdeles väl uti sin motsvarande fossa uti atlas; hvartill slutligen förtjenar läggas, 
att kranium bestämdt är en INeomeris, likasom att äfven hela det öfriga af skelettet är så afvikande 
från allt hvad jag af delfinartade djur sett under min lärorika resa 1 Sverge och Danmark, att det- 
samma likasom snart sagdt hvarje del deraf, ej kan hänföras till något annat genus. 

2:o. Det eger väl ock någon vigt att omnämna, det alla delarna in situ med undantag af kranium och 
framlemmarna — delarna utaf hvardera af dessa hade likväl aldrig åtskilts ifrån hvarandra — 
träffades omsorgsfullt förvarade på ett ställe å Musei vind, då SUNDEvALL upptäckte och lät i 
samlingen uppställa detta skelett. 

Öfver detsamma, sådant det stod framför mig, har jag antecknat nedanstående. 

Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till nosspetsen 
Största bredd öfver bakre delen......... fösvdsrår ARRERADNEN 
Från inskärningen till nosspetsen ... 
Bredd emellan inskärningarna ........ SAS 
UNO erkakens) längd N.N: NEN RE REN Se oa Lörsvkv sluss vals tsseer 
SKISS DSS [ET Sf RER Ce SAR EEE ANN OS EA Sr EE Ta 1 FRAN 20 oo» 

Tandformeln: H. Vv 26 DOE 
Hjernskålen är särdeles bred och baktill snedt uppåt och bakåt likasom utdragen och uppblåst, 

men ofvantill något tillplattad. Nosen är särdeles kort och ej obetydligt tillspetsad. Mellankäkbenen och plog- 
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benet synas tydliga framåt i gomhvalfvet. Tänderna snedt ställda, i öfverkäken så, att en bakres framkant 
ligger innanföre en främres bakkant; men i underkäken är förhållandet omvändt. Uppåt emot den tillplattade 
kronan hafva de inåtbugtade sidor. Den skarpa kanten ofvantill är något naggad. Ossa stylohyoidea finnas. 

Längden af columna vertebralis är 620 m.m. 
Vertebrornas antal är: 
Halsvertebrori.... Mam. Ac «= 7 (De 6 första sammanväxta med hvarandra, men endast atlas och epi- 

stropheus äfven med sina proc. spin.) 
Rygg VENiEDLOP Lo sockens llnod sket 12: 
Ländkorsvertebror ................ 14. 
NYA SVELIe DOT e se reda Si (äfven den sista finnes!) 

=" + 

Proc. spin. breda och låga; pr. transv. längre. 

Refbenen utgöras af 12 par. Utaf sternalben finnas 6 par. Refbenen äro nedtill särdeles breda, eller 
mer än dubbelt bredare än uppåt. 12 proc. spin. infer. finnas; men den främsta likasom den antagligen sista 
äro borta. 

Underarmens båda ben straxt nedom midten äro tillsammantagna lika breda som längden af den sutur-lika 
föreningen emellan dessa båda ben, hvilka sluta sig så tätt tillsammans, att de synas likasom sammanlödda med 
hvarandra. Detta kan på långt när ej sägas vara fallet med benen uti carpus, hvilka likasom skulderbladet och 
dithörande arm, med några af de förhanden varande falangerna, naturtroget men i förminskning äro återgifna i 
hithörande figur 45 å taflan V. 

Tiainen [IRA So bo RN neså UNB BADA 2 falanger (+12). 
TATIL SKON 0 so ose resp der 21 

De öfriga fingrarna är inkomplett Bäckenbenen fattas äfven. Hvad som finnes, är emellertid i ut- 
märkt skick. 

Att TEMMINCKS Delphinus melas är ett särskildt species, som derföre bör uppföras under namnet Neome- 
ris melas, derom synes ej vara något tvifvel. Skelettet utaf denna, som förvaras uti Leydens Museum, har en- 
ligt FLOWER, Traus. Z. Soc., Vol. VI, part 6, sid. 349, likväl i det aldra närmaste samma antal vertebror som 
vårt exemplar, eller resp. 7, 13, 13, 30 = 63. Samma antal uppgifves äfven af TEMMINCK, men han räknar 
endast 29 till svansregionen. 

34). ÖRCA GLADIATOR. 

= Delphinus gladiator LA CEr. H. N. C., p. 302, p. p.; Delphinus orca Ninss. Förh. Skand. Naturf 

möte, 1851, p. 55. Grampus gladiator LILLJEBORG, Öfversigt, p. 15; ÖOrca gladiator SUNDEVALL Öfvers. K. V. 
A. Förh. 1861, p. 391; Gray Cat. 1866, p. 279, med uteslutande af en stor del utaf synonymien. 

a). Upsala, Universitetets zool. Museum. Skelett af ett utbildadt individ, som för någon tid sedan kom 
på grund å Gotland i Östersjön. Detta troligen vackra skelett var vid mitt besök ej uppstäldt, men med Prof. 
LILLJEBORGS välvilliga biträde var jag i tillfälle att upplägga och öfverse detsamma. 

b). Lund, Universitetets zool. Museum. Ett utmärkt och komplett — således äfven bäckenbenen — 

skelett, utaf en gammal &, som, strandad, blef tillvaratagen vid Ronneby i Blekinge, således likasom föregående, 
i Östersjön, i Slutet af Mars år 1851. JHn stor del mö den torra huden finnes ven men tycks ej vara i det 
skick, att den kan uppsättas. Det är detta exemplar, öfver hvilket Prof. S. NILsson hade ett meddelande vid 
Skand. Naturforskar-mötet i Stockholm, 1851, hvilket anförande är infördt i »Förbhandlingarna» vid samma möte, 

sid. 55. Det är likaledes detta exemplar, som Prof. W. LILLJEBORG 1. c. uppställt som typ för sin Grampus 
gladiator. 

Skelettets totallängd (hufvudet inberäknadt) RESSR re RE Fanns GES SVENS PREGO 200 Mmm: 

Kranium: Längd ön condyli ossis occipitis till nosspetsen ...... so... se... a. IOF 
Bredd öfver den främre utbredda delen af os. Zyg: Cl fromtiskers..sune. Hl I» 
iNrån, inskärningen. till DOSSpetseN-:.... ess. ..-nec des Mises se fe ANT RA 5 oo» 

Bredd emellan Viskan sana pi Me Bj uncle FRÄSTE bb ANSER GT KODOL V 
Vertebrornas antal är: 

Halsvertebror...... ec 7 (De 3 främre sammanväxta med sina corpora; de 6 främre med sina 
pr. spin). 

IRYSOVELLeDEOE:.--..sesesonennnt sö0ns ÄRA 
Ländkorsvertebror ................ 11. 

SVanSventebron te... bpt kr te 24. 
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Utaf refben finnas 12 par. Utaf pr. spin. infer. 14. 
Uti carpus äro de 5 elementerna till betydlig utsträckning förbenade, således alla utom, såsom vanligt. 

os pisiforme. 

(RUMMEN) HAR. bss dcersos fössstr a 2 falanger. 
IBEKHN STEN DUs ss spor ker sne 7 » 
Mångfngretöuharsiooscss...s----- 5 » 
RID TN Sret: 4) snesskar ka 4 » 
Tillfngret 0. BERakskse ter 2 (+1) falanger. 

Det ena bäckenbenet — det venstra — håller i längd, rakt mått,...............................o. 275 m.m. 

största bredd, nära början af sista tredjedelen ..............s.ss...ssses00 38 » 
Höjd rAdersa Mm as badles:: ss ssssss oa psddn ssp elda gr SR ARA SOLAR TLA FD OD 

A taflan V, figur 46, är carpustrakten afbildad. 

c). Lund, Universitetets zool. Museum. Ett kranium. 

d). » » » » ov En kota, nemligen den 11:te svanskotan utaf ett individ, som 
varit något större än 34b. Den är enligt katalogen funnen i »Ifö-trakten?» och skänkt af Kandidat APPELGREN. 
1841. Då epifysernas ytor äro blanka och jag tyckte mig se spår af ligamentpartier, förskrifver sig denna kota 
sannolikt från en sednare tid och har, hvilket så lätt kan ske, helt visst tillvaratagits vid något strandnings- 
tillfälle och införts till nämnda trakt. Den har nemligen alls icke utseende af att vara hvad man kallar sub- 
fossil. Denna kota har följande dimensioner, och jemföres här nedan med motsvarande kota hos 34 b. 
11:te svanskotan, hos 34 d. Längd midtigenom.................. Plörmm:; ED:0Ed:0) 34 bAd:0nd:06 106 m.m. 

» » » JAN See EN 0) CET eU UT js oa ne Av BA KILO K SES ER » » » EK FEN TGHARD 

» » 23 EE PEST: 6 CL CLS (CO bo hr ge LA RR ARA ASA FVINDNE: AR SE TRA DDT NE 1457» 

e).. Lund. Universitetets zool. Museum. 10:de Ryggkotan. Denna kota, som enligt katalogen är funnen 
vid gräfning i Lund, år 1857 och skänkt af hr fabrikör BorG, hörer troligen till denna art, änskönt denna kota 
nedtill har en fylligare och afrundad corpus, då deremot motsvarande kota hos 34 b å samma ställe är hopkni- 
pen och något kölad. HEpifyserna äro likasom hos 34b fullväxta vid corpus. Då någon anteckning ej finnes, 
som upplyser om det jordlagers natur, i hvilket ifrågavarande kota funnits, tilltror jag mig ej kunna afgöra om 
densamma bör räknas till s. k. subfossilier. Man ser tydligt, att den en längre tid legat i jorden, ja, kanhända 
i lera; men den kan ju ock ha kommit till fyndorten för en kanske ej så aflägsen tid. 

34 e håller nedtill i längd, emellan epifyserna 82 m.m.; Motsvarande kota hos 34b d:o d:o 92 m.m. 
» » 0 tal Hoj dvfnanati ll ERA 11 KOR » ST ALS 
» » yt nn be ANSATT na 124.005 » SSI 2 » oo» 125 oo» 

f). Lund, Universitetets zool. Museum. Ett refben från venstra sidan. Hör troligen till denna art. 
Det är ej försedt med någon påskrift om fyndort o. s. Vv. 

g). Lund, Universitetets zool. Museum. En radius. Någon uppgift på fyndort o. s. v. fanns ej; men 
detta ben har utseende af att vara subfossilt. Den är utaf ett utbildadt exemplar och har fullkomligt samma 
utseende som motsvarande ben hos N:o 34 b men är något litet mindre. 

Ifrågavarande ben håller i längd midtåt 240 m.m.; motsvarande hos 34b d:0.....ssssssssssoossnn san 250 m.m. 

h). Linköping, Högre Elementar-läroverkets Museum. En kota, nemligen 7:de svanskotan, eller 36:te i 
skelettet. Utan uppgift på fyndort, men enligt af Rektor meddelad uppgift »inkommen troligen långt före 
år 1860». Epifyser finnas ej. 

Den håller i längd midt igenom........... 805 Höjd” framtill. ssd 144, bredd framtill............ 139 m.m. 

i). Göteborg, Naturhistoriska Museum. Den 18 December år 1868 dödades ej långt ifrån Lysekil ett 
på grund kommet individ, som helt och välbehållet samt på grund af den rådande kalla väderleken fullkomligt 

färskt och praktfullt infördes till Göteborg och lemnade tillfälle till en serie af undersökningar och afbildningar, 
hvilka framdeles komma att publiceras. Hela det yttre utaf detta exemplar, med undantag af ryggflikens be- 
lägenhet längre bakåt, ögats ställning och nosens större längd, som ej är kortare utan i stället något längre än 
underkäken, annoncerade att detta individ vore identiskt med Delphinus (Orca) orca SCcHLEGEL ”). Ett närmare 
studium af detsamma har likväl öfvertygat mig om att exemplaret hör till ifrågavarande art. Skelettet öfverens- 
stämmer nemligen fullkomligt med samma hos det såkallade »THOMSENSKE» exemplaret, en särdeles ung $, som 
år 1855 ertappades vid Jyllands ostkust och för hvilket EscHRICHT omständligt redogjort ”"). 

Utaf detta praktfulla individ finnes tillvarataget: 1:o huden, omsorgsfullt uppstoppad; 2:o, det kompletta 
skelettet, således äfven bäckenbenen, vid hvilka penis i situ fastsitter torkad; 3:o, det vigtigaste utaf viscera, 
dels förvarade uti sprit, dels i glycerin. Individet är, som ofvan synes, en mycket ung &, om hvilken jag här 
anser det vara nog att anteckna följande: 

”) H. ScHLEGEL, Abhandlungen aus dem Gebiete der Zoologie &cet. 2 Heft. Leiden 1843. 
'") Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, år 1862, N:r 7. 
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Det färska djuret höll i totallängd från mnosspetsen till inskärningen emellan svansflikarna, 
FÖL SUNSET ga NS br sn rn ord Fö 5 NISSE RES VNE BEE ORON RESAN ENTER ORT ERENE MAR O  E ROR ERROR. SPSS 3,723 m.m. 
ETANT NOSSPEtSEN COLUMN RE TP aTs EA CSO esse orena scene ss skar SARA dT räd BRT oe se före Area sale a SE ALL DNS SAR LENO SRS A18007 

» » » ögats framkant (CFO :>sscercs.sesssnsser ses susse nns oo RAIL SE mL LA Se USA RNE SINE 443 on 
»: "bakkanten af. nasöppningen Å:Osue:s...-s.cenu sengs ess See es En ae SSE TSE ERNA 490 » 

) d 5 Öframnre armyeCket, O:Osv,:.sssvssus sosse sus ke nyprernien kn in ta RAS Sr NS RARE GRE ESA ANN FRA 
» » »r ryggtlikens: spets: (midt Under)! CO: ers sd hrs reset rsr orakel ös oa ct eka Aa SALEN 15998» 

» JE a 4 vd be kl rela rä bdo ARE AO AR RESA RE ENE BO AT 1 7 AR 1 (OA SN ÅR ER AEA RS SAR OR 1,648 =» 
» » » penis /midt;d:0--- siare fleras or AR SINN ät Åren en Sera hot » 
» » SI 4 UTE Es 0 RSA ASSA ST ES 1 SSA Se ro ' ” 

FEramlemmensslängd från främre: armvecket d:O1....sassm..ocsensss dep bön Bl seb ds Sera ENSE ers en sena tes käns jes er lk ” 
Ryggflikens höjd från den tänkta, fortgående rygglinien » 
d:0 vinkelrätt: mot kroppens längsaxel (:0.-=--=sunys ip po retesn ssd stsnns SÅSEN str AS RA SEE » 

VA fståndetglemellanysvanstikarnas)spetsar 0) snön mboo sila Nssesgn ssk rn Re Sr SANSAT SS SANS ” 
Omkretssel; 400 mm: Trång iDosSpetse04 di srbedkkigs 45 bössa ter ekare bt RA as spf Ada Sh SE ESR ER BSR une » 

De afvikelser, hvilka dessa mått utvisa vid en jemförelse med den af ScHLEGEL 1. c. beskrifna och afbil- 
dade formen, hvilken hänföres till O. minor, synas genast, bland hvilka isynnerhet ryggflikens jemförelsevis långt 
bakut belägna plats hos den här i korthet anförda är märkligt i ögonenfallande. Men färgen hos den här be- 
skrifna påminner i hög grad om den SCHLEGELSKA. Ifrågavarande har således ej blott den hvita fläcken vid 
bakre armvecket utan äfven den grå-violettbruna under bakre delen af ryggfliken, från hvilken fläcks nedre del 
utgår, ett litet stycke framom början af ryggfliken, ett till sist hårfint streck af nämnda färg. Ett dylikt lärer 
ej hafva observerats utan af SCHLEGEL och mig, och jag observerade det ej då jag första gången såg djuret. 
Men efter pågjutning med vatten framträdde denna vackra teckning ganska tydligt, sedan exemplaret blifvit 
upptaget i det torra. Då äfven jag anser SCHLEGELSKA exemplaret tillhöra en annan art eller Orca minor, 
framgår derföre, att färgteckningen hos O. gladiator och O. minor äfven härutinnan har påfallande likhet; men 
då ifrågavarande violettaktiga kolorit ej observerats hos äldre individer, är det antagligt, att denna hos sådana 
omsider antager en så mörk färg, att den ej låter upptäcka sig i den omgifvande svarta. Atskilliga olikheter 
i färgfördelningen finnas ändå hos det SCHLEGELSKA exemplaret jemfördt med mitt, och dessa skola närmare 
kunna synas, då jag framdeles kommer att närmare redogöra för det individ, hvarom här är fråga. 

Då ryggfliken hos en utbildad Orca gladiator skall utgöra I af kroppslängden, men hos mitt exemplar 
mäter föga öfver en niondedel — hos det af EscHricHT beskrifna "THOMSENSKA (Q jun.) utgjorde den »kun lidt 
over 4» — finna vi ock, att ryggfliken först i en mer framskriden ålder uppnår en jemförelsevis med kroppsläng- 
den betydligare höjd. Sådant kunde man emellertid vänta, blott man erindrar sig såväl rygg- som svansflikarnas 
långsamma utveckling hos t. ex. fostret utaf Balmnoptera rostrata, för hvilket samme EscHRICHT på ett annat 
ställe redogjort. Det THOMSENSKA exemplaret var en 9. Den här anförda är som sagdt en &S, men något min- 
dre än den förra. Vi hafva således nu båda könen bekanta i en tidigare ålder. Skilnaden äfven i nyss anförda 
hänseende dem emellan är ju ej eller stor. 

Då jag hade beskrifvit exemplarets yttre former, tog jag nästan för afgjordt, att det ScHLEGELSKA och 
mitt tillhörde en och samma art och ville förklara de förekommande olikheterna såsom en följd af tilläfventyrs 
befintliga felaktigheter i den af SCHLEGEL lemnade figuren. Men sedan jag blifvit i tillfälle att studera ske- 
lettet, visade sig detta tillhöra O. gladiator, hvilket framgår af endast följande korta redogörelse för detsamma: 

Skeletvetsymtotallaned (kranium änberaknadt) ((LORIG) = s-ssse es ss. sr SARAS KRIR rrRd 3,600 m.m. 
Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till nOsSpetsen.......sseees0c00000 00 20a TAGEN 

Eirän Smmskarningen toll] -Tosspetsen:ss: ss Se NESS ESSEN ee Sera NEN 360 >» 
Bredd jemellansunskarnin garlä snett ss.. se ssd: slets se ae er gas VARS SSR SERENA TIDEAN 

DE OLVer HOS: krOnt OCh 08: Zyg Om. utbredda delar ss sosse Aa SOA 
2»:  SbOLSTAS DART gaser 2 SRS Rb al a oe ag a RSA SAT RER SVIN RATAR 426 oo» 

Underkaäkens Mang Guo o sosse orsbnes ssö seeds haga rie SAS ek NASSA Sr d87 oo» 
SYM phySIS” JAN SC aa: scr ce a oss selnee säs Nei äs ra äs give sa EE sa SA KARNA SS ARTER 12400 

EAT 13 1 +1,13 
Tandformeln: H. TOS vi = 12 

Vomer är i gommen synligt till 143 m.m.s längd och midtpå 81 m.m.s bredd, samt upphör midt för 
6:te tanden, bakifrån räknadt. Triangelfältet slutar med en långt framåtgående spets, som sträcker sig till mid- 
ten af nosens längd, hvarest denna häller 174 m.m. i bredd. Afståndet emellan mellankäkbenens ytterkanter på 
samma ställe utgör 60 m.m. 
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Vertebrornas antal är: 
iElälsventebronika mår NaN 7, af hvilka de 3 främre ha sina proc. spin. sammanväxta. 
Ryggventebror|lula...dher. 12: 
Ländkorsvertebror ....s..o..... 10. 
Svansvertebrörgttolsks. shui 20. 

AHA 

Refbenen utgöras af 12 par, af hvilka sista paret ej når upp till proc. transversi. Sternalbenen, 7 par. 
Proc. spin. infer. 16. Bröstbenet utgöres af 3:ne stycken, af hvilka det första är försedt med ett hål i midten. 
Uti carpus är förbening börjad och något framskriden i endast tvenne utaf elementardelarna. 

JIA FE ek jag LE vore sn Be 2 falanger. 
IPEKENHSFON Oskerssboliea sie ss vers ss Ne 
SAND HB ETELE DAN oere ss ssneesc cs rasa 4 (+1, hvari förbening ej ännu egt rum). 
Ringfingret —» SEC NN: d:o does 
Lillfingret = » 3: 
Carpustrakten är afbildad å taflan V, fig. 46 a. 
Till formen liknar bäckenbenet fullkomligt samma hos såväl det »BENZONSKA» som NILSSONSKA individet 

eller 34 b i denna uppsats, men ifrågavarande är endast 100 m.m. långt. 

k). Göteborg, Naturhistoriska Museum. En gipsafgjutning utaf högra os ischii af skelettet i Universi- 
tetets zool. Museum i Lund, hvilket skelett ofvanföre är anfördt under N:r 34 b. 

1. Göteborg, Historiska Museum. Under C, N:o 2 förvaras i nämnda Museum en af de större tän- 
derna i underkäkens högra sida, sannolikt den 6:te, hvilken tand hos här föregående N:o 347 den till alla de- 
lar liknar, utom det, att ifrågavarande är något större. Cementet har under den säkerligen långa tid denna 
tand legat i jorden antagit en lergul och emaljen en gråblåaktig färg. Den är helt och hållet ihålig och 
strutlik och har således tillhört ett ungt individ. Spetsen af kronan är emellertid afnött, snedt framåt. Un- 
der antagande att denna vore hel, håller denna tand i längd, rakt mått, midtåt, 80 m.m., största bredd 37, 
största tjocklek 221 m.m. Denna tand, som är försedd med ett hål i hvardera sida, nära nedre kanten af 
roten, är funnen af artisten G. Bruswirz på omkring 1,200 m.m.s djup i jorden på en plats, hvarest det fordna 
Konungahella stått. Då jag för ett par år sedan bestämde denna tand och såg de två nämnda, konstgjorda 
hålen, uttalade jag ock deu förmodan, att den här burits af fornfolket, på samma sätt och måhända för samma 
ändamål, som jag sett våra lappar bära björntänder vid sitt bälte, hvarest de upphängda på en läderrem förva- 
ras såsom amulet mot sjukdomar. Sannolikt hör denna tand till ifrågavarande art. 

35). ÖRCA MINOR. 

= Delphinus orca LA CEr. H. N. C., p. 298; Delphinus (Orea) orca ScHLEGEL Abh. 2, p. 2, pl. 7, 8; 
Grampus orca LILLJEBORG, Öfversigt, p. 19, p. p; Orca grampus SUNDEVALL”) Ofversigt K. V. Ak. Förh. 1861, 
p- 391; Orca minor Rupr., i Universitetets i Köpenhamn zool. Museum. 

a). Lund, Universitetets zool. Museum. Ett kranium, som förvaras i detta Museum, men utan uppgift 
på fyndort, anser jag i likhet med LILLJEBORG höra till denna art. 

b). Skara, Elementarläroverkets Museum. En kota, antagligen den 1:sta svanskotan, med så intimt 
med corpus förenade epifyser, att knappast spår kan upptäckas till sutur. Den har ock helt visst tillhört ett 
fullt utbildadt individ af omkring 6,000 m.m.s längd. Processus transversi äro ända intill corpus omsorgsfullt 
— afskurna. Processus spinosus är både fram och baktill ej obetydligt uppåt: behandlad med  tillhjelp af 
eggjern; men dennas betydliga höjd, änskönt den ej upptill är fullständig, har bland annat gjort att jag ansett 
denna kota höra till ifrågavarande art. Hr Rektor FAGERSTRÖM säger i ett bref till förf., att den är subfossil. 
Detta har den ock isanning utseende af att vara. Men hvarken han eller D:r SAHLEN har hittills kunnat få 
reda på, hvarest den blifvit funnen, ej eller när den blifvit till läroverket öfverlemnad. 

Kofan haller. istörsta Män g dt AA dre NE er Md. ESA NN MALA: set 115 m.m. 
» ny biköhejd ranittll VANA: NT ont a ÄN R SN NE 138 oo» 
» »aM bredd framtilläsiönovs ones ein bteld dir 144 

Höjden, af foramen ,spinale; framtill l..:.:.sod.sd.s-sdsdöserbaseesspersnederndinsderere near sker BOR 
Bredd » » »t snnedtilkkastet ön Herta ter SON 

Från basen framtill räknadt finnes 140 m.m. utaf proc. spinosus. 

) Detta namn hade bort upptagas för arten, om ej, hvilket ofvanföre är visadt, ryggfliken hos Orca gladiator äfven jemförelsevis 
vore låg hos yngre individer, hvadan en bestämning ensamt efter den ej gerna låter sig göra. 

K. Vet. Akad. Handl. B. 9. N:o 2. 1 1 
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c). Göteborg, Naturhistoriska Museum. Den 17:de Juli år 1849 emottog jag utaf arbetskarlen CARL 
ÖSTERBERG 5 stycken kotor, hvilka samma sommar blifvit funna i en torfmosse nära Warberg, på något större 
djup och antagligen på sjelfva bottnen af mossen; men först nu har jag varit i tillfälle att närmare jemföra 
dem med motsvarande kotor hos våra tre nu lefvande nordiska arter af detta slägte, och på samma gång 
kritiskt bestämma detta fynd. Då jag på en gång såg framför mig utmärkta skeletter utaf dessa tre arter 
uti Universitetets zool. Museum i Köpenhamn, visade det sig ock genast, till hvilken ifrågavarande kotor borde 
hänföras. Så nedåt smala och så höga processus spinosi hade ingen utaf dessa tre arter mer än det skelett 
med påskrift Orca minor, Rupt. 9, som der är uppstäldt, och hvilket år 1844 af HorBörr blifvit hem- 
sändt från Davidstredet, Godthaab. Detta skelett håller i totallängd omkring 5,050 m.m. Det har efter allt 
utseende vertebrornas epifyser fastväxta vid sin tillhörande corpus och torde böra anses som ett fullvuxet om 
ej fullt utbildadt individ; men uti carpus är, såsom jag tyckte mig finna, endast ett element till dels förbenadt, 

eller det, som ligger straxt nedom beröringspunkterna emellan ulna och radius. Hos ifrågavarande kotor äro 
epifyserna ock fastväxta, så att allt antyder, att dessa kotor hafva tillhört ett utbildadt individ; men endast en 
utaf dem är så fullständig, att jag med full säkerhet vill bestämma dess plats uti skelettet, på samma gång som 
jag här nedan ock vill jemföra den med motsvarande kota uti nämnda skelett af Orca minor. Båda äro såsom 
vanligt försedda med hål vid basen af hvardera processus transversus. 

5:te svanskotan, eller 34:de i skelettet. Från torfmossen nära Warberg. Från Davidstredet. 

Längd nedtill) förutom epifyserna fö: f.d Ren en re eye Suse 86 min UN kdb HINDRAR 88 m.m. 
Höjd sframtillfs 4:41 .s55 040 BER den APA be ber odat org ken AERIAL 127 otalt 126 oo» 
Breddljframtill4fk. 30 be ct gb Usde sfd ns SAFE Rek a LEAR HERA Use de Aro 1 126 wir. emebastndigeret 124 oo» 
Från midten af öfverkanten utaf corpus till spetsen af processus obliquus 97 oo» me. SSA SRENSIE DD) 
Bågensiibredd'ipå det smalaste ;stället=,;:0--S0E3 ESD obebott sleten AR tylsnr ester 2) 

Båda individerna hafva således varit ungefär lika stora. 
En afbildning af ifrågavarande kota finner man å tafl. IV, fig. 24. 

d). Göteborg, Naturhistoriska Museum. Den 3:dje Oktober år 1866 erhöll jag från Hr. Kommendör- 
kapten LILLJEHÖÖK på Lindhult i grannskapet af Falkenberg, men genom M:r LLoyp, som vid samma tid be- 
sökt nämnda Hr. LILLJEHÖÖK en kota utaf en Orea, hvilken kort förut ertappats vid Halländska kusten. Först 
nu har jag dock lyckats kritiskt bestämma detta enskilda ben. Det har utgjort 8:de ländkorskotan uti skelettet 
af en Orca minor, hvilken art mig veterligen ej tillförene blifvit observerad vid Sveriges kuster och derföre här 
för första gången inregistreras i vår fauna. Men, såsom vi ofvanföre under N:o 35 c sett, upptages arten ock 
såsom subfossil från samma landskap, hvarest ifrågavarande kota blifvit funnen, eller från Halland. 

Vid Norges vestkust har arten ett par gångar ertappats, och skeletter utaf densamma förvaras uti Ber- 
gens Museum. 

Ifrågavarande kota har epifyserna fastväxta vid corpus, men åtminstone utåt kanterna ej så särdeles in- 
timt, hvadan man kar antaga. att individet, som den tillhört, varit nära fullvuxet, om än ej fullkomligt utbil- 
dadt. Jag jemför den här med motsvarande kota i ofvannämnda skelett i Universitetets Museum i Köpen- 
hamn, hvilket af Kapten HoLBöLL hemsändts från Davidstredet, Godthaab. 

8:de ländkorskotan, eller 26:te i skelettet. Från Kattegat, Falkenberg. . Från Davidstredet. 

Längd nedtill; förutomdepifyserna eb -svealtamlan. JNOoRs Bal AeRN DA osa LOT SM MER R  AKEIRE 96 m.m. 
Höjd firamtillsåt?.. 316 H0.0:- TAR ordern KSL ALL BIDRAR MANN SI0jL YNGRE MOON TOOGA. HILL 108 oo» 
Bredd: fram tillant nos dk SAN: ad. BEI MAA ne SI oigtatle Sept tNLR I [3 TEN AS ATTAN SR ER 04 RAR b0e 122 od 
Från midten af öfverkanten utaf corpus till spetsen af proc. obliquus ....... SÅ SLL TREE RRR TI CORE ENSE 7) 

» » » » » » » » HIV VSpinOsUS VSRN 110 Hp fart Bu ulared KS) 

Bågenswbreddspå det. smalaste ställett 3: truss. su Iumuaa I A0TaSNa Nana un: ASH RE IR BIO i) 
Afståndet emellan 'Spetsarne af Proc. IiNalSV.. sotoc:sosibs.d esterna ste här cklekk acts BORN, KR NEKUeNE Rb: ND 

Exemplaret har således varit något mindre än det ifrån Davidstradet. 

Samtidigt med att manuskriptet till detta arbete var färdigt att afsändas till Kongl. Vet.-Akademien, er- 
höll jag ytterligare 3 sammanhängande kotor utaf nyss anförda individ. eller 1:sta, 2:dra och 3:dje svanskotorna, 
hvilka jemte följande skrifvelse från Hr. Kommendörkapten LILLJEHÖÖK insändes till Naturhistoriska Museum. 

»Till svar å ärade brefvet af den 22:dra Oktober, får jag upplysa, att jag såg den af hr Intendenten 
»omskrifna hvalen en tid efter att den flutit i land vid Åckerös, mellan Falkenberg och Morups fyr. Den var 
»då ännu till en del hudbeklädd, men strandbefolkningen tog späcket af den, och snart förstördes alltsammans. 

”) Båda dessa mått försummade jag att anteckna vid mitt besök i Köpenhamn. 

”") Jag försummade i Köpenhamn att uppmäta dessa distanser, men iakttog likväl, att dessa stodo i samma förhållande till mot- 
svarande hos ifrågavarande kota, som de, hvilka blefvo uppmätta och ofvan äro anförda. 
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»Jag har lyckats ytterligare få de tre sammanhängande kotor, som jag här öfversänder till hv Intendenten; mera 
»kan jag ej nu få reda på. MHvalen tycktes vara 10 alnar lång». 

Falkenberg & Lindhult den 23 Nov. 1869. 
C. J. LILLJEHÖÖK. 

36). ÖrRCA ESCHRICHTIL 

= Grampus orca LILLJEBoRG Öfversigt, p. 19, p. p.; N.B. det p. 22, 23 anförda skelettet i Köpen- 
hamn, å hvilket LILLJEBORG observerade åtskilliga af honom 1. c. anförda egenheter. Orca Eschrichtii STP. 1 

Universitetets i Köpenhamn zool. Museum ”). 

a). Uti Naturhistoriska Museum uti Göteborg finnes ett kranium, hvilket jag efter noggranna studier 
vid sidan af de beskrifningar, hvilka EscHRICHT lemnat öfver den af houom såsom ny art antagna Orca-formen 
från Feeröarna, hvilken i Universitets Museum i Köpenhamn är uppställd under ofvyananförda benämning, och 

hvilken art der representeras ej blott af ett utmärkt skelett utan äfven af flera kranier m. m. Ifrågavarande 

kranium, som är ifrån Bohuslän, Lysekil, är skänkt före år 1848 af kontrollör D. M. DEYENBERG ”'). Det är 

ej blott på grund deraf att vomer ej till någon den aldra minsta del är synlig i gommen som jag på sätt som 
här sker bestämmer detta kranium. Den jemförelsevis stora bredden öfver såväl kindbenens främre delar lika 

som öfver tinningbenen, antyda ock att detsamma hörer till ifrågavarande art. Kraniet är baktill skadadt, der- 

utinnan att den bakre delen af occipitaltrakten är borta. Bakre delen af underkäken är ock borta, så att en- 
dast den venstra tandraden är hel. Då det emellertid: endast är condyli os. occ. och närmast intillliggande 
delar som fattas, har jag beräknat längden utaf detta och i följande anteckningar äfven upptagit det sannolika 
måttet på kraniets längd. Att individet varit utbildadt, derom vittna de i roten på ett fint — 1 m.m. i diam. 
— hål när lyckta tänderna. 

Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till nOSspetsen s.mmemmssessssesssenernesnnnnnn 3890 m.m. (?). 
Från anskärningeny till, nosspetsen d.ti.s ssd scnen spetsen rer onsgidke kodar 470 oo» 
Bredd emellan jnskarninp arna... Söosserrbyrtesdsörnas nte bsesAra sad der drag soo 295 oo» 

» öfver os. front. och os. zygom. utbredda delar. m...emsesesessoesesnenene 562 oo» 
Jye I H4S OT STAS DOK TIS sne tpleder ss BSS str easier lund säger lr nee skr se SANAR sn SR 614 oo» 

SÅ 00 NERE NER 0 VERA ERA LABR B SOA Dr EF NE NES AO REG Sat ENE SNES OSS OASE DER 160 » 

Tandformeln: H Vv £ 
(SEKO vs da ; i 

Alldenstund mnosens hälfter midtåt äro skilda något litet ifrån hvarandra, kan man ofvanifrån tydligt 
se, att vomer äfven längst framtill är fullkomligt helt, likasom att det der upphör midt för 3:dje tanden, räk- 
nadt bakifrån. Det ligger emellertid så högt uppe, att det undertill helt och hållet döljes af de med sina kan- 
ter äfven längst bakåt midt uti gomen sammanstötande öfverkäkbenen eller 10 m.m. öfver gomytan. Triangel- 
fältet slutar med en långt framåtgående spets, som sträcker sig till midten af nosens längd, hvarest denna håller 
262 m.m. i bredd. Afståndet emellan mellankäkbenens ytterkanter på samma ställe utgör 113 m.m. Tänderna 
framåt i båda käkarna starkt afnötta. OÖfverkäkens med ganska starkt inåtböjda kronor. Underkäkens mer 
raka, eller hvad formen angår i det aldra närmaste sådana som figuren A hos EscHRICHT, 1. c., pag. 264 ut- 
visar. Den svartaktiga färg, som finnes på utsidan och något nedom midten af tänderna, har naturligtvis ej 
något att betyda hvarken i osteologiskt eller systematiskt hänseende. Det är ingenting annat än för tanden 
främmande ämnen. | 

I den förmodan att bestämningen utaf detta kranium är fullt rigtig, är således denna art här för första 
gången antecknad såsom tillhörande Sveriges fauna. 

b).  Christianstad, Högre elementarläroverkets Museum. Ett subfossilt kranium, särdeles väl bibehållet, 
men de större processerna på sidorna baktill likasom tänder och underkäke fattas. Alla tandhålor äro likväl så 
väl bibehållna, att tandformeln med säkerhet här kan angifvas. 

Genom vederbörandes vid läroverket benägna välvilja erhöll jag detta högst intressanta fynd till bestäm- 
ning hit till Göteborg, vid samma tid, som detta manuskript höll på att afslutas, samt omedelbart efter en 
skrifvelse, som jag med anledning af detta mitt lilla arbete straxt afsände till samtliga högre elementarläroverken 
i riket. Endast detta fynd var värdt det lilla besvär, som blef en följd af denna uppmaning; och det var i 
sanning mer än jag hade väntat, att denna art på samma gång skulle anmälas som en lefvande och som en 
subfossil medlem af vår halfös fauna. Herr Lektor L. J. WaHLstEDT i Christianstad har uti en skrifvelse af 

") Såväl öfver denna som öfver nyss förut anförda arter af slägtet Orca har EscuricHv i Oversigt o. D. V. S. Forh., 1862, N:o 5 
och 7 lemnat vigtiga bidrag för utredning af dessa tre arter. LiLLJEBORG tillkommer likväl förtjensten af att 1. c. hafva gifvit 

uppslag till frågans lösning. 
"") Enligt uppgitt af Enutomologen N. WeEsTRING; ty nämnda kranium var ej signeradt, då jag emottog vården af nämnda Museum 
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den 26:te November 1869 meddelat, att ifrågavarande fynd »påträffats i en torfmosse vid Ormatofta, 13 a 2 mil 
»sydvest från Christianstad och lydande under Ovesholms gods». 

Vid en anställd jemförelse med 36 a har det visat sig, att båda dessa kranier äro nästan fullkomligt 
lika hvarandra, utom det att det subfossila är något litet mindre och har triangelfältet bakåt en hårsmån dju- 
pare samt inskärningarna på sidorna af öfverkäkbenet relativt ej fullt så vida. 

Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till nosspetsen ............... SSRSSESSSE NE TEE ... 883 m.m. 
Från inskärningen, tillyng0sspets en ..:-F4 sö adds SANERAS NES 434 oo» 

Bredd emellan Änskärningarna SNS sr AR NAR SYTARSPENA Ra MIG massa Rn SES SÄS 20311 
13 13. 

Tandformeln: H. =; V. 

Genom den öppna springan emellan nosens halfvor synes tydligt den oskadade, tunna spetsen af vomer. 
Den når till midtför framsidan, vid basen, af 3:dje tanden, räknadt bakifrån. Endast genom den öppnade sprin- 
gan i gommen låter samma spets iakttaga sig; och medelst en införd sond emellan öfverkäkbenen visar det sig, 
att undre ytan af spetsen utaf vomer ligger 13'm.m. ofvanför öfverkäkbenens, midt under, annars sammanfly- 
tande gomytor. Triangelfältet slutar med en långt framåtgående spets, som sträcker sig till midten af nosens 
längd, hvarest denna håller 252 m.m. i bredd. Afståndet emellan mellankäkbenens ytterkanter på samma ställe 
utgör 108 m.m. Nacktrakten något litet exkaverad, midtåt med en låg längsköl. (På den oskadade delen å 
36 a ser man vid jemförelse att äfven detta i samma trakt varit af ett likartadt utseende). 

Afståndet emellan yttre kanterna af condyli ossis OCcCipitis... sosse. fs IO2mmEme 
Höjdensvutaf den ena utaf dessa den högratds friend. RR SER SS RETT 138 oo» 
Höramen" magnum häller 14h0jdd5, SKE IEE:  e OA EL LERA ENE 0 SA ISA 35 oo» 

» » REL UA erat [2 LEN SE ST RER BL öre? Urs SAN 5 5 NAN 1 NEN Tr Ae RAN Sa SDB 

37). GLOBIOCEPHALUS SVINEVAL. 

= Catodon svineval LA CEP. H. N. C., p. 216; Delphinus melas TRAILL fide Gray; Delphinus globiceps 
Cuv. Ann. du Mus. XIX; pl 1, fig. 2 & 3, enligt samme förf. R. A. 3 ed., p. 177; — NiLsson Fn., p. 608; 
Grampus melas LILLJEBORG Övers t, p. 23; Globiocephalus svineval GRAY Cat. 1866, p. 314; — Synopsis, p. 8. 

a). Stockholm, zool. Riksmuseum. Ett kranium, men utan uppgift på fyndort. 
Det har följande dimensioner: 

Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till nosspetsen ..........s«se...s.s + sessertossnesnnnns 090 M.M. 
Från inskärningen till nosspetsen.......... slskönkar sapgdtrn SANS ner ANNAN IEA sc EST 322 oo» 
Bredd, /emellan quskärnin galla suck .sdbss sd ispelartbe kent ie. dd eSåe ekon HSN LG AEA 222 oo» 
Underkakensjjlän ge ,..bud.blirsslappodsttostdkes dt ieee Fer ea PERS Anpassa 498 » 
SymplysisktlängU.:. sk. fonrsresnssrte es sans rdarsE Tae ST SY kläs oro br or SK FE AS ARE 65 oo» 

? ? 

Tandformeln: H. 10; V. ': 

b). Upsala, Universitetets zool. Museum. Ett skelett från Färöarna, temligen fullständigt men ej 
uppsatt. 

Carpustrakten är afbildad å taflan V, figur 47. 

c). Upsala, Universitetets zool. Museum. Ett kranium från Färöarna. Enligt benäget meddelande af 
Prof. LILLJEBORG. 5 

d). Upsala, Universitetets anatomiska Museum. Ett ofullständigt skelett från Färöarna, enligt benäget 

meddelande af Prof. LILLJEBORG. 

e). Lund, Universitetets zool. Museum. Ett temligen fullständigt skelett, utan uppgift på fyndort. Detta 
håller i totallängd omkring 4,000 m.m. och har tillhört ett yngre individ. Bland annat finnas ej bäckenbenen. 
Radius och ulna, största bredd nedtill, 156 m.m. Carpustrakten lik fig. 47 å taflan V. 

f). Lund, Universitetets zool. Museum. Ett kranium, ett refben och tungbenen, utan uppgift på fyndort. 

g). Göteborg, Naturhistoriska Museum. Ett kranium från Bohusläns skärgård, utsidan af Tjörn, d. 3 

November 1861. Skänkt af författaren. Individet hade kommit på grund å nämnda plats; men då jag ett halft 
år efter strandningstillfället fick notis om fyndet och kom till stället, återstod ej mer än kraniet, och på detta 
voro tänderna utfallna. Man finner emellertid häraf, att äfven denna djurform någongång besöker våra farvatten. 

Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till nosSpetsen................ssssssssssesssesesn0nn0n inn 683 m.m. 
Från inskärningen till nosspetsen................ Sa RSS SL ss åk ah SÄS Nå sa ej Sn NGA 340 oo» 
Bredd emellan UnSKÄrniap älNA puss. ee ee. es ERT SKER BRASAN SENASTE RUE ANSI 280 oo» 
Underkakens. längd <:s-s.;>>ssmsse ses soo bet susen AS RAR RAR SE TT I SATA 535 » 

SYMphyYSisvlÄNg O tb -stkospisgers sas sesrande SAS SRS PRSREN bestå cv OM LNR INT can ob TAAN RAN 63 >» 
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Tandformeln kan med temligen stor säkerhet angifvas till: H. = NE = 

hb). Anm.: En uti zool. Riksmuseum i Stockholm förvarad torkad svans, med särdeles spetsigt utdragna 

flikar, emellan hvilkas spetsar afståndet utgör 840 m.m., hörer måhända till denna art eller antagligen åt- 
minstone till detta genus. Uppgift på fyndort är ej antecknad. 

38). GLOBIOCEPHALUS PROPINQUUS, MALM n. Sp. 

Göteborgs, Naturhistoriska Museum. Den förste Juli år 1848 emottog jag såsom gåfva åt nämnda 
Museum af Hr Kommendör-kapten K. L. Natt ocH DaG ett föga öfver en fot långt foster utaf ett delfinartadt 
djur, hvilket foster blifvit uttaget ur modren, som kort förut af samme Hr NATT ocH DaG ertappades i Atlantiska 
Oceanen, helt nära men norr om equatorn. Detta foster har således en lång följd af år varit uti sprit beva- 
radt i samlingen, men utan att jag närmare studerat detsamma förr än nu, då jag ansåg mig i detta arbete 
äfven böra redogöra för ifrågavarande fynd. För ett sådant studium har exemplaret blifvit skeletteradt, men 
endast på den ena sidan; der likväl så omständligt, att alla vigtigare iakttagelser kunnat göras. Den frånskilda, 
ena framlemmen är deremot fullständigt skeletterad; och på taflan V, fig. 48 finnes en afbildning af densamma 
i naturlig storlek. Fostret visar således fortfarande exemplarets yttre form, enär hela ryggfliken och ena svans- 
fliken lemnats orörda. 

Efter slutade studier af det sålunda särdeles instruktiva preparatet, som naturligtvis fortfarande förvaras 
uti sprit, visade det sig, såväl hvad angår detta fosters yttre form som skelett, att det är en Globiocephalus. I 
förra hänseendet tala härför bland annat hufvudets form, ryggflikens form och framförallt läge framom midten af 
kroppen samt de temligen långa och lågt ned åt bröstet belägna framlemmarna. Dessa nå nemligen ett godt 
stycke bort under ryggfliken. Kranium har alla karakterer, hvilka tillhöra en Globiocephalus; och så litet det än 
är, företer det snart sagdt till alla delar en påfallande likhet med ett kranium af ett temligen utbildadt individ 
utaf Gl. svineval från Kattegat, hvilket nu ligger framför mig. Lägger jag slutligen härtill det stora antal fa- 
langer uti pek- och långfingret, eller resp. 12 och 9, samt kotornas antal i ryggradspelaren, hvilket uppgår till 
55, är det alldeles öfverflödigt att här omständligare behöfva ingå i jemförelser med nära stående former, 
såsom Spherocephalus, Pseudorca, Grampus och Orca. 

Hr. NATT ocH DaG aflemnade vid samma tillfälle tvenne sugfiskar — Hcheneis — och ett större foster 
utaf ett annat delfinartadt djur; men detta sednare öfverläts för några år sedan till Professor ESCHRICHT i 

Köpenhamn. 
För att emellertid få närmare upplysningar om dessa fynd, vände jag mig för kort tid sedan medelst en 

skrifvelse till Hr Kommendör-kapten NATT ocH DaG i Carlskrona; och de meddelanden; hvilka derpå följde och 
nu föreligga i ett bref af den 24:de December detta år, eller 1869, äro af det intresse, att jag här anser mig 
böra meddela desamma, hvadan jag ej ens utesluter det, som har afseende på det större fostret”), hvilket nu 

förvaras uti Universitetets Museum i Köpenhamn, ej eller hvad Hr Natt ocH DaG anfört om andra Cete. Hr. 
NATT ocH DaGs benägna skrifvelse i ämnet lyder som följer: 

»Med anledning af skrifvelsen af den 20:de dennes, får jag härmed, så godt sig göra låter, meddela de 
äskade upplysningarna. Jag vill dock förutskicka den anmärkning, att som jag vid tillfället ej förde någon en- 
skild dagbok, och den fartyget tillhöriga, som fördes ombord, der qvarlemnades vid min afgång derifrån, kan 
jag ej med nautisk noggranrhet uppgifva stället, der fångsten skedde, det vill säga inom en eller ett par grader. 
Men som jag mycket väl påminner mig både stället och tilldragelsen, blifva de uppgifter, som i detta afseende 
komma att lemnas, troligen för afsedda ändamålet tillräckligt noggranna. 

Såväl de delfinartade djuren, från hvilka fostren togos, som sugfiskarna, fångades samtidigt på omkring 
2 å 3 grader nordlig latitud och 19 å 20 grader longitud, vester om Greenwich, således i norra atlantiska 
oceanen, något norr om eqvatorn, och betydligt närmare afrikanska än amerikanska kusten. Såsom Ni mycket 
rigtigt förmodar, var modren till det större fostret, som tycktes vara nära fullgånget, mycket mindre än modren 
till det mindre, hvilket var i ett vida mindre utveckladt stadium. Modren till det större var nemligen af den 
art, som på sjömanspråket kallas springare och som vanligast förekommer nästan öfverallt isynnerhet i norra 
atlantiska oceanen. Modren till det mindre fostret var deremot af en art, som mer sällan fångas och af sjömän 
vanligen kallas papar, förmodligen för det runda, svarta hufvudets likhet med det rundklipta och slätkammade 
eller ock kalottklädda hufvudet hos den katolska presten i allmänhet». 

»Under mina resor öfver norra atlantiska oceanen har jag dock ofta sett sådana djurformer: men om 
detta varit fallet på andra haf, kan jag ej nu minnas. Vanligen gå de några stycken i sällskap, men aldrig i 
så stora flockar som man stundom träffar springaren. Gå de ostörda, så sticka de, vanligen på reguliera mellan- 
tider, hvar och en sitt runda, svarta hufvud öfver vattnet för att blåsa ut och hemta frisk luft». 

") Prof. REINHARDT nämnde förliden höst, att EscHricHT bestämt detta till Delphinus albirostris; men det måtte väl tillhöra någon 

annan art. 
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»Färgen på hufvudet och öfra delen af det fångade exemplaret var svart eller nära så; men huruvida 
det var af samma färg eller ljusare under buken, detta kan jag nu ej påminna mig. 

»Formen var ungefär sådan som teckningen i Edert bref utvisar”), eller hufvudet och främre delen af 
kroppen nästan rund; och sedan afsmalnande mot stjerten. Dock tror jag, att tjockleken var något större i för- 
hållande till längden, eller denna sednare omkring fem (5) gånger diametern. Hvad jag om innandömet bäst 
erinrar mig var, förutom fostret, lungan. Den syntes nemligen vara sammansatt af en massa små, med fina, 
ljusa hinnor omslutna blåsor, emellan hvilka voro strödda likasom små, ljusröda körtlar. Formen af lungan, vill 
jag erinra mig, var mer rund på den ena sidan än på den andra; och var det hela ganska stort och så lätt, att 
då det kastades öfver bord, syntes det nästan hvila på vattnet som om detta varit en fast kropp. 

»Så vidt jag nu kan erinra mig, var djuret, såsom Ni förmodar, omkring 14 fot långt. Största diame- 
tern var 21—3 fot. Det afspäckades ombord. Späcket lemnade vid ofullständig utsmältning omkring 20 kannor 
olja, eller något derutöfver. Då blåsigt väder inträffade straxt efter fångsten, voro vi angelägna att skilja oss 
från kadavret så fort som möjligt, hvarföre både afspäckningen och undersökningen blef ofullständigare än de i 
annat fall skulle blifvit». 

»Sugfiskarne medföljde det större djuret, fastsittande på detsamma. Troligtvis hade det haft flera sådana 
på sig, hvilka affallit under den strid, som föregick djurets dödande, eller ock vid intagningen ombord, hvilken, 
i anseende till djurets betydliga tyngd, var ett ganska svårt arbete och måste ske med stor försigtighet». 

»Den mindre eller springaren — modren till det större fostret — var svartgrå eller mörkgrå på ryggen, 
öfvergående till ljust grågult under buken. Nosen hade samma färg som ryggen, åtminstone öfra delen af den- 
samma. Längden var omkring 6 å 7 fot och formen ungefär sådan som teckningen i edert bref utvisar, en- 
dast med den skilnad, att afsmalningen mot nosen var mer jemn eller utan den afsats vid nosen, som teck- 

ningen utvisar. Framlemmarna, vill jag minnas, voro mycket små, såväl på det mindre som på det större djuret». 
»En egenhet med alla hithörande djurformer, synnerligast hvad angår springarna, är att de vanligtvis gå 

mot vinden. Då man någongång får se dem i flock gå åt annat håll, anses detta som ett förebud, till att vin- 
den skall komma derifrån, således från det håll, ditåt de gå. Af hvalfångare har jag hört berättas, att hvalen, 
så fort den är dödad, alltid vrides så, att hufvudet kommer att ligga emot vind och sjö, samt att han alltid 

drifver åt det håll, hvaråt hufvudet är vändt, således äfven mot vind och sjö; likasom att den lättast låter bog- 

sera eller släpa sig åt samma håll, och att, då den behöfver bogseras undan vind och sjö, man först alltid 
måste vända den, emedan den ej låter sig, åtminstone med båtkraft, bogseras med stjerten före». 

Sedan jag sålunda meddelat Hr NArtT ocH DaGs äfven hithörande, värdefulla upplysningar, återstår det nu 
att tillse, huruvida det ifrågavarande Globiocephalus-fostret med säkerhet kan hänföras till någon förut beskrifven 
art af detta genus. Men detta torde ej hafva sig så lätt, då beskrifningarna af de exotiska formerna af detta 
slägte såsom bekant äro särdeles ofullständiga och oftast inskränka sig till några meddelanden, antingen ute- 
slutande om ett ifrågavarande individs yttre form eller färg, eller ock ensamt några ofullständiga uppgifter om 
kranium, och hvad angår detta, nästan uteslutande en och annan uppgift om dess storlek och tandformel. För 
ett par arter är ock kotornas antal antecknadt; men då samtliga hithörande uppgifter synas utvisa, att arterna 
uti de olika hafven hafva särdeles stor likhet med hvarandra, är det af vigt att samla upplysningar för åtskil- 
nad emellan de troligen, då de blifva närmare kända, olika species, som förekomma inom olika zoner eller delar 
af sådana. 

Detta lilla foster, som till könet är en hanne, har i sanning ej obetydlig likhet med figuren 1, tab. 27, 

af den Japanesiske Delplhinus globiceps TEmm., Fn. Jap. = Glob. Sieboldii Gray, likväl ej större, än man tro- 
ligen kan ha att vänta hos en och hvar art inom detta genus, som hvad angår species är högst ofullständigt ut- 
redt. Beträffande kotornas antal i columna vertebralis, kommer det ifrågavarande särdeles nära den benga- 
liska Globiocephalus indicus BLyTtH, enär denna blott har en kota mera; men äfven derutinnan tyckas de arter, 

för hvilka detta förhållande är kändt, komma hvarandra mycket nära. 

Då GRraY 1 Cat. 1866, p. 322, efter att hafva anfört BLyrtHs beskrifning af Gl. indicus, tillägger »Per- 

haps a INeomeris», vet jag isanning ej af hvad skäl; ty BLryrtH talar både om ryggflik och om dennas storlek. 
Kotornas antal annoncerar ej eller någon Neomeris, hvilken har 63—64, ett antal hvilket för så vidt jag 
vet ej ännu blifvit funnet hos någon Globiocephalus, utan der högst 58—60. Att vårt exemplar hör till denna, 
eller Gl. indicus, derpå har man kanske anledning att tvifla, blott vid betraktande af de olika fyndorterna för 
den BLYTHSKA arten och ifrågavarande. Beskrifningen af Gl. indicus är emellertid ej sådan, med undantag af 
nämnda förhållande, vid hvilket jag likväl ej kan lägga allt för stor vigt, att jag ej med någon slags bestämd- 
het kan uttala mig i denna fråga. Globiocephalus Edwardsii A. SMITH, som förekommer vid Godahopps- 
udden, är deremot en art, som att döma af lokalernas större grannskap med hvarandra, tilläfventyrs kan 
vara identisk med vår; men äfven dervid kan ej fästas någon stor vigt, blott i betraktande af att vi i det lilla 
Kattegat numera iakttagit tre species af Genus Orca. Beskrifningen äfven af denna, eller Gl. Edwardsii, är ej 

”) Den af mig uti brefvet till NATT ocH DaG meddelade figuren var en kopia af D. globiceps i Fauna japonica, 
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eller i någon väsentlig mån upplysande”). På tal om Orca, så tror jag ej att Gray haft skäl till att under 
Genus Globiocephalus fråga 1. c., p. 320, »What is Delphinus Victorini GRILL?» Det kan väl hända, att denna 
art ej vidare skall igenkännas, då intet meddelats, hvarken om skelett eller tänder. Men den af GRILL efter 
VICTORIN offentliggjorda beskrifningen af djurets yttre former, vidare upplysta af, på grund af den erfarenhet 
jag eger, troligen ganska utmärkta figurer — se K. Vet.-Akad. Handl., ny följd, II, 2, 1858 (tr. 1860) p. 
215 tafll har det varit en tydlig Orea, som den 9 Juni 1854 fanns vid Knysna-river å sydostkusten af 
Afrika och på stället beskrefs af nämnde, af döden allt för tidigt bortryckte VICTORIN. 

Under namnet Globiocephalus Grayii skall, enligt Grays Synopsis 1868, BURMEISTER i Ann & Mag. 
N. H. 1868, p. 52, t. 2, f. 2, 3, hafva beskrifvit en art, förekommande vid Buenos Ayres. Afven detta arbete 
har ej ännu kommit mig till handa. Skulle den ifrågavarande tilläfventyrs höra hit? Den närmaste framtiden 
torde derom komma att lemna upplysning. 

Jag har således upptagit detta foster såsom typ för en, för såvidt jag hittills kunnat utröna, obeskrifven 
art, och går nu att meddela en så fullständig beskrifning, som kan behöfvas för en jemförelse såväl med utbil- 
dade individer af samma art som med de beskrifningar af tilläfventyrs densamma, hvilka ej för närvarande stå 
till min disposition. 

Att den är väl skild från den nordiske Gl. svineval, finner man blott vid betraktande af den sednares 

större antal kotor i columna vertebralis och större antal falanger uti fingrarna. 

Hufvudet har en jemn, fortgående afrundning ända fram till sjelfva nosspetsen, som slutar med en om 
än obetydlig spets, eller vid pass så som å den cit. figuren i Fauna Japonica. Båda läpparna lika långa. 
Nacken kullrig; halsen tydligt afsatt, framförallt ofvantill. Framlemmen liebladformad, särdeles utdragen och 
långspetsig, så att den, tillbakalagd, når till början af andra tredjedelen af ryggflikroten. Armen ligger så lågt, 
att främre armvecket ligger endast en ögondiameter ofvanför bröstets undre kontur. Ryggfliken något nedböjd 
baktill, men uppåt ganska betydligt inskuren. Spetsen af ryggfliken vid pass midt öfver nafveln och något 
framom midten af kroppens totallängd. Svansen särdeles låg, alltifrån anus, sammantryckt samt såväl ofvan som 

nedan kölad. / 

Från nosspetsen till inskärningen emellan svansflikarna............... vsspendedes 315 m.m. 
» » VAT UT CAD ATL sor ce bebk osa ssfs vp sken soner saken SER SR Na 280 » 
» » HIN PAU sr sans 030005 IEND BAER EEE EEE DI SNI ORAL ANNE 43 oo» 

» » PT 38 DOCTALN ASSA ee Les ts SSANG Sr sl an rå ers ra nea 49 oo» 
» » HATA TE aPNIVECKO Nos: es ese nn sense SN rrr ake sn des SNR nNeer EE 

» » » bakre (3 To) [I UL AAA EET FET ERA a ENE TRE PS UN Ta BIND 
» » » spetsen af framlemmen, tillbakalagd ....m...sssssssossen nn 1290 
» » PU TYS OMIKE NS 0 LOL Ara mama oaser s ssu sr sendo garner NS RR ARR 114 oo» 
» » » » SPEtsA- ep Ja TAR 0343 SR TNA ET EVER Sea Led 163 oo» 
» » » » TOG, ADAKtHI eos BER or or SO rst ER LUDEN 
» » DTET ARV OL IIES ST ST ENE SA Sea 0 AR SRA a SANT AA 160 » 
» » DID STAS SAT Re SR RER NR AL ee dr Ae AA a 202 oo» 
» » EET LI LS bror Borr FASAD ADR HBA 0 a NLA RSS 213 oo» 

ENG Svd gts Ore dd KvIdKOS OTEN ES: erEerss sNe orons arenans ass byns. sp revna Sdp Ng 66 oo» 
Kroppens! bredd: vidi bakre varm vecket.........-ucsssessenser FR RANE a RANE AE 

» höjd d:o 1:0105- NINA, 18 ANDE IA RE and Få ond de hes oa 62 » 
Framlemmens "längd från” främre armyeckebt:.sb...:tetiessdesrsrissvide dd des kors 26 oo» 

» Dredduistraxtrned om, base: ==... ssd, AN. SON VATTEN 14 oo» 
» » . på det bredaste stället. :...... EOS är öra Sr SS ARA öv ED 

IRyckilikensuvernikala noja frän) tyg glunlen ss. ss sk ss-sse sas sings sinne ssp sn Aras HORNE 
Afständet emellan spetsarne vat, svanstiikarna sj... scones sann ana ne 60 oo» 

Skelettets totallängd utgör 312 m.m., kranium inberäknadt. 

Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till NnOSSPetseh.....ssesesssesrssrssnsensnn ssd 73 m.m. 
IBräntainskatmin gen till/0SSp 6tsCIX-s-srsmes.sesvskes ense set ennsnnnn en sne sar rer SVD 
iBreddemellantinskarnin dala: ston. dynor yst send rartent bene LR NRTNSE TES 25 oo» 

PREL ORVE TEN OT DIG206 EA UI LL pda rå La da Sr An se ssp Bring REA nde SR As dne RS AQ 
[UM GETKAKONS, ANS oscsbbsonssn or ökederonnasknss reko rigg HERREN SE ATS FE SBR EL En STAS 26 oo» 
ällveolarrannans. Längd pun derkaken os ..s:bssctsssnsasssrnas set sastras nd ss artksern In 28 » 
MYS rerna LOT SLÄT (SIT, CL O7 sas a ond AA SET dos ola ssÅ Sr baner 5 bsfeide Un sfsr ARS SRA octs 17 
SVT VT SR [Am Orc ena SST SOEEAR FES AS KSR SN SAT RA EE AS ae 6 oo» 

") Det har varit en afsaknad för mig att cj ha tillgång till Smirus African zoology; men antagligen har GraY återgifvit det vig- 
tigaste af hvad der om arten är anfördt. 
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Triangelfältet når till nosens halfva längd, hvilken å midten håller 24 m.m. i bredd, hvaraf 18 komma 
på de särdeles å nosens midt breda mellankäkbenen. A hvardera af dessa finnes framom nosens midt en snedt 
ställd, rundad köl, hvilken ofvantill är fint skroflig. Båda dessa kölar tillsammantagna divergera bakåt. På 
det hela taget är nosen något framom midten ganska tillspetsad, och hela kranium, underkäkbenen inberäknade, 
har i grunden samma form som hos Globiocephalus svineval. Os hyoideum håller i längd midtåt 635 m.m. Af- 
ståndet emellan sidohornens spetsar utgör 39 och längden af ett utaf ossa stylo-hyoidea utgör 21 m.m. 

Tandformeln: H. SEN MN i Men tänderna, som ligga dolda under tandköttet, synas således utvän- 

digt endast genom de vertikala intryckningar, som finnas å detta. Oppnar man tandköttet, komma de i dagen 
och förete ett utseende i det aldra närmaste sådant, som den spetsigare halfvan af skalet utaf ett vanligt höns- 
ägg. En sådan tand har den afrundade spetsen till färgen brunaktig. 4:de tanden framifrån räknadt håller en 
m.m. i höjd men är ej fullt så bred vid roten. 

Vertebrornas antal är: 

Halsvertebror ...... id 

Ryggvertebror...... inde 
TLändkorsvertebror 11. 

Svansvertebror ..... 26. 

=D 

Refbenen utgöras af 11 par, af hvilka 8 hafva sternaldelar. Bröstbenet består af åtminstone 3:ne stycken; 

och af proc. spin. infer. finnas åtminstone 12. På 12:te svanskotan förekommer proc. transversus blott i form 
af spår till en knöl. Proc. spin. och pr. transv. i allmänhet temligen långa. Längden af 1:sta ländkotans cor- 
pus, mätt till gränsen mot intilliggande kotor, förhåller sig till kotans bredd som 1:13; och till längden af 
samma kotas pr. transv. som 1:13, samt till höjden af proc. spinosus som 1:2. 

Tummen har......... 3 falanger. 
Pekfingreteog- Avsn » 
Långfingret har... 
Ringfingret » 
Lillfingret = » dd 

Os ischii, som uppåt är starkt och regelbundet bågböjdt, är nästan jemmbredt. Det ligger med främre 
spetsen midt under slutet af 1:sta och med bakre midt under slutet af 3:dje svanskotan. Det håller i längd 
10 och i höjd midtpå 23 m.m. 

Den ena framlemmen är i naturlig storlek afbildad å taflan V, fig. 48. 

39). BELUGA CATODON. 

= Physeter catodon L. S. N. XII, p. 107; Delphinus leucas PALL. Reisen, 3, p. 92; NILSSON Fn., p. 

614; Delphinus albicans FABR. Fn., gronl. p. 50. Delphinapterus leucas LILLJEBORG, Öfversigt, p. 28; Beluga 
catodon GRAY Cat., p. 307; — Synopsis, p. 9. 

a). Stockholm, zoologiska Riksmuseum. Ett med undantag af bäckenbenen fullständigt skelett, med 

lösa epifyser å rygg- och ländkorskotorna, således ett yngre djur, hvilket 1857 hemförts från Spetsbergen af O. 
ToreLL. Det är ej uppsatt; men, för att med så vidt mig varit möjligt fullkomlig säkerhet kunna taga reda 
på de olika benen utaf 3:ne olika fynd tillhörande detta slägte, har jag omsorgsfullt begagnat mig af allt det 
material utaf denna art, hvilket varit att tillgå uti de museer jag besökt. Ofver detta skelett vill jag här 
anföra följande. 

Skelettets totallängd omkring 3,870 m.m., hvaraf kranium UtgÖr...........sssessssserssnonnana 656 m.m. 

Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till nOSSpetsSeD..........esss.sssersseserssnsens0n en 656 oo» 
Rrånvinskarningen till/Aosspetsem. ..-sssste senare NeNNe SSA SAND 

Bredd emellanvidskarnin Sä Ae. .-r one ps rs dress ss tas ss sas ds ASA SIS Ser a SS ee sele 21600» 
Underkakens Mang dusse tass ene Nee Uttar be ARR DES AB SARI PRE 70 AMD OR DLD 500 » 
SÄLEN ART ERA Fl a Vag lo OS SE 20 SR GTRS SOA PSOE ST AA FAR SS ASSR TAS hsa eos SAR bt 100 oo» 

Tandformeln: H. => V. = 

Tänderna slitna. 
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Vertebrornas antal är: 

IEFalSVerte Dr. Nyss ste ae få 
IRYEEVErtebr ONE error ksaserrsensn Hidis 

Tändkorsvertebrot=.F...durmssu. 9 
SVansvertebrön.s sms svs ssk hes 20 

= 50, (äfven den sista finnes!) 

Refbenen utgöras af 11 par. Sternalben 7 par; och utaf proc. spin. infer. finnas 11 stycken. 

b). Stockholm, zool. Riksmuseum. Hud — ej uppstoppad — kranium och framlemmarna; Spetsbergen 
1857, O. ToreELL. Kranium är söndrigt och å fingrarna fattas åtskilliga falanger. 

I Ua VER SE) EEK EE a SO öm APO STR EET ORAL ANA ARN RSS E 2 deN er RES D NRSS-EE VESA 415 m.m. 
(SJ DLINJELSSE LEN asT la SAR sg per RÖ Bor lr 50 CE I € KD RR OS Et ERE ÖR 

; RE STORE 10 
Pandformeln: H. 10: V- 0 

Tänderna slitna. 
Carpustrakten är afbildad å taflan V, figur 49. 

c). Stockholm, zool. Riksmuseum. Columna vertebralis till och med 33:dje kotan, bröstkorgen samt 3:ne 

proc. spin. infer. Alltsammans hopsatt. Utan påskrift. Detta inkompletta skelett fanns på vinden år 1839. 
Alltsammans håller 1 längd omkring 2,000 m.m. 
Sternum har undertill, närmare framkanten, en knöllik ansvällning. 3:dje och 4:de halskotornas apofyser 

och parapofyser äro ringlikt förenade. 7:de halskotans apofyser äro särdeles långa, så att hvardera från närmaste 
kant af foramen spinale till spetsen är något längre än bredden af nämnda foramen. 

Vertebrornas antal är följande: 
IETalskO (ÖR: onss soo terr Segt dt idé 
RYCOKO LON osa sgs rönnge ser sn nen TT: 
TLändkorskotOr.....tssqsssstps ESR 9. 
SVANS KO OSSE araberna FR Role ann 6 (de öfriga finnas ej). 

d). Stockholm, zool. Riksmuseum. Kranium. Endast signeradt med ett »R». 
Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till NOSSPetse0........+..esss--sesesvsrssereredisennnn ren 792 m.m. 

IEränsimskarningen till Mmosspetsenk. MaA JAGET NA ös. de ds öres ss sker .. 345 oo» 
Bredd semellanwinskarnin garna... do obs ssesns ds dock sr Ur eRER Ao oden des ost seen tt 198-105 
(UN deTkakens, TAN SAN raser pevereneosn es ser don ven nee slö ale sn SJ ARa je se Fä mel män Asir al FA er SE Ner RR 484 » 
Symp hysisp län gä. Eros an NNE IR a deöok an a vd GE Eb lR Sa sat ee SRA SOLENS LEN vat EK LA 88 » 

Tandformeln: H. = NI 

Tänderna slitna. 

e). ') Stockholm, zool. Riksmuseum. Kranium. Endast signeradt med ett »S». 

Kranium: Längd från condyli ossis ossipitis till nosspetsel.... «cec sosse SAT 526 m.m. 
Från inskärningen till nosspetsen....... SRS DEN RASTER ETERN. MORRA KR NS ASSR ADA AR 268 oo» 
Te dd Fem eka nnSR ATNn Pr ÄARD ASS SS KAR AAA Fre SNS SNES. Sp ee 166 » 
Underkakens” läng. mi lssiosspe ss KE TENS ORT AR" SESRESDURARA BR ERE AR op RN 391 » 
SyMmphysts” längt kecrsesscsr ROTAR MS SNS SAS NER ROTE SENSE AA TRANS NA Fe ARSA AE FENG 

Tandformeln: H. = Ne = 

Tänderna här och der slitna. 

f). Stockholm, Carolinska Institutet. Skelettet utaf ett yngre individ från Grönland. Nedre delen utaf 

ossa stylohyoidea, hyoideum, bäckenbenen och de sista svanskotorna äro borta. 
Skelettetskio talan gdyö?2;0863. HVvarati kramniup Ut 2 ÖN. ss sera sele pss lägen sinn none ne SRA nas ER 390 m.m. 
Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till nOsspetsen......sssees-secnscosesssisessennorens SOL» 

Underkäkens längd. ...... Bass ORSA EANREE SFAARSAT Te mna SR Se sr LA SR SE IEA 285 oo» 
ISYEDp Dy STR LAT (es sann ce tas ss Ser äl sa SSE So SST SE se SAS Sosse ssk ser SONEN 

Vertebrornas antal är: 
FI AISVerGe DOT sees sesne rad snr efen en 6 +1. 
IRYSeNCLLED TO ATA 10 

") Till Riksmuseum hafva ett par skeletter utaf denna art blifvit hemförda utaf 1868 års expedition till norra polartrakterna. 

K. Vet. Akad. Handl B. 9. N:o 2. 12 
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Tändkorsvertebrof s.....s.....ss.«se. LO: 
NYANSVEL(CDLOL. sor. sele sr sis sr 20 (+3, hvilka äro borta). 
Refbenen utgöras af 10 par, och utaf proc. spin. infer. finnas 12. 

g). Stockholm, Veterinär-Institutet. Ett ej uppsatt skelett från Grönland, utaf hvilket jag endast sär- 

skilt granskat och genom Prof. KINDBERGS godhet haft till låns de ben, som motsvara de här nedan på annat 
ställe anförda subfossila fynden från Göteborgs och Bohuslän. 

Hit höra figurerna 14 a och 14b å taflan III. 

h). Stockholm, Veterinär-Institutet. En underkäke, utan påskrift hvarifrån. 
Undeörkakens Hängdiel kate. UORRbAeR i Mn. Sr SADES ROR 435 m.m. 
Symphysis längd? VILMA SD fr SAUNA. AMEN SIUTRE DE Bb HRK ASTA IA BEST 80 oo» 

i). Upsala, Universitetets zool. Museum. Ett uppstoppadt exemplar, med huden täckt af en särdeles 
väl utförd öfverspackling och målning, så att det hela troligen ej är mycket olikt det lefvande djuret. Några 
delar af skelettet finnas äfven. 

Största bredd af radius och ulna nedtill 95 m.m. Carpustrakten lik samma å taflan V, figur 49. 

k). Upsala, Universitetets zool. Museum. Ett skelett, från Spetsbergen, hemfördt af O. Tore. Detta 
har följande antal falanger uti fingrarna: 

TRUTAR EN NÅT ssere ters eee nn 3 falanger. 
PeEkfinoret. Sense (GARDE 6 (+1?). 
"Haänglngret öhars—= Ser 
RUE IN DTER RNE ASS ME SSA ENE 4 (+12?). 
Lillfingret PE ET IE SNR NT 4. 
Största bredd af radius och ulna nedtill, 101 m.m. Carpustrakten lik samma å taflan V, figur 49. 

1). Lund, Universitetets zool. Museum. Skelett af ett yngre individ. Grönland. 
m). d:o d:0o d:0o d:o . Skelett. Spetsbergen. O. TORELL”). 
n). Göteborg, Naturhistoriska Museum. En subfossil kota, eller sista ländkorskotan, eller 27:de uti 

columna vertebralis. Denna kota fanns i en skalbank vid grundgräfning å Öfverås, en åttomdedels mil från 
Göteborg, den 3:dje September 1860 och skänktes till nämnda museum af Grosshandlaren J. J. DICKSON. 
Stället ligger omkring 40 fot öfver hafvet. I samma bank fann jag en mängd af Mya truncata, forma elongata, 
Astarte semisuleata LEAcH och AÅstarte elliptica BROWN; de båda sednare ofta med epidermis och båda skalen 
tillsamman. För detta fynd af Beluga såsom subfossil hos oss, lemnas här nedan en närmare redogörelse. Epi- 
fyserna äro borta, benet af en särdeles lös beskaffenhet: således af ett yngre individ. Kotan är afbildad å 
taflan III, figur 16. 

0). Göteborg, Naturhistoriska Museum. En subfossil kota, eller 5:te svanskotan, eller 32:dra uti co- 
lumna vertebralis. Den är funnen i Bohuslän, Jörlanda socken, invid Grömossen, Röröd by, samt låg på 7 fots 
djup i ett »nästan kalklikt alluvium». Ofver detta lager fanns »skalmergel»; derofvan »snäckblandad blålera»; 
öfverst »mossjord». Straxt efter att detta intressanta fynd var gjordt, öfverlemnades kotan till nämnda mu- 
seum af studeranden E. N. JÖRLANDER, den 26:te September 1868, utaf hvilken ock förenämnda uppgifter 
erhöllos. I samband med föregående, N:o 39n eller Ofverås-fyndet, vill jag äfven redogöra för denna verteber. 
Epifyserna äro borta; benet särdeles löst: således af ett yngre individ. 

En afbildning af kotan finnes å taflan III, figur 17. 
p). Göteborg, Naturhistoriska Museum. Sex subfossila ben, nemligen os hyoideum, 1:sta venstra ref- 

benet, 2:dra, 4:de, 6:te och 7:de ryggkotorna, eller 9:de, 11:te, 13:de och 14:de i columna vertebralis. Detta i 

hög grad intressanta fynd anträffades vid grundgräfning i Mölndal, + mil från Göteborg, den 18:de Maj 1850, 
af "handlanden F. A. LINCKE, som i form af gåfva öfverlemnade detsamma till nämnda museum. Dessa ben 
lågo »i en lerbädd, 6 alnar djupt». Alla dessa ben äro särdeles väl bibehållna; tungbenet är helt, blott här 
och der något slitet; å refbenet fattas öfre kanten af öfre delen, alltifrån något nedom angulus, snedt hän 

emot capitulum, som ock är borta. ÅA 2:dra ryggkotan fattas spetsen af proc. spinosus; 4:de är hel; 6:te 
är något mer defekt än 2:dra, så att äfven mellersta delen af arcus upptill är borta, och 7:de är så att säga i 
samma tillstånd som den 2:dra. HFpifyserna äro intimt fastväxta, hvart och ett par med sin corpus. Detta 
gäller äfven vid fråga om tungbenets sidohorn. Alla benen äro af en särdeles fast beskajfenhet, så att allt ut- 
visar, att dessa ben tillhört ett fullvärxt och fullt utbildadt individ. 

Hit höra figurerna 15 a, 15b, 15c och 15d å taflan III. 
Hvad nu angår såväl detta som fynden N:o 39 n och 390, så har, efter noggranna jemförelser med flera 

skeletter af såväl exemplar från Grönland som från Spetsbergen, det tydligt visat sig, att allesamman otvifvelaktigt 
höra till Beluga. Derom vittnar till och med ensamt för sig det jemförelsevis med Monodon korta och öfverallt 
breda och tillplattade refbenet. Att de tillhört samma art, som den, hvilken nu bebor det nordliga polarhafvet, 

”) Enligt benäget meddelande af Prof. O. TorELi likasom af Rektor STRÖMBERG, skall ett skelett utaf denna art finnas uti Elemen- 
tarläroverkets i Orebro Museum. Detta skelett har ock blifvit hemfördt af nämnda Professor. 
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detta lider väl ej eller något tvifvel, änskönt Mölndalsfyndet eller N:o 39 p afviker från alla de exemplar, hvilka 
jag sett utaf B. catodon, åtminstone derutinnan att ledtapparna för refbenen jemförelsevis äro hälften kortare å 
ryggkotorna hos Mölndals-fyndet. 

Apofysernas divergensvinkel är mindre, alla fyra kotorna äro nedtill mer hoptryckta och kölade, hvartill 
alutligen kan läggas, att Mölndals-fyndet tillhört ett individ, som varit fullt utbildadt och på samma gång, efter 
all analogi, ej hållit mer än omkring 3,320 m.m., (=11 fot 2 tum, Svenskt mått i totallängd, beräknadt för 
det torra skelettet). Enligt LILLJEBORG, 1. c, har B. catodon en kroppslängd af »12—18 fot och mera». GRAY 
omtalar 1. c. skeletter af 153 fot; och det torra skelettet till det kranium, som ofvanföre är upptaget under N:o 
39 d, har, kranium inberäknadt, sannolikt hållit i totallängd 4,670 m.m., eller 153 Svenska fot. 

Att ryggkotorna nedtill äro så starkt kölade, åtminstone den 4:de, 6:te och 7:de, härrör väl deraf att 
individet varit utbildadt; men om den anförda, jemförelsevis ringa längden ej är något individuelt, så skulle 
man väl med stöd derjemte af hvad som ofvan sades om ledtapparna kanske vara berättigad att uppställa detta 
fynd som typ för en särskild och dertill sannolikt utdöd art. Under förmodan emellertid att individet ifråga 
tillfälligtvis utbildats utan att uppnå den för arten normala storleken och under förmodan att äfven en skilnad 
till storlek hos arten förekommer könen emellan, har jag likväl ansett det rigtigast att, på grund af de skäl 
som ofvan blifvit anförda, endast upptaga detta fynd under ett namn, som häntyder på den här under N:o 39 p 
i korthet beskrifna särdeles egendomliga form, eller Beluga catodon, forma Mölndalensis, utan att jag derföre på 
samma gång, på grund af materialernas tillhörande N:o 39 n och 39 o beskaffenhet förmår afgöra, om dessa äfven 
skola räknas till denna form. 

A följande tabell har jag lemnat åtskilliga mått på samtliga tre fynden äfvensom på motsvarande delar 
af skeletter utaf vår nu lefvande Beluga catodon. 

É 
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Anm.: Å ett omkring 3,600 m.m. långt skelett från Grönland, af ett ungt individ i Universitetets i Kö- 
penhamn zool. Museum, höll os hyoideum midtåt i längd 68 m.m., samt mätte emellan utsidorna 
af sidohornens bakre spetsar 214 m.m. 

2dratryggkotan Höll i längd; nedtill::i0:::.. S.-dåtier.stseseds rna on 39 m.m. 
4:de » NT ÄLVOR SINAI INS Klar 18 SLI Lala sd AA 46 oo» 
6:te » St FAN LA EA 2 (1 (MV JARRE 0 257 SE BENA ORVAR H20D 
7:de » 2 20 » » ASO VI ole! ve NA NIEN v välte Sa SAN 55 » 

27:de kotan i skelettet mätte midtigenom i längd... msec EO 
S2:dra. »- » » » » PRE SDE TAR BUR FOS RA 65 oo» 

40). MONODON MONOCEROS. 

= Monodon monoceros L. Fn. su., 2, p. 16; — Retzius Fn. su., p. 48. — NiILsson Fn., p. 619; — 
LILLJEBORG, Öfversigt, p. 31; — GRAY Cat., p. 311; Synopsis, p. 9. 

a, b, c). Stockholm, zool. Riksmuseum. Tre stycken utaf öfverkäkens framtänder af två eller 3 indi- 

vider; men utan uppgift på fyndort. 
d). Stockholm, Carolinska Institutet. Skelett från Grönland. Ganska fullständigt; men tung- och 

bäckenben finnas ej. Exemplaret har endast en stöttand, eller den venstra. 
Skelettets totallängd 3,970 m.m., hvaraf kranium utgör 600; men härtill kommer den 1,700 m.m. fram- 

om nosspetsen utstående tanden. 

Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till nosspetsen........ Sed Sons dras SSR ere or 600 m.m. 
[UT Gerkaken SS: ao ge sas ene ss SS EA TEN VS RA EES SÖPN SEO BABA rä SSE Ond 480 oo» 
STA IRS Ane Or SE AN EN ASA TS Sr SA LS SEE An rann SÄRODE 

Vertebrornas antal är: 
Flalsvertebrofir ga... smb ar 7 (Andra och tredje sammanväxta med hvarandra). 

Ryggventebrost.$kbill modd. 11. 
Ländkorsvertebror ........... BEE 10 (Måhända en utaf dessa hör till Ryggvertebrorna). 
Svansvertebror ..m.:siis...sbd..tis - 25. 

Refbenen utgöras af 11 par (måhända ett par till, längst bakåt, funnits). Proc. transv. upphöra på 8:de 
svansvertebran. Utaf proc. spin. infer. finnas 12. 

Största bredd af radius och ulna, nedtill, 84 m.m. Carpustrakten lik fig. 50 å taflan V, men ceunei- 

unciforme är ej förbenadt. 
e). Lund, Universitetets zool. Museum. Skelett från Grönland. Förutom den framom nosen utstående 

tanden, eller den venstra, som mäter 750 m.m., håller detta skelett i totallängd 4,300 m.m. Den ena handen 

synes vara komplett och har följande antal af falanger: 
"1 M5 310400 BR RO Sp SANS AE NES LAG 2 (+12). 
Pekfimgret". -.sCa00 2080, Tunn 6. 
Tångfingretsi?.. (AUISton RSA 5. 
Ringfingret ..... IKE MARTINA 4. 
UT fam pre Cs fa disk ena 3 
På högra handen äro tummens första och pekfingrets första falang sammansmälta något nedanför midt- 

trakten af den förstnämnda. Carpustrakten är för öfrigt lik fig. 50 å taflan V, som är en bild af den venstra, 

men, för jemförelses skuld, tecknad i omvändt läge. 

41). HYPEROODON BUTSKOPE. 

= Hyperoodon butskopf LA Crr. H. N. C., p. 319, efter Baussarp i Journal de physique, Mars 1789; 
Hyperoodon Butzkopf F. Cuv. H. N. C., s. 241; — Gray Cat. 1866, p. 330. — Synopsis, p. 9, pl. 3. Neaeb- 
hvalen, Chenocetus EscHRIcHT Undersögelser, 4:de afhandl.; Hyperoodon rostratus ”) LILLJEBORG Ofversigt, p. 34, 

men med uteslutande ur synonymien af åtminstone citatet af NILSSON, samt, utur beskrifningen, den utaf ske- 
lettet af AH. borealis NILSSON, på Universitetets zool. Museum i Lund. 

Stockholm, OCarolinska Institutet. Ett skelett, temligen inkomplett och utan påskrift hvarifrån 0. s. v. 
Det har inkommit under Prof. A. RErzIi tid, som troligen erhållit detsamma af EscHricHTt. Det är uppsatt, och 

”) Då det väl ej är möjligt att afgöra, om PoNTOPPIDANS Balena rostrata är att räkna hit, har jag i likhet med GraYr uppfört ar- 
ten under det säkrare artsnamnet »butskopf». 
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följande delar finnas, samt i godt skick. Ofre delen af kranium, griffeltungbenen, 43 vertebror, 9 par refben och 
9 proc. spin. infer. 

Skelettets totallängd 5,380 m.m., hvaraf kranium utgör 1,140. 

Då kranium ställes horizontelt med sin längsaxel är öfverkäk-kammen något lägre än kraniets högsta 
punkt baktill. De äfven framtill skarpa men afrundade och släta kammarnas inre sidor konvergera något uppåt. 
Afståndet emellan dessa kammar, upptill, förhåller sig till kammens höjd, invändigt, som 3:4. :Griffel- 
tungbenen ha ej obetydlig likhet med dem hos Ziphius cavirostris; men ifrågavarande äro jemförelsevis kortare 
och framförallt bakåt tjockare samt der mer ojemna. 

Vertebrornas antal är: 

Halsvertebror ..................- 7 (Sammanväxta med hvarandra). 
Ryggvertebror ......s.s..sssssss=os 9. 

Ländkorsvertebror 8 (Här fattas måhända en eller två). 
SVADSVETKE DIOR backe close segsstse DS 

= 43: 

42). LAGENOCETUS BOREALIS. 

= Hyperoodon borealis NILSSON, Fn. ed. 1, p. 404; — Fn. ed. 2, p. 622; men med uteslutande af 

hela synonymien, med undantag af författarens egna, af honom citerade arbeten. 

Den betydliga afvikelsen i kraniets byggnad, jemfördt med Hyperoodon butskopf har gjort, att jag uppfört 
nedannämnda skelett under detta genus. Jag förmodar, att arten är skild ifrån &L. latifrons Gray. I hvilket 
fall som helst, måste det af NILsson gifna artnamnet bibehållas, såsom det äldsta. 

a). Lund, Universitetets zool. Museum. År 1823 i April månad strandade vid Landskrona det exemplar, 
hvars skelett beskrefs först af NILSSON 1. c. och sedan af LILLJEBORG, men öfver hvilket jag icke desto mindre 
ansett mig böra göra några få anteckningar. Utaf detta skelett finnas följande delar: Kranium, fullständigt; 44 
kotor, af hvilka de 7, tillhörande halsen äro med hvarandra sammanväxta; 8 par refben, bröstbenet, tungbenen 
och framlemmarna till och med underarmen. HBEpifyserna i colum. vertebr. lösa. Individet har ej varit fullt 

utbildadt. 

Skelettets totallängd 7,220 m.m., (= 2414 Sv. fot), hvaraf kranium utgör 1,665, af hvilka 40 komma på 

underkäken, hvilken når så långt fram om nosspetsen. 

Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till nosspetsen .............. ETEN 1,625 m.m. 
IRrän ömskarnan senvtul nosspetsen cs as e Sears NASSA se 00 
Underkakenstangt-N ss ss..stesee SYRA I EVR FR SRS ord dge se bag AR 1,420 oo» 
SymMp hyss Lan SO sssspicessseescorsorsdnerk-ss ass EES FR AE Ak SR Ear, EAS ae 450 oo» 

Då kranium ställes horizontelt med sin längsaxel, är öfverkäkkammen något högre än kramiets högsta 
punkt bakåt. Afståndet emellan dessa kammar, upptill, förhåller sig till kammarnas höjd, invändigt, som 
2:4. De framtill breda, tillplattade och gropiga kammarnas inre sidor närma sig hvarandra i midttrakten af 
höjden, på en half kambredd när, men divergera derefter, längre uppåt. 

Invändigt håller ena kammen i höjd 340, samt, framtill, på det bredaste stället 140 m.m. Största af- 

ståndet upptill, emellan kammarna, utgör 170; och minsta framtill 70 m.m. 

Skulderbladets höjd, midtåt, 400; bredd, upptill 450; bredd nedom acromion 140 m.m. Längden af 
acromion, midtåt, 140 m.m. Totallängden af humerus, midtåt, 240; af radius d:o 224 m.m. 

b). Uddevalla Museum. För 5 å 6 år sedan funnos vid schaktning i grannskapet af Uddevalla några 
ben utaf ett ziphioidartadt djur, utaf hvilka rektor J. RopHE i Uddevalla benäget meddelat mig fotografier, några 
mått samt några meddelanden om förhållandena, under hvilka dessa ben blefvo funna. Hr RopuHE säger härom: 
»Benen funnos inbäddade i lera (jag tror blålera), 4—5 fot under jordytan. De äro till antalet 7; det första 

är öfverarmens ledhufvud, som är afskildt från sjelfva armen, det andra är sjelfva öfverarmen, derefter följa 

underarmens båda ben, hvarförutom 3 små ben till, hvilka sannolikt tillhört handen.» 

»Längden af öfverarmbenet, ledhufvudet inberäknadt, utgör ss... seseessssssssnn 224 m.m. 
Bredden jpå .midten,, samma , Den, UNS Ef Esso sosse seu ses SN SR SER SE 104 » 
Afståndet från radii öfre hörn fram och NAR till nedre hörnet baktill ......... 215 oo» 
'Breddenaf samma ”ben' pa miCtCIN ses as Ake sr NR NA RvR ses ae ss oen 68 oo» 
Afståndet från uln&e öfversta hörn bak Och upptill, till nedre hörnet framtill .. 245 » 

IBTedden sabtsamma |Denupa MICÄCEN:.:=.:sscsssrn sn snor sele ss ds kk ser snss RA SSSEAES ÖS (2 ban 
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Efter ett noggrannt studium af de meddelade fotografierna i förening med förenämnda mått tillsammans 
med de, hvilka å de förra dessutom kunna tagas, har jag tillsvidare upptagit detta intressanta fynd under denna 
art. Såväl humerus som radius och ulna hafva största likhet med motsvarande ben å skelettet af det ofvanföre 
omnämnda individet i Universitetets zool. Museum i Lund. Formen är ock densamma hvad angår de nämnda 
benen. Men Uddevalla-fyndet är af ett yngre individ. Enligt förestående mått håller humerus å detta i längd 
midtåt 224 m.m.; motsvarande ben å skelettet i Lund, 240. Radius å det förra mäter midtåt, enligt fotogra- 
fien, 204; å det sednare 224. 

Förutom förenämnda 3:ne ben visar fotografien en finger-falang, tilläfventyrs den första i pekfingret. Den 
håller i längd midtåt 66 m.m. Vidare ett större 5-sidigt karpalben, måhända lunare. Dess största diameter 
mäter 68 m m., samt slutligen ett mindre — största diameter 49 m.m. —, hvilket å fotografien synes vara för- 
sta falangen uti pollex. 

Att dessa samtliga ben äro utaf den högra framlemmen, derom tala ock fotografierna. Att de ej till- 
hört den Ziphius-art eller den art utaf genus Micropteron, hvilka i detta arbete äro upptagna, derom har jag 
genom jemförelser med dessa varit 1 tillfälle att fullt öfvertyga mig. Under min vistelse i Köpenhamn för- 
summade jag likväl att anteckna något om framlemmarna hos Lagenocetus latifrons och Hyperoodon butzkopf; 
och ehuruväl, som sagdt, ifrågavarande ben hafva största likhet med motsvarande å skelettet af L. borealis i 

Lund, förtjenar det likväl att när så ske kan äfven jemföra dem med skeletter utaf nämnde, närbesläg- 
tade arter. 

A taflan IV, fig. 25 a, 25b och 25c äro humerus, radius och ulna i fjerdedels storlek afbildade. 

43). ZIPHIUS CAVIROSTRIS "). 

== VLipluusieavimostris. Cuw.. Oss: foss: MV, 15 pp. 300-392, pl. AXVIL Tf) 93 — PO GERVAIS, Ann. Sc. 
Nat., 14, 1850, p. 5. — Zool. et paleont. Franc., tab. 38, f. 1, 2, tab. 39, f. 1—5; Hyperoodon de Corse, 

DaAUMET Revue Zoologique, 1842, p. 207, t. 1, f. 2; Epiodon Desmarestii Gray Cat. 1866, p. 341, et Synopsis, 

p. 10, på båda ställena. Genusnamnet efter RArINESQUE, som likväl ej angifvit karakterer för hvarken sitt ge- 
nus eller det species, Epiodon urogonatus RaAF., hvarpå han velat grunda detsamma. Då det var G. CUVIER, 
som först så tydligt 1. ec. beskref och afbildade Provence-fyndet af år 1803, att hans art är utom allt tvifvel, 

och på denna grundade sitt Genus Ziphius, finnes väl ej något fullgiltigt skäl att förkasta de CUVIERSKA nam- 
nen. Då GRAY i sin Synopsis, pag. 10, säger att arten förekommer 1 Nordsjön, kunde han gerna i samband 
dermed anfört anledningen till denna uppgift. 

Göteborg, Naturhistoriska Museum. 
Vid utgången af förlidet år, eller 1868, erhöll jag af landtbrukaren Hr FR. BUNDSEN på Holma invid 

Gullmarsfjärden i Bohuslän den underrättelsen, att Hr BUNDSEN hade till salu det rengjorda skelettet utaf en 
hval, hvilket sedermera visat sig tillhöra en djurform som, så vidt jag vet, ej hittills varit iakttagen utom i 
Medelhafvet och utaf hvilken endast obetydligt är bevaradt i samlingarna. Sålunda finnas utaf denna djurform 
tvenne kranier i Paris, utaf hvilket det ena beskrefs af G. CUVIER år 1825; och på detta grundade han sitt 
genus Ziphius. Detta kranium fanns invid Medelhafvet, i Provence, år 1803, men blef, som nyss nämndes 
först år 1825 beskrifvet. CUVIER ansåg det vara »complétement petrifiée en calcaire»""). GERVAIS har likväl 
1]. c. påstått att sådant ej är händelsen, då han beskref det andra utaf nämnda två kranier, nemligen af ett 
individ, som i början af Maj år 1850 strandade emellan Villeneuve-les Maguelonne och Frontignan i departe- 
mentet Heérault. Uti Cette finnes emellertid ett helt skelett utaf ett exemplar, som likaledes ertappades i 
Provence, men år 1842. Uti Arcachon, likaledes uti Frankrike, förekommer ock ett kranium. Jag blef, säger 
jag, ej litet öfverraskad då jag såg framför mig ett ganska fullständigt skelett utaf denna sällsamma djurform; 
och det var en tillfredställelse för mig att hafva räddat fyndet från att föras utur vårt land, att hafva införlifvat 
det med det museum, som står under min närmaste ledning och vård. 

Hr BUNDSEN har på begäran bland annat meddelat följande: »Den 22:dra April 1867 träffades exempla- 
»ret på grund vid Holma strand — Gullmarfjärden —, dit det troligen uppkommit under isen, som bildade sig 
»vid jultiden. Af brist på luft hade det naturligtvis qväfts. Samma dag togs det af grund samt upp på land; 
»men det var så förruttnadt, att ej mer skinn än af en hands storlek fanns qvar på ena sidan. Denna 
»skiunbit var mörkgrå. Exemplaret var en hona af 22 fot och 2 tums längd. Den lemnade 12 hästlass kött, 
»hvilket komposterades, och 75 kannor olja. Könsdelen var en omkring en fot lång springa. Hjertat var stort och 
»vackert, men hela bröstkaviteten var fylid med blod. Uti magen fanns en sammanrafsad härfva af en 3 fot 
»lång, genomskinlig mask (ett prof sändes till v. YHLEN, men har förstörts).» Hr. BUNDSEN vidfogar en teckning, 

”) Anmäldes af förf. såsom ny för vår fauna, vid Kongl. Vetenskaps-Akademiens sammankomst i September, år 1869. 
”") G.. CUVIER, 1. c:, p. 352. 
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som tycks utvisa att nämnda mask tillhört slägtet Echinorhynchus. Framdeles skall jag publicera en kopia af 
denna sådan den är, likasom hvad Hr BUNDSENS bref för öfrigt innehåller rörande ifrågavarande näbbval. Ofver 
det numera uppställda skelettet vill jag emellertid här anföra följande: 

Skelettets totallängd utgör, i torrt tillstånd, 6,140 m.m. (kranium inberäknadt) +34, eller underkäkens 
längd framom nosspetsen (och + antagligen 12 m.m., eller längden af sista svanskotan, som är borta). 

Kranium: Längd från condyli ossis occipitis till NOSSPetseD.............-.+.... sssssssnna 1,015 m.m. 
[Eipån! fin s kärnan & eng 0 656 5 Eos oe sa a AS ARSA RAT ARE DAR 584 oo» 
Bredd. em ell ans anskarita dan ass sosse sc e a sos OENeen en LES SE TN ANSER NRA TESTA 330 oo» 
Un derkakensjlan gsm sssvs pat Nesse kul. ssd segare asblalaen ers SAKER ER 887 oo» 
SYN p Ry SIS: AN SÅ erpospese sten asks leg es se bas ät st NELLA MASS ENDS ENE SEP RA 0 
Kr änlets. Sbörsta. bred Örsta össstås sig SKR SET SN e ANS Sn a SE a FLÖRT 
Den ena tandens höjd utvändigt (den synliga delen framtill) ............. LONE 

a » Jangddiameter. vid Kakkanten--0 oss. sole sa os kent See 13 oo» 
ED) » bredd dare FÖR msn ras us br ole vass SV SNIA: 0 BEBIS ORSA TOTTE 

Tandformeln: H. Sk NETST båda längst fram 1 underkäken och sittande tätt intill hvarandra samt lika 

formade och lika stora. Endast den aldra yttersta spetsen är emaljerad. Troligen har ock ensamt denna nästan 
punktlika del af tanden skjutit upp öfver tandköttet. Uti gomen af den långt utdragna nosen synes vomer till 
en längd af 236 och till en bredd, på det bredaste stället, af 12 m.m. HEpifyserna äro fastväxta, hvart par med 
sin corpus vertebre. 

Vertebrornas antal är: 

Halsvertebror ......... 7 (De fyra främsta sammanväxta med hvarandra). 

Ryggvertebror ........ 10. 
Ländkorsvertebror . 10. 

Svansvertebror. ...... 18. 

(+1 eller den sista, som är borta) = 46. 

Refbenen utgöras af 6+3 par; men helt visst har ett par till funnits, längst baktill. Bröstbenet består 
af 5 stycken, endast de två bakre fullständigt sammanväxta; och af proc. spin. infer. finnas 9. 

Utaf fingrarnas falanger är större antalet borta, och de som finnas förekomma ej eller in situ, med undan- 
tag af tummens första falang. Bäckenben, fattas ock; men med undantag af hvad ofvan blifvit nämndt är det 
utmärkta skelettet komplett. 

Carpus-trakten är afbildad å tafl. V, fig. 51. 

44). MICROPTERON BIDENS "). 

SS = Physeter bidens Sow. British Miscellany 1806; Delphinus Sowerbienstis BLAnv. N. Dict. IX. Zi- 
phius Sowerbiensis Gray Er. et Terr. p. 27, pl. 5, fig. 3, 4 efter BLAInv.; Delphinorhynchus bidens GRAY »Aun 

& Mag H. N. 1846». 

Pe = Delphinorhynchus micropterus FE. Cuv. H. N. C., p. 114, pl. 7; — DuMoRrRTIER N. Mem. de L'Acad. 
Roy Bruxelles, t. XII, 5 Nov. 1836. pl. 1, 2, 3; — GRAY Er. et Terr., p. 28; Heterodon Dalei LEss. Man. p. 419. 

SF 2 = Mesoplodon Sowerbiensis P. GERvVAIs Zool. et Paleont. Franc. t. 38, fig. 3, t. 40, fig. 1; — V. 
BENEDEN Mém. Acad. Belg. XVI; Micropteron Sowerbiensis EscHr. Ann. & Mag. H. N. 1852. Ziphius Sower- 
biensis, GRAY Cat. 1866, p. 350; — Synopsis, p. 10, pl. 5, f. 2, 3, pl. 37, med bättre figurer än pl. 5. 

BLAINVILLE skulle helt visst ej hafva förkastat det af artens upptäckare SowERBY gifna artnamnet, eller 
bidens, ifall ej BLATINVILLE uppfört den under genus Delphinus; ty benämningen Delphinus bidens hade ScHREBER 
långt förut begagnat. Jag har ansett det rättast att återupptaga det äldsta artnamnet i förening med det af 
ESCHRICHT efter WAGNER åter upptagna genus-namnet Micropteron. 

") Anmäldes af förf. såsom ny för Skandinaviens fauna vid Kongl. Vetenskaps-Akademiens sammankomst i September år 1869. Uti 
Bull. de T'Acad. R. de Belgique, t. XXTII, 1866, p. 218, meddelar VAN BENEDEN notis om och afbildning af en å båda än- 
darne skadad underkäke, som för några år sedan, ensamt för sig, funnits å norska kusten. Afbildningen är efter en fotografi, 
hvilken VAN BENEDEN erhållit af Prof. BoEck. VAN BENEDENS beskrifning är följande; »Ce maxillaire inférieur est assez com- 
plet; il montre la longueur de la symphyse, les deux dents qui sont restées en place et, dapres ces dents, ov peut dire quwil 
provient d'un måle qui n'est pas loin d'étre adulte». Uti tom. XXV, 1868, p. 99 säger VAN BENEDEN deremot att det är »un 
mavxillaire inferieur de femelle». Då detta ben enligt VAN BENEDEN funnits ensamt för sig — »La piece a été trouvée seule» — 
kan den lika väl ha blifvit förd till platsen på något annat sätt, än genom djurets, hvilket den tillhört, strandning der. 
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a). Göteborg, Naturhistoriska Museum. 

Den 21:sta Juni detta år, eller 1869, infann sig fiskaren BERNHARD NORDSTRÖM å Käringön hos mig 

med underrättelse om att han, under hemsegling från storfiske vid norska kusten, Tisdagen den 15 Juni, eller 
en vecka förut, påträffat en död hval, Stäcnde rätt upp och ned, med den långa spetsiga nosen öfver vattnet, 
omkring 18—20 mil mnordvest från Udsire. Vid hemkomsten till Käringön var djuret emellertid i sådant upp- 
lösningstillstånd att afspäckningen genast enligt hans tanke måste företagas; emellertid hade han nu infunnit sig 
för att sälja skråfvet. Redan utaf den ine sne som NORDSTRÖM meddelade öfver nosens form och frdbysgnad: 

anade jag hvad man här hade påträffat. Köpet afslutades och musei preparator afsändes genast till platsen med före- 
skrift om de åtgärder han hade att vidtaga; och redan den 25:te återvände han med det fullständiga skelettet, således 
äfven de små bäckenbenen, in situ, samt, utaf de mjuka delarna, det lilla, som undgått sönderfallning under det 
i högsta grad framskridna upplösningstillståndet. Afven ryggfliken anträffades på platsen. Svansfiikarna hade 
deremot fått medfölja i trankittelu. Pastor AUG. SIMson, som varmt nitälskar för vetenskaplig forskning och 
från hvilken så månget högst värdefullt fynd tillförene blifvit insändt, hade lifligt uppmanat båtlaget att före 
styckningen underrätta mig om fyndet. Det är att beklaga att så ej skedde; men å andra sidan är det af stort 
intresse att ett bud ändå kom, innan något utaf detta dyrbara skelett blef förstördt, likasom att jag, som just 
vid tillfället stod i begrepp att anträda en längre resa, genom preparatorns punktlighet att utföra de order han 
fick, sattes i tillfälle att undersöka åtskilliga af exemplarets mjuka delar. Förutom skelettet är följande tillvara- 
taget, inlagdt uti sprit, nemligen båda ögonen, högra sidan af näsöppningen, tungan, larynx, matstrupen, urin- 
blåsan, ryggfliken och slutet än öfre svanskölen. 

Ofver alltsammans kommer jag framdeles att lemna en fullständigare redogörelse. Här kan det vara 
nog att anteckna följande öfver detta hanindivid, af hvilket kön man hittills, så vidt jag vet, förut ej eger mer 

än ett i mnacktrakten likasom å mnosspetsen skadadt kranium, eller det, som finnes uti Oxford i England och 
hvilket ditkom år 1800, såsom det enda hvilket blef tillvarataget af ett individ, som då blef ertappadt vid 
Elginshire. Utaf detta kranium, som kom i SowErBYys händer, finnas emellertid gipsafgjutningar uti åtskilliga 
museer. SOWERBYSKA exemplaret uppgifves hafva haft en längd af 16 engelska fot, eller något mer än vårt 
exemplar. Detta har jag ock funnit vid en jemförelse med en Fa nämnda gipsafgjutningar, Ihoilan så att säga 
på håret är lika med kranium hos vårt, utom det att det förra är något litet större. På SOoWwERBYs exemplar 
fanns ej mer än en tand på hvar sida i underkäken. Hos vårt deremot förekommer förutom den stora tanden 
på hvar sida, en liten till, men bakom den förstnämnda. Men derigenom finner mau ju ock en större till- 
närmelse till honans tandbyggnad, både hvad angår ett större antal tänder och formen; åtminstone hos den förut- 
nämnda lilla bakomsittande tanden. Att äfven hannen i en tidigare ålder har ett större antal tänder, derom 
vittnar den temligen stora alveolarrännan. I trots af omsorgsfull efterforskning funnos likväl ej flera än de 
nämnda fyra. Äfven jag är fullt öfvertygad om att Micropteron micropterus är &Q till den, hvarom här 
är fråga. 

Skelettets totallängd utgör, i torrt tillstånd, 4,409 m.m. ”) (kranium inberäknadt) +8, eiler under- 
käkens längd framom nosspetsen. 

Kranram:? Mancd från condyli:0ossisoccipitis bill NOSSPpetseme se os ris sr dssasesnas sno neeör öden nn karna ense ns 733 m.m. 
IRTän (in skarnyn gene tll g0SSp else esse ers sket sktssikserk en ionssen na SES RER SS SNS 485 oo» 
iBieddeemellankiynskapttn g arna. sotare nd fra fred ess ss Ao SIE va ISO AN aa 187 oo» 
[UDdenkalkensWlan od Essen bsr eos soo k bena BÄR san Areas sedd SS ru sla srt E se Horten 639 » 
SYN p DY SÄS Län! OO Er one: oc norr nen SSR As sa Te js ASSR SES ok setle be ns Ad sg SanDisk rasa 212 oo» 
HÖNANTS SR Sto rstarsbre dd: gts sera RESAN RTR bsr krnnd sens SST äp ins r r orrdr st FRÄS » 
Den högra, största tandens största höjd utvändigt, mätt från käkbenet..................... 55 oo» 

Då Di » » ” längd » , » längs ” Nos Seek Ruds S Kb 40 » 

» » ” » bovulbreddifränsutsstulinsidan vid: |». -skesssssbsser 12 » 
» »ulilla » » höjd utvändigt, mätt som den förräa........s.se...----- TOM 
» ” » » SOT ON an att as OUT AL ET LOTEA. ou: esbisss csr kossa Ci 
» » »” » » bredd, » » » PN ooreeeserseoroeroneereen insert er sea 7 » 

Tandformeln: H. 3; NE 

Afståndet från spetsen af den ena utaf de stora tänderna till hakspetsen utgjorde 240 m.m. Uti gomen 
å den särdeles långt utdragna nosen synes vomer till en längd af 176 och till en bredd, på det bredaste stället, 
af 5 m.m. Tungbenen äro spensliga. HBpifyserna äro fastväxta, hvart par med sin corpus vertebre. 

sz ”) Det är uppsatt så, att det har samma längd som då det var rått. 

K. Vet. Akad. Handl. B. 9: N:o 2. 13 
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Vertebrornas antal är: 
ElalsvErtebrOr.:tisssscsscen stenens grår 7 (Atlas och epistropheus sammanväxta med hvarandra). 

RyYgSVenbebrOL sars asesserbesenne rs SN OJ 
Tändkorsvente brOD e.-. sepenskscsniys 9. 
SVAN SVErleDLON <-sje-bac dass sesernsrta 20. 

= NN 

Refbenen utgöras af 6+4 par; sternalbenen äro för handen, men endast i form af brosk. Bröstbenet 

består af 5 stycken, endast de två bakre fullständigt sammanväxta; och af proc. spin. imfer. finnas 10. 

I ämnen, HÄN ocsreksbis sr ekess es RSS LAN ETS 
IPEKTIn OT Et DE dosen asien es ens os sR se RD » (+1!, som å båda händerna är borta). 

TJAngUNETe0E HANE. mererkesskokereyss RO » 
RInplapret 2, obsseepoidasnsanso ne » 
TAMAN STEG fo a raeser sena ess 3 » 
Hvardera bäckenbenet håller i längd 63 och i största bredd 9 m.m. 
Carpus-trakten är afbildad å taflan V, fig. 52. 

b). Stockholm, Carolinska Institutet. Gipsafgjutning utaf, såsom det synes i nacktrakten, det skadade 
kraniet i Oxford. Det liknar fullkomligt det utaf mitt exemplar; men det förra är något litet större. ÅA gipsen 
vill det synas som om de små tänderna hos originalet varit bortfallna i följd af exemplarets högre ålder. 
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FÖRKLARING ÖFVER: FIGURERNA Å HITHÖRANDE TAFLOR. 

Taflan I. 

Balena mysticetus, Spetsbergen; Riksmuseum; venstra skulderbladet; höjd:...................... 
» » IBA 3 ” 5 » » 3 SSE Br hyenor SAGE 

» » Grönland =; » » RAG 
» » » » de landkorskoten ; längd Mede 

» ” Subfossil, Halland, Morup, »på flera famnars djup i jorden. Göteborg, 
Naturhistojsske Museum; venstra skulderbladet; längd nedtill:............ 

Hunterius glacialis, från ? ; Lund, Universitetets zoologiska museum; 8:de eller 9:de 
refbenet i högra serien; längd efter rundning, utvändigt, från tuber” 
CTDA AS CAG Pr AN I eg SER SENT SSA an EN AR SER RSS é 

Megaptera americana, S:t Barthelemy; Riksmuseum; 
» » AND » ; » ; venstra humerus; långt midtåt:...... 
jj » sb » ; » ; » radius; » SEEORS 

» » sv» » 3 » 5 » carpus; 

» PA av » ; » NEN pekfingrets första falang, 
I [510 100010 [ig HERE SADE sr eps SR 

» » AD » ; » ; sternum, framifrån; långt midtåt:.. 

» SR BRA » ; » ; 2:dra refbenet i högra serien; långt 
fran Etabereuluma os. ssss 

» » VD » ; » 3 S:dje.  d:0 d:o d:0o d:o 
» SR RR » 3 » ; 4:de d:o d:o d:o d:o 
» ” AD ”» 5 » : 10:de d:o d:o d:0o d:0 

» NN EN » ; » ; L2:te d:0 d:o d:o d:0 
» » SS » ; » ; 13:de d:o d:0o d:o d:o 

(Obs.: Alla föremålen under N:o 4 fotografierades på samma plåt, hvadan figurerna äro 
i samma skala förminskade). 

Megaptera longimana, Subfossil, Bohuslän, Hisingen; Göteborg, Naturhistoriska museum; 
8:de refbenet 1 venstra serien; beräknad fötallängd- ERS oeds Buber 1 

Då » , Subfossil, Bohuslän, Hisingen; Göteborg, Naturhistoriska museum; 

9:de refbenet i venstra serien; beräknad tetallängd:.....................- 
(Obs.: Figurerna 5 äro efter fotografier på samma plåt. De punkterade partierna an- 

tyda hvad som enligt beräkning fattas å dessa ben). 

Megaptera longimana, Från ? ; Riksmuseum; Epistrofeus, framtill; total-bredd:........... 
» » » Pla: » ; 7:de ryggkotan, från sidan; längd nedtill: 

(Obs.: Fig. 6 a och 6 b äro efter fotografier på samma plåt). 

Physalus antareticus, Magellans- sundet; Riksmuseum; foramen magnum och condyli ossis 
occipitis. 

» » É » ; » ; 2:dra ryggkotan, framifrån; total- 

[ILO [Nr Sås sr ENE GER BS SARA SAN SON 
» » 5 » ; » ; sista ryggkotan, från sidan; längd 

TC GETT UAE rd NN SN NA SAN BEA NS ne Ua 
(Obs.: Fig. 7b och 7 c äro efter fotografier på samma plåt). 
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Fig. 8. OCuvicrius Caroline. 

” 

A. W. MALM, 

Taflan II. 

Göteborgs skärgård; Göteborg, Naturhistoriska museum; kranium från öfre sidan. 
Figuren är utförd efter noggranna mätningar samt en tjugondedel af den natur- 
liga storleken. 
ac, ad och ed äro räta linier dragna å högra öfverkäkbenet; den sistnämnda 
vinkelrät emot ad. «a är den längst framåt belägna kölen å öfverkäkbenet, b den 
längst inåt benet gående inbugtningen, y den upphöjda kanten vid panntrakten, d 
är beläget straxt framom inskärningen i benets utkant. HFrån e,/f och g äro linier 
dragna vinkelrätt emot ad till z, & och ! samt så, att afståndet emellan a och y 
är indeladt i 4 lika långa delar. A är en punkt midt emellan a och g. 
atständetviärantal till. gAk:2 il sderrsre re ARR RTR NTA RN oe 1,820 m.m. 

» BN SON DA Fö EN SR AS AR a SN a IagR a Ar dB LA AoA 20500 
» TE RT mr Re nn a mr rn nä nå SRA ASS 184 » 
» 2 JA RE a AROS es GE SR Nee rr VRETA NET RASERAS ORD 

» 72 VILL DEN EISPÄDA KAN GE dor op sera cl s Rs es so RANA END 
» IE MD » » 1 lb7å » 

» SVAR CN » WILL PERNIN 3 TIG SEE 9 » 

» EN Ar I Bl o (2 a RAL TU) SE IA BEAN sö ög bass ER 48 » 
D NIE » I är gts Seen sn NSR SEE vlsJel a o.81 ] Ielå Sale rele Sslsioe bee TON 

» » g » » 22 på ar NGE rr BRASS LS SE a OD SÅLD SÄS KT or VANA 56 » 

» CR DD » TR a felsA SNIEDrR ba BS SNS SSR SN atarte NESS ETEN: SJR 0 

Mellankäkbenets bredd vid i, men mätt å en linea, som drages 
emellan i och motsvarande punkt å venstra Ssidan.......s.ss-sdyw-cnivstsce JONS 
d:0, vidi, mätt, 10 11kh et me daulbreg ae le e:oyosserplr: isjerent ss ins asblkspesn se nen en 125 oo» 
d:0, MUPLARD TI GUU ere nnsSr Vg, sr nSsr NS EE ASS Sea AR SR ears SAN lil 
Ad:00A RRD fs orad sas ent ba pErlsk svar SS alle Sf solar EIA EA ses Sno S SAR Sr le SÅ sist Le 113 oo» 
d:0D ED VRENA RA Nr TR Ne 0 MA BLA SAR SARA NR RN da rr Rå äng a 85 oo» 

I. Balenoptera rostrata, Norge, Bergenstrakten; Lund, Universitetets zool. museum: Figu- 

rerna äro utförda efter noggranna mätningar samt sl, af naturliga 
storleken. Högra öfverkäkbenet, B af ett större individ; 4 af ett 

mindre. 
IBENAStan det an va 0 NOU essssrbysrsrsc ssk nse bis skap essens Fusdssa sn ns SÖ DIGI 

» »'. ke tU bene US MUkKaIt sees RRn se feniers ska en/e SR Des RARE 63 » 
» DS ANYER. » DI PRE le sjölele sl oja ble sl nee sö el oas BES SAS SST 93 » 

» » » » DNA MEG SD bee see6 rie sen Se era /sjalnjä BER Slojtjp mine DT (RAS KG GR 8 » 

245 salsan de bära Lear DIR Essen SS NS ae sa SS SRS SE SES 636 » 
» D ket JUILU ID ENe bs ku UKATG dess jorn ser SSAr omen rask le ess RESAS BN 
» » bf » » REN PORDEg AGE SOROS UEPEELSEEERICENLAAD.S OR 

» » d » » FRASER ADS SL AR RAR dT ER RKA OT SERA SNC 6 » 

Å det under B. rostrata uppförda skelettet N:o 10 g äro förhållan- 
dena följande: 
Afståndet från a = a. Hllg..:sspnecs SE GEERS MaA MEN: Mrs Sed SE ere ES 1;033) » 

» Hur te MOLIN SING ES AN gar et ab orsa ne Masen usla sele le e SIE 
» DIE » MR At be LSD SEE OR SS ON SRS AN ORSA ÖR 
» » Gar » ÅA LT a SNIOEA KIDLOGN Dr Erde tg OEN STAD NAD JOE US TI 73 » 

(Obs.: De ej här anförda bokstäfver, som finnas å fig. I, finna sin förklaring vid ge- 
nomseende af det som är anfördt vid förklaringen af fig. 5). 

10 a. Pontoporia tenuirostris, Montevideo; Göteborg, Naturhist. museum. Figuren är utförd 
efter ett särdeles väl uppstoppadt exem 

.plar som i totallängd! håller:.......-......s.se. 1,360 » 
10 b. » » 5; n ; » , kranium, högra sidan. Det mäter från 

nosspetsen till slutet af condyli ossis 
OCCIPLÖIS fr Ing hva LS en age ri RARE ET 338 » 

10 c. » » 3 » ; » , Ofre sidan af kranium. 

(Obs.: 10b och 10 c äro kopierade efter fotografier). 
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Fig. 11. Delphinus longirostris. 

12a. Delphinus delphis. 

12 b. » » 

13. Delphinus major 

Ida. Beluga = catodon. 
14 b. » » 

Taflan II. 

Från ? ; Göteborg, Naturhistoriska museum. Ett stycke af nosen med 7 tän- 
der, 90 m.m. från nosspetsen, naturlig storlek. 
Spanska sjön; Göteborg, Naturhistoriska museum. Ett stycke af nosen med 
6 tänder, 90 m.m. från nosspetsen. Naturlig storlek. 
Spanska sjön; Göteborg, Naturhistoriska museum. Ett stycke af underkäken 
med 6 tänder, 90 m.m. från hakspetsen. Naturlig storlek. 
Cap Finisterre; Göteborg, Naturhistoriska museum. Ett stycke af underkäken 
med 5 tänder, 90 m.m. från hakspetsen. Naturlig storlek. 
Spetsbergen, Veterinär-institutets. museum. 4:de ryggkotan, sedd framifrån. 

» ; » » su rEde » , sedd från venstra 
sidan. 

15a. Beluga catodon, forma melndalensis. Subfossil från Mölndal vid Göteborg. Göteborg, Naturhist. 
museum; 4:de ryggkotan, sedd framifrån. 

SKOR RN » > forma melndalensis. Subfossil från Mölndal vid Göteborg. Göteborg, Naturhist. 

15 c. ” » > form 
museum; 7:de ryggkotan, sedd från venstra sidan. 

va melndalensis. Subfossil från Mölndal vid Göteborg. Göteborg, Naturhist. 
museum; 1:sta refbenet i venstra serien. Utsidan. 

15d » » > forma melndalensis.  Subfossil från Mölndal vid Göteborg. Göteborg, Naturhist. 

16. Beluga catodon, subfos 

17. » » > subfos 

museum; os hyoideum, öfre sidan. 

sil från Ofverås vid Göteborg. Göteborg, Naturhistoriska museum; sista länd- 
korskotan; sedd från venstra sidan: 

sil från Råröd i Bohuslän; 5:te svanskotan, sedd från venstra sidan. 
Obs.: Figurerna 14—217 äro efter fotografier, tagna på samma plåt och således i samma förminsk- 18 : s I P : ning. Os hyoideum, fig. 15 d, håller 228 m.m. emellan bakre ändarnes utsidor, hvaraf fram- 

går storleksfö 

1 f- 

st De 10 

195. » ”» - 2 

20: » » lg 

20. » » É » 

21. Lagenorhynchus albiros 

I » » 

DD » » 

22 . » » 

25 » » 

25 » » 

”) Försök till förklaring af benets oli 
1: enavitas articularis ossis ischii. 
2: ytterligare föreningsställe med 
3: excisura ischiatica. 

excisura ischiatica minor. 
tuber ischii. 

8& ONS SRK excisura anterior. 

rhållandena hos samtliga dessa figurer). 

S. Phocena communis. &A; Öresund; Lund, Universitetets anatomiska museum. Det venstra os ischii, 

utsidan ”); naturlig storlek. a främre ändan, b bakre; c—c anhäftningsplats 

för corpus cavernosum penis, d—d öfre kanten eller anhäftningsplats för de 
band, som förena detta ben med spetsarne af de midt öfverliggande kotornas 
processus transversi. 
samma ben, sedt ofvanifrån. 

adult. Kattegat. Göteborg, Naturhistoriska museum. Det venstra os ischii, 
utsidan; naturlig storlek. a främre ändan, 6 bakre ändan, c—c anhäftnings- 

plats för clitoris erektionsapparat, d—d öfre kanten eller anhäftningsplats för 
de band, som förena detta ben med spetsarne af de midt öfver liggande kotor- 
nas processus transversus. 

; samma ben sedt ofvanifrån. 

; pull. Kattegat. Göteborg, Naturhistoriska museum. Det venstra os ischii, 
utsidan; naturlig storlek. 

; samma ben sedt ofvanifrån. 
tris, PA; Kattegat; Göteborg, Naturhistoriska museum; Det venstra os ischii, 

utsidan, naturlig storlek '). 

» ; samma ben sedt ofvanifrån. 

» 9; Kattegat. Upsala, Universitetets zool. museum; Det venstra os ischii, 
utsidan, naturlig storlek. 

, »; samma ben sedt ofvanifrån. 
»; jun. Kattegat. Göteborg, Naturhistoriska museum. Det venstra os 

ischii, utsidan, naturlig storlek. 

samma ben sedt ofvanifrån. 6' är brosk vid bakre ändan. Bok- 
stäfverna i öfrigt hafva samma betydelse på figurerna 18—23. 

2 3 

ka partier: 

os ilium, ifall ett sådant ben förekommit hos dessa djurformer. 

spina ischiatica; ligger invändigt. 

fäste för corpus cavernosum penis. 
margo interior rami adscendentis. 
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Taflan IV. 

Fig. 24. Orca minor. Subfossil från Halland, Warbergstrakten. Göteborg, Naturhistoriska museum; 5:te svans- 
kotan, sedd från venstra sidan. Efter en fotografi på samma plåt som figurerna 14—17. 

25a. Lagenocetus borealis. Subfossil från Bohuslän, Uddevallatrakten; Uddevalla, Elementarläroverkets 
museum; humerus. 

TLL » 2 iladirs » » » D » ; » » radius. 

ZIG » BA ” » » 3 » 3 » » ulna. 

(Obs.: Fig. 25a, b och c äro efter fotografier på samma plåt; 25» håller, rakt mått, från a—a 
215 m.m.). 

26. HEubalena australis, kopierad från CUVIER, Oss. foss., t. V, part. 1, pl. XXVI, fig 23; Carpustrakten. 
3 af naturliga storleken. 

Obs.: Från och med fig. 26 å denna tafla till och med fig. 32 å den följande eller 5:te taflan, är 
öfverallt samma beteckning använd för de partier, hvilka jag anser motsvara hvarandra. Jag 
lemnar derföre här på ett ställe förklaring öfver de använda tecknen: 

Se. betyder Scapula. EM: betyder os trapezoideo-magnum. 
sp. » spina scapule. M. » » magnum. 

acr. » acromion. De: » » unciforme. 
PC: » processus coracoideus. CE U: » + Cunei-unciforme. 

b. » brosk. p- » första falangen 1 pollex. 
H. humerus. ös » » » i index. 
R. » radius. d. med » » » i digitus medius. 
U. » ulna d. ann. » » » 1 annularis. 
S. » os scaphoidewm. d. min. » » » TER minimus. 
SEE » scaphoideo-trapezium. Vidare äro siffror på några ställen använda för be- 
IE, » » lhnare. | teckning af fingrarnas falanger. 
C. o » Cuneiforme. Det bör vidare anmärkas, att då os pisiforme endast 
7 » pisiforme. ytterst sällan förekommer förbenadt, har jag ej varit i 

[85 ) os trapezoides. , tillfälle att utsätta det mer än på några få ställen. 

Fig. 27. Megaptera longimana, kopierad från EscHRICHT, Undersögelser over Hvaldyrene, 5:te afh., sid. 95. 
Carpus-trakten sy af naturliga storleken. Hela skelettet höll enligt ESCHRICHT 
45 danska fot 1 totallängd. 

28. » americana, S:t Barthelemy; Riksmuseum; Carpustrakten. 

29. Poescopia Lalandii, kopierad från Cuvier, Oss. foss., t. V, part. 1, pl. XXVI, fig. 22; Carpus-trakten, 
sy af naturliga storleken. 

30. Physalus musculus, Finnmarken; Riksmuseum. Kopierad från den af författaren lemnade afhandlingen 

i Otversigt af K. V. A. Förhandlingar, 1868, tafl. 3, fig. 6. Carpus-trakten. 

31. OCuvierius Caroline, Kattegat; Göteborg, Naturhistoriska museum. Kopierad från förf.s Monographie 
d illustrée, pl. 17; fotografi. Bredd af radius och ulna, nedtill, 400 m.m. 

32. Balenoptera rostrata, Norge, Bergenstrakten. Upsala, Universitetets zool. museum. Carpus-trakten 
af en der förvarad nedre del af en arm; hvilken i denna afhandling är anförd 
under N:o 20 d. Största bredd af radius och ulna, nedtill, 167 m.m. 

32 a. » , kopierad från EscHricHT, Undersögelser over Hvaldyrene, 5:te afh., sid, 93. 
Carpus-trakten. 3 af naturliga storleken. Hela skelettet höll enl. EsCHRICHT i 
totallängd 31 danska fot. 

33. Platanista gangetica, 2, Hooghly 3 Dec. 1845; Köpenhamn, Universitetets 'museum. Venstra armen 
och carpus-trakten. Största bredden af radius och ulna nedtill är 70 m.m. Figuren 
är här, för jemförelses skuld, omvänd. 

34. Pontoporia tenuirostris, Montevideo; Göteborg, Naturhistoriska museum. Hela venstra armen förutom 
scapula. Ej fullt haft storlek. Efter en fotografi, då brosken voro uppmjukade. 
Den skelettdelen omgifvande konturen utvisar likaledes troget framlemmens form. 
Största bredd af radius och ulna, nedtill, 54 m.m. 

39. Delphiuus delphis, kopierad från CuvIEr, Oss. foss., t. V, part. 1, pl. XXIII, fig. 22. Carpus-trakten. 
I af naturliga storleken. 

36. Delphinus Moorei, nära S:t Helena. Stockholm, Riksmuseum. Carpus-trakten å venstra framlemmen. 
Figuren är för jemförelses skuld omvändt tecknad. Största bredd af radius och 
ulna, nedtill, 54 m.m. 

37. Delphinus Walkeri, söder om Azorerna; Stockholm, Riksmuseum; Carpus-trakten å högra framlemmen. 
Största bredd af radius och ulna, nedtill, 52 m.m. 
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. 38. Ulymenia similis, Cap. b. spei, Stockholm, Riksmuseum; Carpus-trakten i högra framlemmen. Största 
bredd af radius och ulna, nedtill, 65 m.m. 

39. Delphinapterus Peronii, vid södra Chile, 3 52, Stockholm, Riksmuseum; Carpus-trakten å högra fram- 
lemmen, Största bredd af radius och ulna, nedtill, 58 m.m. 

40. Blectra eclancula, Cap Horn; Stockholm, Riksmuseum. Carpus-trakten å högra framlemmen. Största 

bredd af radius och ulna, nedtill, 60 m.m. 

40a. oo» » oo, Cap Horn; Stockholm, Riksmuseum. Carpus-trakten å högra framlemmen. Högra 
scapula af föregående. 

41. » acuta, Norge, Christiania; Stockholm, Riksmuseum; Carpus-trakten af högra framlemmen; Stör- 

sta bredd af radius och ulna, nedtill, 73 m.m. 

Taflan V. 

42. Lagenorhynchus albirostris, F, Kattegat; Göteborg, Naturhistoriska museum. OCarpus-trakten och hela 

handen; högra framlemmen. Största bredd af radius och ulna, nedtill, 

107 m.m. Exemplaret är anfördt i denna afhandling under N:o 30 /f- 

42 a. ” » >» 2, Kattegat; Upsala, Universitetets zool. museum; carpus-trakten af högra 

framlemmen. Exemplaret är anfördt i denna afhandling under N:o 30 c. 

43. Pseudorca crassidens, Kattegat; Lund, Universitetets zool. museum; carpus-trakten af venstra fram- 

lemmen, omvändt tecknad för jemförelses skuld. Exemplaret är anfördt i 

denna afhandling under N:o 37 a. Bredd af radius och ulna, nedtill, 75 m.m. 

44. Phocena communis, 2, ad. Kattegat; Göteborg, Naturhistoriska museum.  Carpus-trakten och hela 
handen; högra framlemmen. Största bredd af radius och ulna, nedtill, 54 
m.m. Exemplaret är anfördt i denna afhandling under N:o 32t. 

45. Neomeris phocenoides, Från ?; Stockholm, Riksmuseum. Hela högra fromlemmen, med undantag af 

de felande falangerna. Största bredd af ulna och radius, nedtill, 35 m.m. 

46. Orca gladiator, A ad., Östersjön, Ronneby; Lund, Universitetets zool. museum; carpus-trakten af ven- 

stra framlemmen, men figuren är, för jemförelses skuld, omvändt tecknad. 
Exemplaret är anfördt i denna afhandling under N:o 34b. Radius och 
ulna, största bredd, nedtill, 382 m.m. 

46 a. oo» » >» A jun, Kattegat; Göteborg, Naturhistoriska museum; carpus-trakten å högra fram- 
lemmen, efter en fotografi. Största bredd af radius och ulna, nedtill 

140 m.m. 

47. Globiocephalus svineval. Från Färöarna; Upsala, Universitetets zool. museum; carpus-trakten af högra 
framlemmen. Exemplaret är anfördt i denna afhandling under N:o 37 b. 

48. » propinquus. Nära Equatorn. Göteborg, Naturhistoriska museum. Den ena framlemmen 
i naturlig storlek. Exemplaret är anfördt i denna afhandling under N:o 38. 

49. Beluga catodon. Spetsbergen; Stockholm, Riksmuseum; carpus-trakten af högra framlemmen. Största 
bredd af radius och ulna, nedtill, 106 m.m. Exemplaret är i denna af- 
handling anfördt under N:o 39 -b. 

49 a. » » Grönland; Köpenhamn, Universitetets zool. museum; carpus-trakten af högra fram- 
lemmen. 

530... Monodon monoceros. Grönland; Lund, Universitetets zool. museum; carpus-trakten af venstra fram- 

lemmen i omvändt läge. Största bredd af radius och ulna, nedtill, 98 
m.m. Exemplaret är omnämndt i denna afhandling under N:o 40 e. 

öl. Ziphius cavirostris. Bohuslän, Gullmarfjorden; Göteborg, Naturhistoriska museum; carpus-trakten af 
högra framlemmen. Största bredd af radius och ulna. nedtill, 122 m.m. 
Ts äro borta, men har sannolikt haft det utseende, som den punkterade 
linien utvisar. Fingrarnas falanger med undantag af p Z, finnas ej in situ; 
men anordningen å vår figur är högst sannolikt riktig. Exemplaret är 
anfördt i denna afhandling under N:o 43. 

32. Micropteron bidens. Norge, 18—-20 mil nordvest om Udsire; Göteborg, Naturhistoriska museum; 

carpus-trakten af högra framlemmen. Största bredden af radius och ulna, 

nedtill, 88 m.m. Att de förbenade partierna af p 2 och d. min. 1, 2, 3 

här äro särskilt skuggade, har ej något att betyda med afseende på figu- 
ren i öfrigt. Exemplaret är anfördt i denna afhandling under N:o 44. 
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Taflan VI. 

ig. 33 a. sSteno consimilis. Madagaskar; Norrköping, Teknologiska Institutet. Ofre sidan af kranium, 3 af 
naturliga storleken. Efter fotografi. 

J3 b. » » ov. Madagaskar; Norrköping, Teknologiska Institutet. Kranium från sidan, 3 af na- 
turliga storleken: Efter fotografi. 

Ja. Olymenia Burmeisteri. Brasilien. Stockholm, Zool. Riksmuseum. Ofre sidan af kranium, 3 af na- 
turliga storleken. Efter fotografi. 

54 b. » » . Brasilien. Stockholm, Zool. Riksmuseum. Kranium från sidan, 3 af natur- 
liga storleken. Efter fotografi. 

39. Balena mysticetus, kopierad från EscHricHT och RENHARDT, Om Nordhvalen, sid. 142. Venstra 
carpus-trakten, i omvändt läge här- återgifven. 34 af naturliga storleken. 
Exemplaret höll 433 danska fot i längd. 

536. Catodon macrocephalus, kopierad från FLOWER, Trans. zool. Soc. vol. 6, pl. 61, fig. 1. Figuren är här 
omvänd. 

37. LInia Geoffroyii, kopierad från FLOoWwERr, Trans. zool. Soc. vol. 6, pl. 25, fig. 3. Figuren är här 
omvänd. 

38. Neomeris melas, kopierad från TEMMIincK, Fn. Japonica, pl. 26, fig. 4. Figuren är här omvänd. 

RR 
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