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Overs igt 
over 

. de "idollskabelige Dioder 

{lcn llatul'histol'is}re Forening 

i AUI'l\1 '1883. 

Den 2 (hl e J ti !l li lU holdt Dr. JJieinrwt et J!'orollmg over Ti1J'Hl(~ cnlici-. 
(onwis ((lo Geer) n g S k ol o 11 end er ho v() cl o t. 

Den !Jdn I"obruaT holclt Dr. Boas ]'orodrag ovor Oe1·(~taspis og Qver
~ltllig'c TlUor hOR Hesto. (Optitget i Aarg. 1883 S.1-16.) 

Cltml. mag. V. Poulsen fi'omlagde sin Mikro - Ch emi (fransk 
UdglWO). 

DOll :Jalle l<'ehl'llar lmsto Profossor ,,<"'teenstl'1tp ovor Leveriktens (Di
..,tomt.i1n helJC~ticnm) U cl vikling'sgu,ng ofter Prof. A. P. Thomas. 

Don lhleMl1rts gav Inspoktor, Dr. Liitl"en on Uchigt over Forholelet 
imellem Dolkhaler, Skorvioner og Trilobiter. 

]Jen Gtu AIJl"il holdt Cand.mag. 8m'ensen et Forech'ag over lydgivollue 
Vn,al) en '(Pigge, Torlle) hos J<'iske og fremviste nogle rIerhen 
høronde Pm\pal'atol'. (Trykt som Doctordisputats.) . 

Don 25(10 April hol<lt Dr. NJeinm·t Foredrag nvor Sl,olollonderhovollct 
og dets Musklor. 

Uon UJlle Oktobu1' holdt Inspektor, Dl'. Liitken l!~ol'odrag ovor Ny Hol
lttlHls Og' Ny Gninea,s JHY1'ellindsvin. 

Den 2(1 ell N OV01l1 b er gav Inspektor, Dr. Liltlcen (It H.eferat af. Syssel
mUllll I-T, C. J!.1:iHlers Oplysninger om Grinuofangsten og 
Dø<dino'()f~tl10'Rtel1 {)Ila l!'ml'ool'ne. tOI)ta!!'ot S. 17-67 i b b b LJ 

Aatl'gal1gell 1881.'1.) 
Don 1 ti Il c N o ve Il1 h e r gav Professor Steenst1'i~p Oll :Moclde!else om li Ulll

mor Oll;; S kn, lsld f te (bestemt til Optagolso i Foreningens 1!'est
Hkrirt). og forevisto grønlandske Søulve. 
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nell 5te n eec Ul b er fremviste Professor SteensM'up to levende Pel"illgttbS 
fm Kap. . 

. .Museumsassistent Steenstj'up fremlagdo I-Iem:s Plont l'ossil-is 
!/l'ønlantlicu og gav dertil nogle oplysende Bemærkninger. 

Den Ulde December gav Adjunkt G1'Ønh~nil en Charakteristik ttfPll111te
Yffixton lJaU, lsll1lld. (Bostemt til Optagelse i :B'ereningens 
l!' ests krift.) 

I Snpplomentll10det dell 23de JanU1tl' 1884 meddelte Dr. ]J![einert "Noget 
mere om Spi1'ac~blct mibl'a9'ia og Os cl(tUsnJn, Oll l1.eplik. (Op
taget S. 68-91 i Aargangen 1883.) 



Bidrag til Opfattelsen af Polydaktyli hos 
Pattedyrene. 

Af 

Dr. Jo E. V. Boets. 

(Hertil Tal). 1.) 

D e udførlige og klare BemærkningsJ', som G s g e II b a u l' fOT et Par 

Aar siden fremsatte om Polyclaktyli hos PattEHlyrelle 1), har Ilaa ell 

heldig Maade pointeret det, llvOl'paa det ved den morphologiskc 

Vmdering af overtallige Tæer kommer an, og hal' da bl. a. fast

slaaet, at den Omstændighscl at en overtallig Taa - hos Pattedyr, 

der normalt besiclder fælTe end 5 Tæer - optræcler !laa et Sted 

af Poden, hvor eler hos andre Pattedyr normalt findes en Taa, 

ingenlunde er tilstrækkelig til at man tør erklære Tilfælclet for et 

atavistisk Til1JageRlag. De Iagttagelser, som i det følgende skal 

medcleles , turde yderligere vise, hvor· nøc1venclig en nøje Prøvelse 

er selv i Tilfælde, hvor Opfattelsen af de omtalte Dele som ata

vistiske synes særlig næl'ligg·enc!e. 

I sin Afhandling om Hil):parion beskrev Hense1 2 ) i 1861 

nogle Tilfælcle af overtallige Tæer 

som han. tydede som atavistiske. 

at betragte enhver Udvikling af 

paa Siden af Foden hos Hesten, 

Siden da har det været gængs 

en ovel'tallig 'ran. paa dette Sted 

') Kritische Bomerkul1gon Uber Polydaotylio als Atavismus. i: lYIorpll. 
Jabl'b. VI p. 584-596. 

2) Ahh. d. Konigl. Akad. d. Wiss. z. Berlin aus d. J. 1860 p. 69-7B. 

Vidensk. Meddel. frll den nnturh. Foren. 1883. l 
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som et Tilbageslag til Hipparions - Stadiet; og man har ment uden 

videre at turde overføre denne Tydning selv paa saaclanne Tilfælde, 

hvor der ikke kunde være Tale om en nøjeTe Undersøgelse, f. Ex. 

hvor man kun havde en amputeret Taa for sig, eller hvor Talen 

var om Tæer, der endnu sacl paa en levGlule Hest, saaledes som i 

det af nlarsh beskrevne Tilfælde, der baade af Marsh selv og af 

(fegenbaur 1) uden Betænkning opfattes som atavistisk - noget 

der efter det hidtil foreliggende heller ikke ret vel kuncle betvivles. 

Nogle Præparater, som jeg i den senere Tid har haft Lejlighed til 

at lmdersøge, viser imidlertid; at det for Fremtiden vil være fuldt 

berettiget at forholde sig tvivlende overfor saadanue Tilfælele. 

Kort efter at min Artikel om flertaaede Reste var 1mbliceret, 

fik Veterinærskolel1 tilsendt 2) den h ø j r e B a g f o cl a f e t :fi' ø l med 

en overtallig treleddet Taa paa elen indvendige Sicle 3). Betragter 

man dette Stykke forfra (Fig. 1), faar man det Indtryk, at man har 

med en Fod at gjøre, hvis indvendige lille Mellemfodsben (Metatar

sale II) er stærkere ud.iklet end sædvanlig og taabærencle; og det 

samme Indtryk faar man ved at betragte det fra den mediane Side. 

~Ien vender man Stykket om og undersøger det fra Bagsiden (Fig. 2), 

opdager man, at det kraftige Mellemfoc1sben, som bærer den over

tallige Taa, ingenlunde er Metatarsale II, men et overtalligt Mellem

fodsben , medens det virkelige Metatarsale Il findes i en ganslw 

normal Udvikling og ikke. el' taabærencle. Den overtallige Taa er 

altsaa her ikke nogen af Rippariets Tæer, men maa tydes paa en 
anden 1[aa(le. 

POl' ret at forstaa den maa vi gjøre en lille Digression. Ros 

S v i n e t træffer man ikke sj ælden en U dviklillg af overtallige Tæer 

llUa don indvendige Side af Forfo(len. Denne Udvikling beror, ialfald 

meget hyppig, ikk e paa en Fordobling af ell enkelt Taa (smlgn. 

1) Ligesom ogsaa af Forf. til nærværende Artikel (se "Om flerta~ede 
. Heste", i: T. f. V etel'. 2. R. XI p. 151-165; pau Tysk i: Deutsehe 

Zeitschr. f. Tbierm. Il. verg!. Path. VII p. 266-280). 
") ])'n1. Hr. Dyrlæge G. Andresen. 
0) Dyrets tre aml!:o Lemmer var normalt udviklede. 
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Fig. 7, 8, 9 i mm citerede .Afh.) men Ilaft en mel' eller mindre 

fuldstændig Ji'ordobling af F o cl e n, saaledes at den oyertallige 1<'od 

(lanner et, dog ahlrig ganske fuldstændigt, S Il e j l h i 111) d e af I!'ollell, 

fra hvis Im1side. don udspringar; den Ilaa en højl'e FOl1 sicldenue 

overtallige Fod ligner altsaa - i en mel' ellcr mille1ro kurrikeret 

l!'orm - en vellstl'e Fod og omvendt. 

I Fig. 8 er et særlig regelmæssigt Exempel af denne Art 

afbildet. Det er den venstre Forfod af en Gris, som, fonulen lIe 

fire sæe1vanlige, i alt væsentligt normalt udviklede Tæer, paa Ind

si(len bæTeT to kraftige overtallige Tæer (med tilhørende Metaear

palia) , der, som en nærmere Undersøgelse lettelig viser, er Stor

tæerne (Dig. TIl og IV) af en overtallig J!'od. Særlig instruktiv 

er en Betragtning af den øverste Række Fodrodskllog"Ier, der er 

. afbildet, set ovenfra, i :l!'ig. 9. Der er to Lunata (l, l') tilstelle, hvis 

øVal'ste Leclftader næsten ganslæ er SIl ej lbille der af hillam1en; der-
• 

imod. mangler den overtallige Fou ganske baade et T ri Cl 11 e t r u 1Il og 

et P isiforme. Naviculare (n) er fælles for de toFødc1er; (len øverste 

Ledfiade af denue Knogle er kun lille, derimod er den ne(lerste 

Ende af den bred og artikulerer saavel mecl den normerede Fods 

Multangulum minus og Capitatum som mml' (len overtallige Fods 

Capitatl1m. Af den distrale Række Fodrodsknogler besi{lder (len 

overtallige Focl kun Capitatum og Hamatum. Den normerede Pod 

mangler Multallgulum majus (der som bekj endt hos Svinet altid 

kun er svagt udviklet). - De to Tæer, som deu overtallige Ji'od 

besidder, er noget kortere end den normerede l!'ods Stortæer , men 

længere og meget kraftigere end dennes Bitæerj Mellemfodsbenet 

af den overtallige Dig. TIl hal' den sæclYanlige karakteristiske Proces, 

som strækkeT sig over det tilstødende Hjørne af MetaeaTp. IV hen til 

Hamatllm. 

Den ovenfor nævnte Hestebagfod (Fig, 1-3) danner ell 

fllldstændig Pendant til den nys beskrevne Svineforfod. i V har her 

ligesom i Svinefoden en i det væsentlige normalt udviklet Fod for 

os (bestaaemle af de tre sædvanlige ?Ietatarsalia samt Dig. III), 

1* 
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jlUa ltyis indre Side der Ol' kommen on anden Focl til UclviIding, 

som dog er mindre fllldstælldig oml don nOl'merecle, idet den (i 

.!Ulalugi med :ForholdollO vod den beskrevne Svinefod) . kun bestaar 

af lIetatarsale III illed tilhøronde Taa, medens de to smaa Mellem

fodshen ganske mangler. Om nogen anden Tydning forekommer 

der mig ikke at kunue være Tale; det kan navnlig ikke være 

nogen hlot Fordobling af det normerede Metatarsale III med til

hørende Taa, thi Metatarsale II er jo indskudt mellem dette og 

net overtallige Mellemfodsben. 

For at afslutte Beskrivelson af dot foreliggende Stykke skal 

eudnu kun følgende bemærkes. Den normerede Fods to smalt 

Mellemfodsben (Metat II og IV) indtager gansko samme Stilling 

til det store som l)aa Oll normal Fod. Dot oyertallige Mellem

fodsbou Ol' kortere og mindre kraftigt end det normerede Metatar

sale III, ligesom ogsaa Taaen er svagere udviklet (smlgn. Svil1e

foden',. Der el' i Fodroden et overtalligt Ectocunciforme tilstede, 

so ll1 dog Cl' langt svagere end det normerede; derimod er det stærkt 

udbredte Naviculare fælles for begg'e Fødder.· (Astragalus og Cal

caneus medfulgte ikke). 

Et aldeles lignende Tilfælde som det her beskrevne har HarriSOll 

Allen med et Par Ord omta1t i Proc. of tha Acacl. of Natural Sciences 

of Philad. 1876 p. 92-93; Meddelelsen er ledsaget af en - sær

deles skitsernæssig - Tl'æsnits-Figul'. Allen har ikke erkjendt den 

rette Sammenhæng; han hal' antaget den overtallige Taa fol' Dig. I, 

uden som det synes at være bleven det urimelige i en saadan Tyd

mug var (man erindre f. Ex., at hverken Hippurion , Ant5hithel'ium 

eller Palæotlwrium etc. etc. besidder endog blot et Rudiment af 

Metat,usale I, end sige en vel udviklet Dig: I) 1). 

~--------

1) Om den overtallige Taa i Allens Tilfælde el' treleddet (som den til
svarend~ Taa pall. mit Stykke) eller kun toleddet, kan jeg' ikke se af 
hans F~gur; dot er iøvrigt for Tydningon ganske ligegyldigt, thi on 
Reduktion af LIldantallet (ved Sammenvoxning af to Led) Ol' i saa
dan:1C abnorme Tilfælde meget sædvanligt (smlgn. f. Ex . ./!'ig. 4 i min 
ArtIk. om fterLaaedo Heste). 
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Det andet Præparat 1), der her skal beskrives, slutter SIg nær 

til det første, som det paa en vis Maade sl1Pl}lerer. Det er niellem

foelen af højre FoTfod af en 18aarig Hest (Fig. 4-5), paa Incl

siden af hvilken der i sin 'ricl sael en overtallig tl'eledelBt 'raa, som blev 

aIn1mtcl'et, medens Dyret enclnu var Føl 2). Metaca.l'pale III eg IV 
frembyder intet afvigende. Paa clen 

paIe III - sammenvoxet med dette, 

indvendige Side af l\Ietacar

men dog adskilt fra det ved 

en tydelig' Fure bamle paa For- og lJaa Bagsiden af Foclen -

sidder et ret Iml.ftigi, lVlellemfodsben, tilsyneladencle JYletarcapale II, 
1JM hvilket den amputerede Taa hal' sidelet; pan, Inclsiclen af (lette 

elH111u et temmelig kort (6 1/2 Ctm. lang·t) MellemfodslJen, som man 

maaske kunde være tilbøjelig til at tyde som et Mehtcarpalo I. 

Der er dog veel denne 'rydning' en Omstændighed, som stra..x. 

"bør gjøre J~n noget betænkelig, - alle bekjenclte Ungulater 3), 

baade Perissodaktylcl' 4) og Aliiiodaktyler, mangler ethvelii SIlor af 

en Tommel og af l\ietacarpale I. Det kan ikke megtes , at det 

derefter ser nog'et ejendommeligt ml, at et Metaearp. I skulde være 

kOl11lllet tilstede her, 8aa meget mere som Hesten rletop i mange 

HenseClHlel', . og da særlig' i Fodbygnillgen, indtager en meget lH~j, 

fra Primitiviteten meg'et la,ngt fjrernot, Stilling blanclt Ul1gulaterne. 

Gegellbaul's træffende Bemærlmi11g, at ved Spørg'smaal af denne 

Art "ist vor AHern der Atavus jus Augo zu f.Lssen" - noget der 

') Ligosom clet forogaaende i Veterinærskolens Samling; indsendt til 
samme af' Hl'. Dyrlæge Andersen, Nylrjøbing p. F. 

2) Den amputerede Taa fulgte metl Præparatet. 
3) Afset fm saaclanne GruPIJer som Coryphodol1tor, Dinocel'ater, Copes 

"Peri'lsodactyla COl1dylarthra", samt fra, Elefantel', llyrax etc. 
4) Om clen eocel1C Perissodaktyl E o h i P P u s, del' af J\'larsh, nog uden 

nærmere Motivering, erklæres fol' en Eqvide, siger samme Forfatter 
(Am er. Journ. of Sc. a. Arts 3. Ser. Val. 12 p. 401): "Eohippns has 
a rudiment af the ontor, Ol' :flfth metatars::u, and may ltåve ha, d 
[udhævet af os] a similar reJUllant 01' the first digit in tho fore foot". 
Men (lenne løse Angivelse, at Eohippns "may have lmcl" et Rudi
ment af Metacal'pale I, el' naturligvis fuldkommen væl'lliløs og viden
skabelig ubrugelig (ganske bortset fra, at den el' meget usandsynlig). 
Ellcl'S vOd jeg ikke af, at man hos nogen ægto PerisBodaktyl eller 
Al'tiodaktyl har fundet et Metacarpale L 



6 

vel Cl' højst scldølgeligt , lUon dog alligevel ofte ikke tilstrækkelig 

paaaf,riet - maa pmt dotte Sted rinde os advareucle i Hu: ingen 

af Hestens nærmere "Atavi" besidder et MetacarpaIe r. 
En Betragtning af Ledfiaderne paa den øverste Ende af Meta

curllus og en Sammenligning mellem dem og den øverste Ende af 

en normal Heste - Metacarpus viser os da ogsaa snart, at elen be

rørte Tydning Ol' urigtig, og at der foreligger et lignencle Fæno

Illen som ved den ovenfor beskrevne Heste-Bagfod. Yi har attor 

at gjøre meel on J?ordobling af Foden, som her imidlertid el' 

ledsaget af en stærk H.ecluktion af det normerede Metacarpale II, 

modens derimod den overtallige Fods ::.\:Ietacarpale IVer tilstede, 

om ond noget mangelfnldt udviklet: (let tilsyneladencle Metacarpaie II 

€'1' don overtallige Fods Metacarp. III, det tilsyneladende lVIetacal'p. 

I dennes Metaearp. lY. ~ 

I :E'ig. 6 er den omtalte Mellemfod afbildet set ovenfra, i 

Fig. 7 en normal Mellemfod i samme StiJling. lYlan vil da for det 

første se, at Ledfiaderne af de normerede Metaearpalia IV (Il,Y) 

og III (aab) forholder sig ganske normalt. Man bemærker der

næst i .Fig. 6 en lille Lecltlade (II), der danner en stump Yinlrel 

mod I:'laclen a; den svarer til elen i Fig. 7 med II mærkede Flade, 

og er det eneste, vi fiuder af det normerecle :ar etacl11']Jale II' s 

Lodtlade , idet den indre, større Del af samme ganske· mangler. 

Fladen II er yed et lille Mellemrum adskilt fra en større Flado, 

a'a', som atter under en Vinkel støder sammen IDed en. mindre, b'; 

disse to .Plader er tilsammen Ledfiadell af det overtallige nfetacar

paIe III (det tilsyneladende l\letacarp. II); de to Flader et'a' og b' 

8yare1' hOl1holdsvis til det normerede MetacarpaIe lirs Flader eta 

og b og indtager, j omvendt Orden, ganske samme Stilling til hiu

mulen som disse. Den med IV' mærkede l!'lmle Ol' et Spejlbillede 

af det Ilormere~e Metacarpalo IY's øverste Fiade og tilhører den 

oyertallige Fods Metacaqmle IV (det tilsyneladende Metaearp .. 1). 

Vi saa i Fig. 6 en lille Plade (II), som ikke kuncle tydes and er

h~d(ls end som den øverste Leclfiade af det normerede l\Ietacarpale II. 
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Betragter man Mellemfoden forfra eller noget il1denfra (Fig. 4), dl 

man ogsaa OIJdage et SPOl' til dettes l!'orside. Den l!'ure, som adskiller 

det overtallige Metacal'llale III fra det normerede TIl, deler sig foroven 

gaffelfol'mig i to ·J!'urel' - den indvendige af disse er dog ovo1'

maade svag - som begrænser en aflang trekantet I!'lade, der neto}) 

er Forsiden af Metacal'})ale II og som ogsaa ko1'responder61' med 

den lille Illod II mærkede Ledflade paa Enden af Metacal1ms i 

lHetacarpale II Cl' iøvrigi nøje sammenvoxet baade med det norme

rede og det overtallige Metacarpaie III. - Den overtallige Fod 

mangler ganske et Metacarpale II. 

Dm' kan næppe være nogen Tvivl om, at man efter en blot 

y d r e Unclersøgelse, d. v. s. medens Lemmerne endnu val' dækkede 

af Bløddelene, efter hidtil gældende Praxis vilde have erklæret den 

overtallige Taa i de to besln'eyne Tilfælde fol' den ene af Hippariets 

smaa TæeT, vilde have regnet Tilfældene for nye Exemplel' paa 

Atayisme'; - medens den næTmere Undersøgelse, som vi saa, viste 

noget ganske andet. Dette Resultat kan nu ikke andet end 

influere paa Vurderingen af overtallige Tl\?er hos Hesten i det 

hele og maa navnlig bestemt opfordre til ell kritisk Revision af de 

Tilfælde, som man hidtil har OlJfattet som Tilbageslag til HippaTioJls

Stadiet. 

Ved en saadan Revisioll maa nu for det første alle de Til

fælde udelulrkes fra den atavistiske' Liste, l hvilke man ikke har 

at gjøre med· andet end en amputel'et Taa, ligesom ogsaa de, i 

hvilke man har været indskrænket til en blot ydre Umlel1løgelsej 

i alle saadanne 'rilfælde 1m}'1 man aldeles ikke have nogen begrundet 

Menillg om den overtallige Taas morfologiske Værdi. Højst tvivl

somt bliver ogsaa foreløbig et saadant Tilfælele, som det G a u cl r J' 

afbilder i sine "Enchainements du Monde Animal. Mammif. tert .. " 

p. 136 (l!'ig. 179), til hvis Bedømmelse man kun har den llua

gjælclende Figur. Tilbage har vi da kun de ikke meget talrige 

Tilfælde, som af fOl'slljellige Forf. er blev en nærmere beskrevne; 

Af disse maa nu for det første uden al Tvivl det af A doing 
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omhyggoHg beskrevne og afbildede Tilfæld0 1
) stryges af· Listen. 

Der kan nemlig næppe være nog'en Tvivl om, at det nævnto Tilfælde 

paa det allerlliurmeste Ol' et Sidestykke til mit i Fig'. 4-6 afbil

delle Præparat. Den oVel'tallige Tau. er ogsaa paa Arloings Stykke 

lIillttaaon (Dig. III) af en overtallig ]'od, som har udviklet sig 

paa Indsiden af den normerede Fod. Den lille Knogle, som han 

tYfler SOli :lletacarp. I, er den overtallige Fods Metaearp. IV (den 

er mindre end den tilsvarende i mit Præparat); hans" trapezoido" 

t}[ultang. minus) er sammes Callitatum, det formentlige "trapeze" 

(}[ultang. majus) (len overtallige Fods IIamatum. (Det normerede 

:Jletacarp. II ser man intet til i A: s J!'igurer, Il voraf dog ikke tør 

sluttos, at det ganske skulde mangle). 
Hvad der, foruden den almindelige Lighed med mit Tilfælde, 

gjøl' denne Tydning særdeles sandsynlig, er følgende. Iror det første 

den Omstæmlighed, at ingen Ung111at. besidder et Metac!u'pale L 

Men dernæst er <let ogsaa højst paafalclencle, at det formontligo 

:\lultungulum majus er st01'1' e end det formentlige lYlultung'ulum 

minus; hos alle Unglllater er ellers det o m v e Il d t e 'l'ilfældet 2), 

Haa!' M. ruajus da ikke helt mangler. Endviclere har den øverste 

Ende af det formentlige Metaearp. II efter Arloings ]'ig. 2 on 

ganske anden Form end et normalt Motaearpale II, medens det der

imod i Formen slutter sig lløje til (let overtallige Metaearp. III i 
\'01't Tilfælde (Fig, 4). 

Ganske af samme Art som Arloings og mit Tilfælde er frem

deles (let af W e h e n]r e l i hans Afhandling om "La polydactylie 

chez le Soli!Jedes" 3) som "deuxieme eas" beskrevne J E'ig. II a-c 

afhildede Stykke. Den overtallige Fods Metaearp. IVer i dette 
Tilfælde omtrent ligesaa stort som i mit. 

') Coutrib. a l'etude de l,organis. dn piet! oh, le chevaL i: Ann. de SG. 

nat. Zoo!. 5, Ser., Tom. VIn, p. 61 ff., PI. I, . 
'l ~an ()l'illdre~ at Navnene Mnltallgnlum majusog minus refererer sig 

hl den relative Størrelse af disse Knogler hos l\Ienucskct 
') Extr. d. Jonrn. publ. p. la Soe. roy. d. Sc. med et nat' d· B' 

1872. p. 10. . <. e IUX. 
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Noget tvivlraaclig staar jeg overfor de af HenseJl) beskrevne 

Exempler. Der er ganske vist i disse Tilfælde ikke Tale om noget 

"MetacarpaIe I", meu paa (len andon Side savnes en nærmere An· 

giveIse om LedfiadeTue, ligesom ogsaa Figmer ganske mangler. Det 

er vel m u l i g t, at ]lans Tilfælcle, eller nogle af dem, er virkelig 

atavistiske, men det er dog ogsaa muligt, at der foreligger Tilfælde 

aJ l!'ol'clobling af Foden med Undertrykkelse af elet normerede 

MetacarpaIe II, og saaledes, at af den ovm·ta1ligo Foel kun Meta

carpale III er kommet til Udvikling. 

Denne Tvivl, som jeg altsaa foreløbig maa llære overfor 

Ronsols 'filfælele, bestyrkes i.kke lidet ved et Præparat, som for 

kort Tid siden er indkommet til den herværende Vetel'inærslwle. 

Det er den vonstre B ag fo cl af et nyfødt Føl 2). Det store Jllellem

fodsben (Motatars. III) er forneden noget spinklere end sædvanlig, 

og Taaen, som den bærer, er noget fOl·krummet. Det udvendige 

lille Mellemfodsben (Metatars. IV) er normalt. Det indvendige 

(iYIetatars. II) el' tilsyneladende repræsenteret ved en tommelig 

kraftig Knogle, noget længere og, navnlig i sin nederste Del, meget 

ln'aftigere end det udvenclige lille Mellemfodsbou; den bærer forneden 

ell temmelig. haJtig treleddet Taa 3) . Hvad der imidlertid vækker 

nogen Tvivl hos mig om denne 1'ydnings Rigtighocl, el' den Om

stændighed, at Ledflaelerne ikke forholdeT sig ganske regol

mæssigt'; navnlig er det lJaafaldende, at den lille Ledfiac1e for 

Mesocuneifo1'lne, der normalt findes paa lYIetatarsale III, her ganske 

savnes. Det tilsyneladende Metatarsale II bærer foroven en tem

molig stor Lec1flade; den Ranel af elenne, som støcler op. til Jlletatar

sale III's Ledfiacle, er en gal1s1m ret Linie, hvilket heller ikke er 

1) Abh. d. K. Almd. cL Wissensch. zn Berlin f. 1860, p. 72-73. 
2) Pm. den anden Bagfocl var den sædvanlige Taa noget fOl.'krummot og 

pau andon Maade misdannet; en overtallig Taa var ikke tilstede. -
Præpamtet indsendtes af Distrikts-DY1'lægo Hansen i Fjerritslev. 

S) Koclebenet er omtr. 5 Ctm. ,Kronbollot P/_ Ctm., Hovbenet 21/2 Ctm. 
langt (de tilsvarende lYIaal nÆ Dig. III af sammo Fod er: 6, 21

/. 

31/4 Ctm.). 
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normalt 1). Imidlertid el' disse Afvig'elser ganske vist ikke større, 

eml man kan tænke sig dem paa en saadall noget deform Fod som 

(len foreliggende; den overtallige Taa er muligvis virkelig Dig. II, 

mf'(lells (log pua den anden Side dou Tydning hellor ikke gansko 

kan afvises, at det er en Fordoblhlg af Foden, som foreligger. 

Yi har i det fOl'egaaende set, at i Ir k e a Il e Tilfælde af over

tallige Tæer paa Siden af Hestens Focl er atavistiske; vi hal' set, 

at Il o g l e af de Tilfælde, som hidtil var blev en opfattede som S<1U

danne, i Virkeligheden bør ses }laa en helt anden lVlaa.de, samt at 

andre Tilfælde er meget tvivlsomme. Det ligger derefter nær at 

spørge: kjeutles da overhoveclet noget Tilfælde, i hvilket 

den overtallige Taa ntvivls-omt er (len ene af Hippariets 

smaa Tæer? Dette Spørgsmaal, der har nogen almindelig In

teresse, maa, som vi skal se, besvares med j a, men Anta1let af 

sUrre Tilfælde er ligtignok ikke meget stort. 

Saalecles er det af mig i deu ovenfor citerecle .AfhailcUing "om 

tleliaaecle Hesie" p. 157 ff. beskrevne og Pig. 2--6 afbildede Til

fælde ægte atavistisk. Der val' her paa Y cl e r s i d El n af alle fire 

Fødder udviklet on" ovortallig mel' eHm: mindre fnldstænclig Taa 

samtidig med, at elen sæclvanlige Taa (Dig. ID) var hæmmet i sin 

"Cdyikling. Jeg har underkastet de paa,gjældende Stykker, særlig 

det mest regelmæssigt udviklede af dem, højre Bagfod (l. c: Fig. 4), 

l:lli fornyet Undersøgelse, og har da faaet fuld Bekræftelse pall. miu 

tidligere Tydning: det er virkelig Dig. IV, som h.cr er 

kommot til Udvikling. Særlig maa jog for den paagjældolldc 

Bagfod nævue, at Metatm'sale TV's øverste Ende el' gansko nor

malt udviklet og forbinder sig }laa sædvanlig niaade med On
boidclllll. 

Utvivlsomt atavistisk er ogsaa et af Wood-Mason 2) omtalt, 

særdeles smukt Tilfælde. Den meget korte Artikel, hvori dette 

I) Tarsus medfulgte desvoon6 ikke. 
"J ProcC'l'd. Asiat. Soo. Bongal 1871 p. 18. 
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beskrives, lyder, bortset fra nogle almindelige Bemærkninger, som 

følger: "lih. Wood-lVlason exbibitc(l an intercssing case af })oly

daetylism, in a horse from Bagdad, and rcmal'ked that tbe splillt

like rudiments of the metaearpals af the fomth too· an eaeh fore

foot hael given Tise to a supernumerary digit })l'ovided "ith the 

regular numher of phalang'es and encasecl in an asymmetrieal hoof; 

the asymmetry af whieh was s11eh, that the })l'esencc af another of 

the same shape internally to it wonId have fOl'lncd a symmetrienl 

pair, 1ike the eleft hoof af a ruminallt. Tho metatarsals of the 

fonrtll toe an eaeh hind foot were by the law ef correlation simi

larly affeeted, but tho su})ennunerary hoofs af these were stollter 

and m'ore irregnlar :in shapo." .Meddelelsen er ledsaget af to instruk

tive Fignrer, forestillende højre Forfod set forfra og bagfra. Dell 

nederste Række J!'oclrodslmolrler (den øverste Række er ikke af

bildet) bestaar af de tre sædvanlige KnogleT (Jliultallgulum minus, 

Capitlttum og Hamatnm) og clisse har alle den sædvanlige Fonn. 

Begg'e de to smaa Mellemfodsbecn er noget længere< end sædvanlig, 

men omtrent af sædvanlig Styrke og lige stærke, det ,udvendige 

(Metaearp. lY), som bærer den overtallige Taa, lidt kortere end 

det indvenclige. Den øverste Ende af J!ietaeal'pale IV (ligesom og

sart af :\ietacarp. II) forholder sig efter de meget tydelige Figurer 

aldele$ som paa en normal Hestefod ; ForbiIldelsen mellem cl e t, 

Hamatmn og Metaearlmle III Ol' aldeles normal. Der kan derefter 

ikke være nogen 'rvivlom ,at den overtallige Taa \iTkelig er 

Dig. IV; den er iøvrigt meget Tegelmæssig udviklet, noget svagere 

end den tilsvarende hos Hip})arion efter Hensels Figurer 1). 

De af VV o h e nk e l i hans ovenfor citerede Af h ancUi11 g' som 

"premiel: eas" beskrevne Følføddm er ganske analoge til mit paa 

forrige Side omtalte 'l'ilfælde. B e g g e de smaa Mellemfodsben paa 

hver Fod bærer her en Taa, samtidig med, at det store l\Iollem

foclshen er stærkt reducerot i U dviklil1g. Paa Grund af den sær-

• 

I) Palt GmIld af Sill særdeles regulære Uclvikling er 1\Iasons Tilfælde af 
ikke ringe Interesso og af særlig V::ercli som Paradigma. 
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deles nøje .Analogi, som dette Tilfælde frembyder til mit, nærer 

jeg ingol1somhe L<;t Betænkning ved at erklæl'e det for atavistisk; 

\Yehenkels Figmer ere iøvrigt højst maadelige og ubrugelige til 

Studium Rf Knoglernes Forbindelse med hinan(len, af Fodroclslmog

lernes l!'Ol'lll etc., og hans Text giver ikke nogen væsentlig' Ol)lys

Iling l)a11. disse Punkter. - Rækken af (mig l)ekjenclte) 'rilfælde, i 

11vilke de overtallige Tæer sikkert er atavistiske, sluttes meel et 

fol' nylig af Ercola.ni 1) beskrevet, som ganske ligner vVehenkels. 

R e s n lta t e t af fOl'anstaaende Undersøgelse kan i Korthed 

sammenfattes paa følgende Maade: De paa Siden af Hestens 

Mellemfocl ikke ganske sjelden optrædemle overtallige Tæer er 

illgenlumle altid at opfatte som atavistiske. Man kjemler vel et -

ikke stOlt - ~-\.ntal Tilfælde, i hvilke den overtIlIlige Taa utvivl

SOlut er den ene af RiplJariets Sidetæer ; men man kj ender lJua 

den anden Side et ikke ringe Antal 'l'ilfælcle, i hvilke en nær

mere Undersøgelse har paavist, at den ovel'htllig'e 'l.'aa er et 

li [ltryk f~)l" en ufuldstæmIig' Forclobling af Foden, og elisse sidste 

er, Ilaar man har Foden fol' sig meel "Rud og Raar", ikke til at 

kj ende fra hine, ja selv i Benbygningen kan der være saa megen 

Lighed, at først en nøje Undersøgelse kan skaffe Klarhed frem. 

Til den ovenfor gIvne Udvikling vil jeg endnu tillade mig at 

knytte et Par Bemæl'lminger om overtallige Tæer hos H 11 n cl e u. 

Ros dette Dyr findes del' som bekjendt normalt Jum 4 Tæer paa 

BagfO(len, idet Tommelen mangler, eller l'ettere: lnm er repl'æsen

teret vcel et ganske lille Mellemfoclsbel1, som slutter sig til :B'ocl

roden. Men ikke sjeldel1 fimler man paa Podens indre Side en· 

lille oycrtallig Tua, der almimlelig opfattes som Tommelen, a.ltsaa 

• 
') Della Polydactylia odella Polimelia nell' Domo e nei Vortobrati i: 

:JIem. d. Accad. d. Scienze doll' Istitnto di Bologna Ser IVTom~ 3 
~61 -62 T . ' ., , p. I -I', av. 1, Flg. 11. 
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som et atavistisk Element. . Det Resultat, hvortil vi ovenfor kom 

fol' Hestens Vedkommende, maatte naturlig. opfol'dro til nærmere at 

Pl'ØVO, om denne Anskuelse el' rigtig eller ej. En Unclersøgelse af 

et større Antal Bagfødder af Hunde med oVOl'tallig Taa, som jeg 

har samlet og ladet præparere, viste følgende. 

Den paagjælclende Taa er ofte kun meget svagt udviklet. Paa 

nogle af de paagjældcnde Bagfø(ldeT lJestaal' den fOnl(len af Klo

leddet endnu af et lille næstydel'ste Led, som ikke har nogen For

bindelse med de øvrige Knogler i FodØll; i et andet Tilfælde er 

der til den proximale Ende af næstyclerste Led heftet endml et 

lille Bon, som imidlertid heller ikke staar i Forbindelse med andre 

Knogler. Af saadauno Tilfælde Ol' det ikke muligt at danno sig 

nogen sikker Forestilling om den overtallige Taas morfologiske 

Værdi. Heldigvis er amh'e Tilfælde mere oplysende, Undertide1l 

el' nemlig den paagjælclende Taa tilligemed sit fflellemfodsbell fuld

stændig udviklet, og det visør sig da, at det virkelig er Tom

melen, som er kommen til Udvikling: dens Mellemfoclsben 

Cl' en videl'e Udvikling af Humlens normale lille Metatarsale I og 

Taaen bestaar altid af to Led. 

Fra on saadan fuldstændig Udvikling' af TOlllmelen og til en 

fuldstændig Mangel af den fine les der en Række Ovel'gange. P aet 

len af de foroiggel1de Bagføelder er Tommelelens lVIetatarsale delt i 

et øverste og et nederste Parti, begge meget vel udviklede og fol'

bunclne ved eu kort Streng af fibrøst Binclevæv, som saaledes er

statter den midteTste Del af Knoglen. Paa den anden Bttgfod af 

samme Individ er l\lellemfoc1sbenet betydelig mere reduceret.: af 

dets nedeTste Ende el' kun en lille Be1lknllde tilstede, som slutter 

sig til den 1. Phalanx, og det øverste Parti af elen el' ikke stær

kere end paa en nOl'mal Huncle-Bagfod; den øvrige Del af l.\'Iellem

fodsbenet er erstattet af Bindevæv, I atter andre: Tilfælde mang'ler 

det ganske med Undtagelse af clen 

den 1. Phalanx er mangelfuldt udviklet. 

Indhrider var der paa elen ene Bagfocl et 

øverste Eucle, og ogsaa 

Hos et af de unclersøgte 

frildstændigt Metatarsale I 
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tilsteclo, medens SUlllme paa don anclen Pod var reduceret til et 

lilIe øverste og et rudimentært nederste Parti 1). 

1) Mærkolig nok Ol' B l a i n v i 11 o, som dog har undersøgt et Tilfælde, i 
hvilket Tommelen og (lens nlellemfodsben var fulLlstændig udviklet, 
ikke kommet til en rigtig Opfattelse af den overtallige Taa, Han' ud
trykker sig (Osteographie, CarnaSSil'll'S, Canis p. 133) paa følgende 
1laade; • Q,Ultl1t anx (loigts surnnmerairos qui se remarquel1t dans 
certaills Chiens, I>resquo toujours de grande taille, aux pieds de der
riero, c'ost ime yel'italJle mel1struosite, allalogue a celle qni prolluit 
les sexdigitaires dans l'Homme, et nullement un prodnit de la dome
stication; elle se trollve daus une race aussi bien que dans une autre, 
comme M, F. Cuvier l'a reCOllnu, et comme j'ai pu aisement le con-o 
m'mor, Mais je dis quo cette }Jarticularite u'est pas uno imlication 
que le Chien denait iltre quinquecligitG en arriere comme on a,vant, 
et fluO c'est une monstruosite et 11011 pas le eleveloppement 
ll'une partie nOl'male [udhævet af mig]. En effet, meme elans lo 
pied du Chlen måtin, siglla16 et fignro par Daubentoll, et (lui existe 
encOl'O dans los collections du lllnseum, exemple oille doigt surnumoraire 
ost veritablomellt complet comme ponce, c'est a elire forme de son meta
tarsien et tie ses deux. phalanges parfaitement conformees, le Il o Il C o 1"U

dimentaire des Canis n'en existe pas moins, compose de son 
promier cuneiforme et du rudiment du premier metathrsiel1, colle (l'une 
maniere fort serree contre le secol1d. Sel1loment le doigt snpp16men
taire a repousse en deda1l8, a deplace le metatarsien du rudiment du 
ponce, et s'est appuye partiellement sur son cunoifol'me.. Blainville 
menor altsaa i et Tilfælde, i hvilket der forelaa en fuldstændig U li vik
ling af den overtallige Taa med tilhørende :fi'Iellemfodsben, endnu at 
have set ou Knogle, dor eftor hans Opfattelse var det veritable 1. 
:Mellllmfodsblln. Saa vidt jeg kan skjønne, er det følgende Omstændig
hed, der har ledot ham paa Vildspor. Der fiudos hos Hunden bagved 
Nu.viculare og EntoClll1eiforme,· Ima dot Sted hvor elo to Knogler 
stOller sammen, Il ormalt et lille S esam b en. Det er snart særskilt, 
snart sammenvoxet med Entocuneiforme, snart med Navicularo; dot er 
snart større, snart mindre. I n o g l o af de foreliggende Tilfælde, i 
hvilke der er et fuldstændigt Metatarsa.lo I med tilhørende Taa til
stelle, Ol' den omtalte Knogle særlig krattig , saaledes at den endog 
kan strække sig helt op til Astragalns eller ned til Motatarsale Ii 
mon i et af mine Tilfælde af en fuldstændig Udvikling af JYletatars. I 
etc. var don gansko lille, Jeg antager, at denne Knogle er R's 
·rmliment (le ln'emiel' metatarsien., Hvad angaaer Bemærkningen 
om, at den er ·colI.'i d'nne mallicre furt 8er1'eo contre le secolld" da , 
er tiet mig ikke ret klart, om B, med .seconcl. menor "seconcl meta
tanden. (hvilket offer Ordlyden turde ligge nærmestl, ellor om dot er 
den ligo ifol'vejen nævnte Knogle • premier cuneiforme", som menes; i 
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Det skal enclllu her anføres, at IDan undertiden ogsaa tnoH'er 

Hunde med 6 Tæer paa Baglemmerne. Skelettet af en Hund med 

en saaclan Misdannelse findes i Veterinærskolens Samling. Talen el' 

i dette Tilfælde atter (ligesom i de ovenfor beskrevne Tilfælde hos 

Svinet og Hesten) om en ufuldstændig Fordobling af Foden. De 

to ovel'tallige Twcr, som har deres Plads paa Indsiden af Poden, 

er Dig. II og III af en overtallig Fod; Dig. IV og V af denne el' 

ikke komne til Udvikling. Der findes et Qvertalligt llleso- og 

EdoCllneiforme (Entocnneiforme mangler baade paa den normerede 

og l)aa den overtallige Fod) j derimod er der kun et Naviculare 

tilstede, men dette er meget bredt og maa anses for at være det 

110rmerede Naviclllare + den oveTtallige Fods Navicnlare. Et 

andet Tilfælde af en Udvikling af 6 Tæer paa Baglemmet hos en 

Hlmd har Blainville afbildet (Osteographie, Carnassiers , Cunis 

PI. XI); dette er imidlertid af en ganske anden Art end det oveu

nævnte; af ]'ig'ul'cl'lle fremgaar det tydelig nok, at det hel' drejer 

sig om en Udvikling af Tommelen, kombineret med en Fordobling 

af samme. 

sidste Tilfælcle passer BomærlOlingon paa vor Sesamknogle, i første Ol: 

den mig uforstaaelig. Ialfald er der efter en Betragtning af hallS 
Figurer, hvor vor Knogle Ol' meget tydelig fremstillet, for mig næppe 
nogen Tvivl om, at det er don, B. llrigtig har opfattet som Metatar
sale I. - Det bør iøvrigt her anføres, at allerede Dallbellton (Buffoll, 
Hist. nat. Paris 1755. Tom. V, p. 296, Pl. LIl) har undersøgt og af
bilelet baade et Tilfælde af 011 fuldstændig Udvikling af Tommelen 
paa Hundens Bagfod og et af en ufuldstændig Udvikling af samme 
og har tydet elen paa rette 1VIaade: 
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l~orklariug af l~igurel·lle. 

Fig. 1. Højre Bagfod af et F ø l, paa hvis indre Side der er ndviJdot 
en overtallig Foel; set forfra. '/7 af nat. Størrelse. 

2. Samme set fra Bagsiden. '17 11. St. 
B. Don øverste Ende af JlIellemfoclen af samme, ovenfra. 3/0 11. St. 

II. IV Metatarsale II og IV; III den normorede Dig. III 
eller (i Pig. 3) sammes l\letatarsale; ID' den overtallige Fods 
Dig. ru eller sammes Metatarsale. 

_ 4. Mollemfoden af højre FOlfod af en 18aarig H e s t, paa hvis imlro 
Side tler er udviklet en ovortallig Fod; set indenfra og lidt 
forfra. 'I, n. St. 

_ 5. Samme set fra Bagsiden. 1/2 n. St. 
III, IV de normerede Metaearpalia III og' IV; III', IV' 

dou m'ertallige Fods Metaearpalia III og IV. 
6. Samme Mellemfod set ovenfra. '/4 n. St. 
7. Højre 1\lellemfo{l af en normal Hesw-Folfocl set ovenfra. 

II det foneste eller uclvondigo Parti af Lodlladen af :JYIotlt
carp. II, IV Metaearp. IV, a a b Ledfladen af1\!lotacarp. III, (L'C6'b' 

LedIladen af elet ovortallige Metaearp. III, IV' det overtalligo 
Metacal1). IV. 

8. Venstre Forfod af et Svin, paa hvis indvendige Side der Ol' ml
viklet en overtallig Fod, bestaaende af Stortæerne alene. 1/2 n. St. 

9. Sammes øverste Række Foili'odsknogler, set ovenfra. Nat. Støn. 
n N aYiculare (fælles for beggo Fødder), l det normerede Lu

natum, t Triquetrnm, 1J Pisiforme, 'Yn, Multallgull1m minus c Ca-. , 
IJitatllm, h Hamatnm, II- V de normerede Tæer; l' elen over
tallige Fods Lunatum, c' sammes Capitatum, h' 8an11ne8 LUl1atum, 
IIT-IV' de overtallige Tæer. 



Anmærkninger. 

Fundne paa Land 
1585-1599 ingen 
1601 ingon ... . 
1603-12 ingen ..... . 

1622 ingen .. . . . ... 
1625 ingen .....". 

1627 ingen ....,.,. 

1631-34 ingen ..... . 
1636 iugen ", .. 

1639-40 ingen. 
1641-1708 mangle Op· 

lysninger. 

Overføres . . . 

1584
1: 

1600 I 

1602
1 

1613 
1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
1619 
1620 
1621 
1623 
1624 
1626 
1628 
1629 
1630 
1635 
1637 
1638 
1709 .1 

1710 I 

1711 
1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1717 
1718 
1719 

Fortegnelse 

over Grindefangster paa Færøerne, ordnet efter Hvalvaagene. 

('fil Antallet kan lægges 10 olu for !,Drivhvalcl'" 0: Hyalcr, Rom undel' Drabnt oro Btlllkne, mr.n senere opHsk\:l.h: ulh.'r Illlllytlte. - Ile sma.:1 Tal lH!\.('glll' Fang~temeA Antal.) 

I 
/I I 

1. BO 

3. 326 
l. 150 

1. 60 
1. 135 
l. 240 

1. 

1. 

1. 100 

1. 60 
1. 56 
2. 320 
1. 100 
1. 20 
1. 120 

3, 285 
1. 120 
4. 630 
2. 170 
1. 100 
1. 140 

---------
3167 

I 

i 
/I I 

I'. 

l. 30 

1. 20 

20 30 

I " II 

i 

" I 
" i 
" I 

" I 

1. 30 

1. 

1. 

24 
60 

i 1. 

11. 32 1. 

72 
14 

, II 

1. 80 
1. 150 
1. 20 

2. 750 

1. 180 

1. 100 

1. 87 

4. 722 
4. 1300 
1. 60 
1. 250 
2. 900 
3. 350 

1. 30 2. 235 

1. 11 

71 

2. 22~ 

1. 170 
1. 35 

32 5782 

1. 50 

1. 15 

1. 2~ 

65 

I 
" I 
" i1. 150 

! 1. 90 

1.241 

481 

1. 

1. 

50 " 

! 1. li11J ,I 

1. 51 1/ 

1. 250 

1. 

1. 

2. 

1. 

1. 

2. 

1. 

1. 

2. 

3. BIO 1/ 

2~2[l B, 

....; 

§ 
te ' :n 
o I 

1. 50 
1. 20 

1,200 

1. 20 

l. an 

l. 50 

80 

2. 42 
1. 

1. 

._ ... 1 

\ 

l. -l 

40 

2. 

l. 

67 

8 

TIIsainmen 
anlIgt. 

1. 4 
1. 24 
1. 60 
2. 80 
3, 1M) 

G. :'92 
2. 280 
2, 120 
2. 210 
2. 155 
2. 2m 
4. 1200 
2. 32 
1. 180 
2. 103 
2. 200 
1. 20 
1. 87 
1. 400 
t, 60 
I. 56 

11. 14;[8 
G. H30 

3. 

715 
385 

5. 1000 
G. 635 
7. 025 
n. 728 

11. 720 
7. 409 
6. 726 

1302-1: 


