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IM. Allmän iifversif/l
siittning •

l E x t r e m i t e t e r n a  hos djuren hafva,  da de äro utvecklade,  (ill 
ffölje af deras function,  att förflytta kroppen ifrån et t  ställe 
tliill ett anna t ,  fått namn af  locomotions-  el ler  ställflyttnings- 
TOTgnner. Den olika utveckl ing dessa o rganer  l a ga ,  ant ingen 
ii form af lenor,  vingar eller föt ler ,  t i l låter oss at t  vid för
sitta påseendet afgöra i hvilket medium djuret  lefver, samt till 
e?ai Vlss äfven egenheterna af  de rörelser,  hvaraf  dju-
rnen hafva förmåga,  djurets sätt a l t  föda sig,  beskaffenheten 
aitf ma rken ,  på hvilken del lefver,  m. m. Främre och bakre 
e ixt r emitele rna  förete en mängd analogier  i anseende (ill 
s>in byggnad och hafva älven hos en stor del djur en com
p i l e d  öfverensslämmelse i functionellt hänseende.  Hos fiskarne 
ä i ro  både främre och bakre exl remiteterna bildade till fenor, 
In vi lka bidraga till rörelsernas förrät tande i vat tnet ,  men sak
mas  understundom; hos amphibierna äro de, dä de finnas, ul-  
| j)iIdade till fortskaflände af kroppen ,  men ulan att uppbära 
d k s s  tyngd;  och slutligen hafva foglarne de främre utbildade 
tu l l  rörelse i luften och de bakre till gående. Inom Dägg-  
dljjuisklassen äro så väl byggnaden som funclionerna af extrc- 
mii teterna mera ol ikartade och omvexlande,  så at t  de hos en 
dk I Ijcna endast såsom loeomotions-organer,  hos andra der -  
euno t  såsom organer  för g r ipande ,  simning och flygande och 
tu lh k a  för kroppens stödjande och förflyttning. Den största 
odikheten  emellan främre och bakre exlremiteterna finnes hos 
nnenmskan.  Främre extremiteten och i synnerhet handen,  har 
uippnått  den största möjliga ful lkomlighet  såsom ett organ för 
aitl fatta,  qvarhalfa och till något bestämdt mål föra ett före- 
nna l ,  samt fungerar til l ika såsom känselorgan eller organ för 
fcormsinnet, samt att förstärka ut t rycket  af  själsaffectioner, m. m . ; 
diess egenskap af locomotionsorgan har  deremol helt och hål-  
bet försvunnit och denna function ensamt blifvit öfvertagen af 
biakre exlremiteterna.

Motsatsen till menniskan i det ta hänseende träffas inom 
die större djurformerna af Mammalia,  nend. hos Ruminantia,
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Solidungula och P  ar hyderi nat a , h vilka hafva alla 4 ext re-
miteterna uteslutande bildade till locomotionsorganer.  Formen 
af deras främre extremiteter  gör  hvarje annan rörelse än böj
n ing  och sträckning omöjl ig,  och derjemte saknar  nedre delen 
af främre extremiteten (handen)  alla de egenskaper af organ för 
gr ipande och känsel ,  som karacterisera handen hos menniskan.

Emellan bada dessa yt ter l igheter  l igger en stor mängd 
öfvergångar,  t i l lhörande de öfriga ordningarne af mammal ia ,  
hvilkas hufvudsakliga egenheter  längre f ram,  i de speciella
beskr i ln ingarne, komma att afhandlas;  alla äro d o ck ,  med 
undantag af några särskilta bi ldningar ,  modificationer a f  of- 
vannämnde 2:ne hufvudformer.

Den för alla mammaliernas fot egna beskaffenheten,  at t  
ej blott tjena som stöd åt kroppen utan att äfven genom en 
tvåarmad häfstångsapparat skjuta kroppen framåt ,  hvilken sed-  
nare saknas på främre ext remite ten,  utgör  den al lmännaste 
och mest karacterist ika skil lnaden emellan de båda ex t remi -  
teternas nedersta delar ,  handen och foten.

De trenne hufvudsakliga vilkoren för denna rörelse äro:  
l :o en punkt  på nedersta delen af häfstången, som kan hvila
på ett fast p lan,  2:o en punkt emellan häfstångens båda än
d a r ,  hvilken uppbär  kroppens tyngd och 3:o en punkt  på 
öfra ändan af häfstången,  der  kraften kan verka.  Dessa 3:ne 
hufvudpunkter  återfinna vi på alla däggdjurs  fotter;  den l:sta 
uti  nedre ändarne af ossa metatarsi eller uti tårna ,  den 2:dra 
ut i  den trochleariska ledgång som tinnes emellan underbenet  
och foten,  samt den 3:dje uti bakre ändan af calcanei utskot t  
( tuber  calcanei).

Främre delen af häfstången bildas af de främre ta rs-  
benen med metatarsus och phalanges dig i torum;  den är  al l
t id vida längre än den ,  bakom stödjepunkten för kroppen 
l iggande,  delen af häfstången som utgöres af calcanei bakre 
utskot t ;  men denna sednares korthet  ersättes genom dess fast
het  och styrka samt framför allt af den stora muskelmassa,  
som verkar  på densamma. Genom tibiae ar t iculat ion emellan 
häfstångens båda ändar ,  får underbenet en ,  emot foten vinkel-  
formig s täl lning,  som är  helt olika den räta i inea,  hvaruti  
underarmen är fästad vid Carpus och Meta-carpus,  och hvarest  
således den bakre armen af häfstången saknas.

En antydning härtill på främre extremiteten finnes vis
serligen uti os pisiforme,  men dess svaga construction äfven-
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ssom dess vinkelräta läge emot carpus gör  at t  man i mecha-  
miskt  hänseende ej kan anse dem fullt motsvariga.  En be— 
ttydl ig olikhet i fotens stäl lning uppkommer hos djuren der-  
i , igenom, att en del d jur ,  som fått namn af Djgit igrada , stödja 
emdast  på tårna eller nedre ändarne af  ossa metatarsi  och en 
ainnan del, som kallas Plantigrada,  på hela planta pedis. Egent -  
l iiga orsaken till denna olikhet l igger i fotens,  el ler  snarare 
uiti me ta tar sens, relatift till underbenet ,  betydl iga längd. Hos 
adla Digitigrada se vi långa ossa metatarsi  samt ett långt 
b^akre n t skot t på calcaneus,  då deremot plant igrada hafva 
rrelatift till underbenet ganska korta ossa metatarsi  och följ- 
aiktl igen kort  fot.

Genom den vinkelformiga stäl lningen af underbenet emot 
<Hen långa foten hos Digi t igrada,  blir äfven en nödvändig 
fföljd att muskelverksamheten hos dessa djur allt jemt måste 
ffort lara,  så länge djuret  är  uti upprät t  s täl lning,  emedan det  
ainnars skulle sjunka ned så att bakre utskottet af calcaneus 
sikulle komma att stödja på marken. Hos de plant igrada dju-  
rren,  och hos menniskan isynnerhet ,  behöfde ej denna muskel-  
werksamhe t  tagas i anspråk,  annat  än för förflyttandet af k rop-  
p)en el ler gåendet.

Vid närmare bet raktande af fotens ben i dess helhet
fiinner man snart  at t  de bestå af 2:ne häl l ter ,  en inre eller 
öifre och en yttre el ler  undre.  Den inre af dessa delar be- 
sstår af  Astragalus,  os scaphoideum,  alla tre ossa cuneifor- 
rmia och de tre inre ossa metatarsi  med deras tår. Den 
yrttre består af Calcaneus,  Os cuboideum,  de två yttre Ossa 
mietatarsi  med deras tår.  Den inre,  till astragalus hörande 
dielen är  den,  hvaruti  fotens hufvudsakl iga rörelser  äga rumj  
dlen y t t re ,  till calcaneus hörande delen bildar deremot bos 
dlem,  som trampa på hela foten,  hufvudsakligen det bakre
sitödet för densamma. Hos djur, med alla fem tårna utveck-  
Kade och hos livilka fotens functioner ej blott  inskränka sig 
tiill slödjeorgan för k roppen,  äro dessa båda hälfter jemlikt  
ui tvecklade,  men i den mån en el ler flera tår  gå bor t ,  för- 
horar  den sidan al lo ten , der försvinnandet ägde rum,  i mer  
edier  mindre grad sin form och functionen blir inskränktare.

En sammansatt utveckl ing af foten finna vi hos ålenni- 
sikan och Quadrumanerna samt hos en del Marsupialia och 
Gilires,  hos hvilka rörl igheten är  så s to r ,  att foten blifvit ett
g r ip a n d e ,  handlikt o rgan ,  och just hos dessa är  inre delen
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nf foten särdeles utvecklad.  Hos de djuiTormer,  der  foten 
öfvergår  till e t t ,  endast för kroppens stödjande och förflytt
n ing beräknadt  o rgan ,  aftager äfven tarnas an ta l ,  och den 
inre delen är  den ,  som allt id först förlorar i antalet  genom 
första tans bor tgång ;  de andre försvinna derefter i den ord
n i n g ,  att först den femte bortfal ler ,  sedan den andra och 
slut l igen den f jerde,  så att den tredje ensamt och längst 
qvarstår .  Djur med fyra utvecklade tår bafva inre och yttre 
delen af foten ungefär lika stora,  men den inre har  förlorat 
den rö r l ighe t ,  den hade hos de nyssnämnda. Ju flera t å r ,  
som bortfal la ,  desto mera sammanfalla fotens båda sidohälfler 
till ett gemensamt stöd för kroppen;  calcaneus omfat tar  yttre 
delen af astragalus och b id rage r ,  ehuru i ringa g r a d ,  till 
b i ldande af ledgången emellan underbenet och foten, och astra
galus förlorar alla spår till sidorörelser.  Dessa förhållanden 
finna vi tydligt utmärkta hos Ruminant ia,  som endast halva 
de tvenne,  uti fotens båda hälfter närmast  hvarandra l iggande 
ossa metatarsi  utvecklade,  nemligen det tredje och f jerde,  
hvilka sammansmält  till ett ben (le canon,  C u v ik r )  *).

Hos de d jur ,  som endast hafva en tå (Sol idungula) ,  är 
det den yttre af de till astragalus hörande t å rna ,  el ler mel
lan t å n ,  som qvarstår  och är  starkt  utvecklad;  till följe häraf  
är  as t ragalus,  os scaphoideum och cunei lorme ter t ium u t 
bildade till breda,  , ‘ “ och säkert  stödjande ben ,  under  
det at t  calcanei främre del och os cuboideurn endast utgöra 
cn l i t en,  åt yt tre sidan undanträngd del.

Sådant är  vanliga förhållandet, h t t  helt annat finna vi 
hos de i så många andra hänseenden afviknnde Mursupialia.

*) Man skulle tycka alt dä endast en tä af hvardera fotens hälfter 
Sr utvecklad hos dessa djur, äfven de båda första benen i dessa 
serier, neml. astragalus och calcaneus borde i lika grad bidraga 
till stödjande af de följande benen i hvar sin serie, hvilkct vi 
likväl finna ej vara händelsen; alldenstund blott yttre hälflen af 
os cuboideurn uppbäres af calcaneus, då deremot den inre häll
ten af samma ben stöder och articulerar mot astragalus, som 
tillika uppbär hela os scaphoideum. Orsaken, hvarföre astra
galus här öfvertagit en så mycket större del i stödjandet af de 
iiedre tarsbenen, ligger tydligen i dess läge på öfre och främre 
delen af calcaneus, i hvilken den är liksom infattad och hvilket 
var ett nödvändigt vilkor för ledgångens fasthet och styrka, som 
ej kunnat ernås på ett så inskränkt rum, om de bada benen 
legat parallell bredvid hvarandra.
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JHaImaturus liar endast fjerde ocli femto tårna fullt ufveck- 
llade och nästan blott rudimenter  till andra och tredje. Till 
ffölje häiaf  äro calcanei främre utskott och os cuboideum, som
li)ära de bada stora tårna,  företrädesvis stora och utvecklade,  
(da deremot  astragalus är  reducerad (ill en pä calcaneus fast- 
ssi tlande trochlea,  och os scaphoideum med ossa cuneiformia 
Ibilda en l i ten,  inåt fört rängd del af  tarsus.

En mängd egenheter ,  som hafva afseende på fotens nyss 
(omtalade tvådelning,  finnas hos ett stort  antal andra djur och 
siärdeles hos några öfvergångsformer,  såsom Phocaceerne,  Ves- 
piert i l iones och Orni thorynchus,  hvilka jag dock för tillfället 
l iemnar,  för at t  vid de speciella beskrifningarne återkomma 
tiill dem.

Ö m i  benen i iiygdjuren# buhfot.
Antalet  af ben i det o r g an ,  vi benämna fot,  varierar 

imycket  inom ordningarne af däggdjursklassen.  Största an-  
tialet finnes hos djur med fem tår och uppgår  till 26. Hos 
mågra finnes dessutom ett litet öfvertal igt ben i tarsus,  h var 
ige no m antalet  blir 27. Minsta antalet finnes hos djur med 
e.*n och två t å r ,  der  de utgöra ifrån 12 till 20. Sesam- 
bienen äro ej häri inbe räknade ,  dels emedan de äro för obe- 
sltämda alt kunna upplagas i r äkningen,  och dels emedan de 
e/j egentl igen ti l lhöra skelettet.  Detta olika antal af ben ut- 
v isar alt ett större el ler  mindre antal af  dem kunna gå för- 
Icorade, utan alt derföre organets hufvudbestämmelse förfelas. 
D)e första,  som bortfal la,  äro tå-benen,  i den ordning ,  som 
föirut är  uppgifven,  och derefter ossa metatarsi  ■, men äfven 
cm del af tarsbenen kunna gå förlorade;  då deremot en annan 
(hel af tarsbenen aldrig synes kunna försvinna,  men väl sam-  
mianväxa eller undergå betydliga formförändringar .  De af benen 
i foten hos (läggande djur, hvilka alltid finnas, äro:  Astragalus,  
C.alcaneus, Os cuboideum,  Os scaphoideum samt de tvenne yttre 
oissa cuneilormia.  Det första Os cuniforme kan deremot försvinna, 
såi vida det motsvarande Os metatarsi  bortfalli t .  Benen i foten 
lugga hos djur med utvecklade tår r angerade i rader hvaraf den 
föirsta är  i r regulier  och består af trenne ben, Astragalus, Calca-  
meus och Os scaphoideum. Den andra är  mer regelbunden och 
biestar af fyra ben,  neml.  de trenne Ossa cuneiformia och Os 
ciuboideum; den tredjo af fem, nästan parallela ben,  neml. ossa
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metatarsi med hvardera sina phalanges digi torum.  Första ra
den af ben i foten är ej sä regulier  som de ö f r ig a , a l lden- 
stund Astragalus l igger öfver Calcaneus och bakom Os sca
phoideum; men ,  dä man bet raktar  de analoga benen i han
den ,  finner man ,  att de motsvara de trenne benen i Carpi
öfra r ad ,  som art iculera mot underarmen.  Fotens olika stäl l
ning mot underbenet och den mindre rörlighet samt större 
k ra f t ,  som fordrades uti densamma,  gjorde äfven en starkare 
utveckl ing af Calcaneus nödvändig,  och således måste detta 
ben t ränga Astragalus upp pä sin öfre yla,  hvarest  ledgång 
med t ibia och fibula var möjl ig;  men äfven en annan slags
ledgång än den fria Arthrodien i handleden var nödvändig.
En sådan starkare ledgång är  den trochlea,  som Astragalus 
bildar mot underbenet ,  och al ldenstund en sådan ledgång för 
lorar i styrka i samma mån den består af flere ben ,  så var  
det också nödvändigt at t  ett af dessa trenne ben skulle un
danträngas åt öfre sidan af de öfriga,  för at t  ensamt öfver- 
taga bildandet af  ledgången.

Första och andra raden af dessa ben utgöra den del af 
foten, som man kallar Tarsus och består vanligen af sju ben. 
Hos djur med endast två eller tre tår minskas antalet,  såsom 
hos Ruminant ia,  der  det blott är  fem , emedan Os cuneiforme 
pr imum fattas och Os scaphoideum och Cuboideum samman
vuxit.  Största antalet är  nio,  som finnes hos en del Gna-
ga re ,  hvilka hafva Os scaphoideum tvådelt  och dessutom et t
litet ben bredvid Os cuneiforme primum.

Pä yttre sidan af tarsus,  emellan Astragalus och Cal
caneus finnes en fördjupning eller mellanrum,  som fatt namn 
af  Sinus Tarsi. Bakre och öfre delen begränsas af Corpus 
Astragal i ;  inåt begränsas den at Caput Astragali  och till 
en del af Os scaphoideum,  samt underti l l  af Calcanei f rämre 
utskott och en liten del af Os cuboideum. Uti denna Sinus 
fästa sig flera ligamenter,  som sammanbinda Astragalus och 
Calcaneus,  samt ett ligament för tårnas sträcksenor.  Dessutom 
uppkommer här  tårnas korta st räckmuskler.  Sinus tarsi är  
störst hos djur med fem tår  och som hafva betydl ig rörlig
het i foten, men minskas i samma mån som tårna bortfalla 
och förmågan af sidorörelser minskas,  så att den hos d jur  
med en eller två tår är nästan alldeles försvunnen.

A s t r a g a l u s ,  Talus,  Språngbene t ,  som är  det öfversta 
benet i foten,  utgör  en slags öfvergång emellan underbenet och
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fo ten ,  alldenstund det hos djur ,  med betydlig rörlighet i fo
t e n ,  efter rörelsens olika beskaffenhet,  ä r  fixeradt ömsom vid 
underbenet  och ömsom vid foten. Dess största del (Corpus)  
u tgör  ett oregelbundet  stycke, som undertill  är  förenadt med 
Calcaneus och framtil l  öfvergår uti främre utskottet eller Ca
put Astragali .  Dess öfre yta består,  med högst få undantag,  
af  en mer e l l e r ' mi ndr e  djup trochlea,  som omfattas af Tibiae 
och Fibulae nedre ändar.  Stäl lningen af denna trochlea är  
hos de flesta djur sned utå t ,  hos några rak efter fotens m e
del l inea,  och hos menniskan ensam är  den snedt inåtstående.

Denna trochlearis sneda ställning hos de flesta djur  tyc 
kes stå i s ammanhang med fotens stödjppunkt uti nedre än-  
darne af ossa metatars i ,  hvilken hos d jur ,  med snedt utåt 
stående trochlea,  l igger  åt fotens utsida och de deråt belägna 
ossa metatars i ,  men hos menniskan,  med snedt inåt l iggande 
t roch lea ,  åt inre sidan af foten eller åt Os metatarsi  primum.

På sidorna har  trochlean 2:ne ledytor för ändarne af 
t ibia och fibula,  af hvilka den inre,  för t ibia,  i al lmänhet är 
minst och endast upptager  en liten del af  öfre kanten på be
net 5 den yt t re ,  för fibula, är  mycket större och upptager  på 
en del djur hela yttre sidan af Corpus Astragali.  Hos några 
af  Bruta ä r  denna ledgång insänkt uti Astragali  k ropp,  så 
att foten rörer  sig omkr ing fibulae nedre ända.

Främre  delen af Astragalus,  som kallas dess caput ,  ut-  
göres af  ett större eller mindre utskot t ,  hvilket framtill s lu
tar  i en convex,  broskbeklädd ledyta. Dess smalare,  emellan 
caput  och corpus l iggande, del kallas collum. Dess ställning 
och form var ierar  mycket och har ett betydl igt  inflytande på 
fotens rörl ighet ;  således är  det alltid hos d ju r ,  med stor 
rörl ighet  i tarsus,  långt och starkt  inåt stående,  men der -  
emot hos djur med ringa rörlighet kort och mera rakt f ram
stående. Hos de flesta d ju r ,  och hos al la,  som hafva för
måga af sidorörelser i foten,  ar t iculerar  det genom en stor 
convex ledyta med os scaphoideum ensamt. Hos dem der -  
erno t , som ej hafva förmåga af sidorörelser i t arsus ,  är denna 
articulation mera platt och inskränkt ;  hos några af dessa a r 
t iculerar  det äfven med os cu bo i deu m, såsom hos Pachyder-  
mata.  Yttre sidan af främre utskottet bi ldar den inre ,  och 
främre delen af corpus astragali  den bakre gränsen för Si
nus tarsi. Undre sidan af benet har  i al lmänhet tvenne led
ytor,  en bakre,  concav, hvarmed benet är likasom upphängdt
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pa Calcaneus,  och on framre,  som stöder mol Sustentaculum 
tali. Ju mcra pint I den förra af dessa ytor  ä r ,  desto mer 
kan Astragalus glida framifrån bakåt ,  ocli desto större rör
lighet finnes emellan detta ben och Calcaneus;  bos en del 
djur bildar denna yta en vinkelformig fördjupning i Astragali  
undre del ,  uti hvilken en motsvarande tvärgående broskbc-  
klädd kant pa öfrc delen af Calcaneus infaller,  hvarigenorn 
nästan all rörlighet emellan dessa ben upphör.  Mos Kumi-  
nantra bi ldar  undre sidan af  Astragalus en alldeles egen plan-  
convex art iculat ion med främre delen af Calcaneus och Su-  
steutaculum ta l i ,  hvarigenorn delta ben får en stor rörl ighet  
omkring sin Iransversella axel;  hvarorn mera vid den speci 
ella beskrifningen. Phocacecrrie hafva pa bakre delen af 
Astragalus  ett utskott,  som til lika t jenar såsom hypomochlion 
för tårnas böjsenor,  och trochlean beslår endast af tvenne 
sluttande p laner ,  åtskilda genom en långsgående ut , 1 j ng- 
Hos Pteropus har  ledgången förlorat den trochleariska formen 
och utgöres endast af en spherisk ledyla.

Calcaneus är  del största benet i tarsus; det l igger  
under Astragalus och bakom Os cuboideum,  och består af 
Corpus och tuber  calcanei  eller bakre utskot tet ,  främre ut
skottet (processus anter ior)  samt inre utskottet (Sustentaculum 
tali). Ofre delen af Corpus Calcanei bildar stödet för Astra
galus och har  en ,  vanligen convex,  ledyta,  hvarpå astragalus 
slöder och art iculerar.  Den bakre utdragna delen af corpus* 
utgör  hvad man kal lar  tuber calcanei;  den är  hoptryckt  från 
sidorna och ibland liksom vr iden,  så att dess yltre del bil
da r  undre ytan. Den utgör bakre armen af den häf slång,  
som foten bi ldar  och genom hvars tillhjelp kroppen sk ju te» 
f ramåt ,  samt ä r  således af största vigt för fotens mechanism 
och rörelser. På denna del af häfstången verkar  kraften af 
de muskler ,  som upplyfta löten, och således måste dess styrka 
stå i förhållande till musklernas styrka och den tyngd ,  som ge
nom deras verkan skall forlskafTas. Cn stark och lång tuber  
calcanei utvisar således allt id betydlig styrka i fotens uts t räck
ning och förmåga af kraftiga och ulhållande rörelser,  då de r -  
emot en svag ,  inåt vriden tube r  calcanei utvisar al l  djuret 
ej har  betydl ig  s tyrka i dessa rörelser.  Hos många är  uti 
bakre ändan af tuber  calcanei  en inskärning eller fåra med 
broskbeklädd y ta ,  uti hvilken senan af Musculus Plantaris lö
per .  då denna muskel fungerar såsom extensor för tårna.
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II vnd styrkan ocli längden af  delta ulskoll beträffar,  så har  
nuennisknn don tjockaste och starkaste tuber  calcanei ,  och 
Ikos dc djur ,  som springa s t a rk t ,  är den lång,  ehuruväl ej 
så) t jock som hos menniskan; t. ex. hos Hästen,  Hjorten,  Kän- 
g u r n h s ,  Hunden och Kallen.  Hos Aporna ,  Didelphis m. 11. 
å r  den kort och vriden. Hos öfvergångsformerna, såsom hos 
1’liiocaceerna, är  den helt l i ten,  al ldenstund musklerna,  som 
verka  på den ,  ej behöfva uppbära kroppen ,  ulan endast röra 
lo ten och understödja tårnas böjmuskler  vid de årl ika rörel
s e r ,  som foten gör. Ungefär samma förhållande äger  rum 
hos Orn i lhorynchus , der  den til l ika är  undant rängd till fotens 
uts ida af  den s tora,  bakpå foten si t tande sporren.  Hos Ves
pert i l iones har  äfven funclionen förändrat  organets beskaffen
h e t ,  så att det blifvit en nedåt eller bakåt stående spets,  
som endast t jenar (ili al t  utspänna flyghuden och ej at t  upp
ba ra  kroppens tyngd.

Främre utskottet stöder al lt id Os cuboideum.  Dess öfre 
y ta  bi ldar  botten af Sinus tarsi ,  och är  bred hos de d jur ,  
som hafva sinus stor ,  eller med andra ord hos dem ,  hvilka 
halva tårnas korta uts t räckningsmuskler  starkt  utvecklade 5 
denna yta är  smalare och sinus således mindre hos de d ju r ,  
som hafva mindre antal lår. Främre utskottet afviker  i läng
den endast hos några få,  såsom hos Otolicnus och Tarsius,  
d e r  det bi ldar  ett utskot t ,  flera gånger  längre än del bakre.

Inre utskottet bidrager  att understödja Caput Astragali ;  
härifrån utgår  äfven det starka och med en broskskifva för
sedda Ligamentum Calcaneo-naviculare ,  hvilket fäster sig på 
tuberosi tas ossis scaphoidei och hvilket bidrager  at t  complel -  
t e ra  ledgången emellan Caput astragal i  och Os scaphoideum. 
Inre utskottet varierar  (ill längd och bredd,  samt saknas el
ler  finnes endast anlydt  hos Phocaceerna,  Vespertiliones och 
O r  11 _!._s.

Os cuboideum. ä r  ett rhomboidal iskt  el ler  aflångt fyr
kant igt  ben ,  hvars bakre yta ar l i cule ra r  med främre utskot
tet al Calcaneus och hvars främre yta uppbär  pä 2:ne facet
t er  fjerde och femte ossa me ta t a r s i , e l ler ,  om detta sednare 
försvunni t ,  endast del f jerde,  men del tager  a ldr ig i stödjan
det  af del tredje os metatar si ,  utom hos Sol idungula ,  der  en 
li ten del deraf gränsar  mot detta ben. Inre sidan har alltid 
en beröringspunkt med os scaphoideum och en med os cu -  
nei funne (ertiurn. Yltre sidan är  låg och öfvergår uti p lan-
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tarylan.  Uti bade yltre och undre ytan är on djup grop 
eller snedl framåt och inåt gåonde fåra,  uti hvilken senan 
för .Musculus Peroneus longus löper;  bakom denna fåra är på 
plantarylan en stark knöl ,  Tuber  p lantare,  hvilken stäi mei 
eller mindre snedt ocli på hvilken det s tarka Ligamentum 
Calcano-cuboideum fäster sig. Ilos hästen,  som saknar  Musc: 
peroneus lonsus,  saknas äfven rännan. Hos Phocaceerna och 
några få andra djur är den djup och Tuber plantare så fram
stående alt den når tuberculum ossis metatarsi qu in t i ,  hvar- 
igenom en fullständig benkanal uppkommer.  Hos al la Rumi
nant ia,  undantagande Camelen och Laman,  är  delta ben sam
manvuxet med os scaphoideum,  så alt dessa bilda en t ro-  
chlearisk ledgång med Caput Astragali.

O s  s c a p h o id e u m  l igger  på fotens inre sida mellan 
caput astragali  och ossa cuneiformia;  det är vanl igtvis ett 
b red t ,  men kort ben,  hvars bakre yta ar t iculerar  genom en 
mer  eller mindre concav ledgång med caput a s t ragal i ,  och 
på hvars främre yta Ircnne eller ibland endast tvenne ossa 
cuneiformia stödja sig. Dess bakre,  mot caput asl iagal i  g l ä n 
sande yta varierar  myckel i anseende till formen,  så att den 
hos Quadrumanerna och andra djur med stor röil ighet  i fo
ten är mycket mera urhålkad och skålformig,  samt hela be
net i förhållande bredare än hos djur med föga rörlighet.  
Hos de förra rörer sig benet fritt omkring axeln af caput  
ast ragal i ,  och hos de sednare är  rörelsen inskränkt  till en 
r inga grad af böjning och s t räckning samt alla sidorörclser 
försvunna. Inre randen af benet utskjuter uti en större el ler 
mindre knöl ,  Tuber ossis scaphoidei ,  på hvilken ett s tarkt  
ligament och en del af senan för musculus tibialis posticus 
fästa s ig ;  hos en del d jur ,  såsom Hund- och Katt slagtet ,  
l igger denna knöl mera på plantarytan af foten. Hos Gli res, 
med undantag af släglet Lepus ,  är detta ben tvådelt  och de 
båda styckena genom ett starkt ligament förenade,  hvai ige
nom den skålformiga ledgången med Caput Astragali  helt och 
hållet bildas af ben. Det inre stycket af benet ersät ter  den 
ligamentösa delen af ledgången,  som hos öfriga djur bildas 
af Ligamentum Calcaneo-scaphoideum och den deruti  l iggande 
broskskifvan.

Främre ytan af benet har  två eller tre platta ledytor 
för ossa caneiformia;  öfre ytan är slät och slut tande at lo



11

tons inre sida,  don undre är  ojemn och f jonar till fäste för 
l igamenter  och muskler.

Hos några af de gnagare,  hvilka hafva inskränkta eller 
inga sidorörelser i foten, l igger det inre stycket af os sca- 
phoideum på inre och undre sidan af caput astragali  och u t
gör  ett stöd för detsamma. Hos flera djur af samma klass 
har benet på undre sidan en framskjutande knöl eller spets 
(Cav ia ,  Lepus m. fl.), som ligger under de yttre ossa cunei-  
formia och fram under  bakre delen af ossa metatarsi  safnl t jenar 
såsom ett stöd för dern , och för att gifva fölen mera fasthet. 
En ovanl ig förlängning af benet finnes hos några,  Ostolicnus 
och l ars ius ,  hvarom mera i de speciella beskrifningarne öfvcr 
dessa djur.

De lyra hitintills beskrifna benen utgöra den constanta 
dr len af foten och hvilka aldrig saknas hos något däggdjur.  
Af de följande deremot kunna en del alldeles försvinna,  
hvilket vid hvart och ett af dem skall särskilt omnämnas.

O s s a  c t i / ie ifo r m ia  (ki lbenen)  äro oftast trenne men 
bos en del djur  med två el ler tre tår endast tvenne.

Os cuneiforme primum  (första eller inre kilbenet)  är  
hos d j u r ,  med fem tär och den första starkt utbildad eller 
motsi t tande de ö f r iga , alltid det största: det skjuter hos dessa 
något framom de ölriga tvenne och är  merendels tunt samt 
nära vertikalt  stående på fotens inre sida. Dess bakre yta 
stöder mot os scaphoideum,  och hos Glires,  som hafva delta 
sednare ben tvådel t ,  mot dettas inre del ;  främre ytan uppbär 
os metatarsi  primum eller rudi mentet dert ill, och i några fall ,  
der  allt spår till detta ben saknas,  är  benet fästadt vid os 
metatarsi  secundum e11or medelst elt l igament vid tuber plan
tare ossis cuboidei.  Då första tån med dess os metatarsi  är  
bortfal len,  eller det sednare endast finnes såsom ett rudiment,  
har äfven detta ben blifvit mindre och undanlrängdl  åt fotens 
inre sida,  till och med till planlarylan,  såsom hos Rhinoceros 
och Hippopotamus. Elt totalt försvinnande af detta ben se 
vi hos några få slägler,  såsom hos Hyra.x , Bradypus och alla 
Ruminant ia ,  då det deremot,  märkvärdigt  nog,  hos Hästen 
med blott en utbildad tå,  och hos Halmaturus med fjerde och 
femte tårna utvecklade finnes qva r ,  ehuru väl endast rud i 
mentärt .

Os cuneiformc secundum , andra eller mellersta kilbenet ,  
är  i al lmänhet det minsta;  det är  på öfra sidan fyrkant igt
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och underfill  afsmalnnndo frän sidorno,  so oil del po plan
ta ryt an bildor en smol k o n l ; bakre ylan slöder mot os sca- 
phoideum och den främre uppbärer  os metatarsi  secun
dum. Det saknas icke på något d jur ,  som jag halt till
fälle att undersöka,  men enligt M f.chcl och Cuvif.» skall  det 
antingen ej finnas hos Giraffen eller vara sammanvuxet  med 
det  tredje. Der os metatarsi  secundum försvunnit,  är  i f råga
varande ben trängt bakåt och bildar ett stöd för bakre 
delen af os metatarsi ter t ium eller det gemensamma benet ,  
som uppkommer af de sammanvuxna ossa metatarsi

Os cuneiformc terlium  är  hos djur med fem fullständi
ga tår något mindre än del första, men allt id större än det 
andra 5 dess öfre yta är  oftast mera bred än lång ocb från 
sidorna afsmalnande nedåt plantarylan,  der den bi ldar  en sma
lare kant ;  den bakre ytan stöder mot os scaphoideum och 
den främre ':*är os metatarsi  tert ium. Dess storlek och 
utveckl ing t i l l tager  i samma mån, som de yt t re och inre tårna 
och ossa metatarsi  gå förlorade och den mellersta tåns u tveckl ing 
t i l l tager ,  så alt det hos Ruminantia med tvenne och Sol idun-  
gula med endast ett os metatarsi  är  störst och mest utvecklad!' .

I sammanhang med ossa cuneiformia bör äfven komma 
beskrifningen på ett hos vissa djur förekommande, öfvcrtal igt  
b e n , hvilket  l igger på inre sidan af os cuneiformc primum. 
Det är  endast hos ett par  af de djur former ,  som jag  halt  
tillfälle att undersöka,  der  delta ben har  någon särdeles u t 
veckl ing,  såsom hos Talpa eu r o pe a , der  det är  långt  och 
spetsigt samt bildar  en pä inre sidan af  foten f ramstående ,
med hud beklädd,  knöl el ler spets,  som liknar en inre 
tumme,  samt hos Myrmecophaga didaclyla , der  det  bi l 
dar  ett inål och nedåt slående bredt ben, som tjenar d ju
ret i stället för tumme;  hvarom vidare vid den speciella be
skrifningen af djuren. Hos Mullvadens samslägt ing,  Chryso- 
chlorus,  saknas det al ldeles,  men återfinnes hos liera af de 
femtåige Ferae och Glires, såsom Ursus Arctos, Urs: Fotor ,  Sc i 
urus vulgaris m. fl. som tillika äro plant igrade el ler närma
sig till dem. Äfven hos en del Phocaceer  finnes det såsom 
ett fyrkantigt ben,  stödl mot os scaphoideum; hos Oryc loro-  
pus finnes äfven ett  sådant. Såsom beslämdt kan an tagas ,  
at t  det  endast finnes hos djur med fem utbi ldade lår och bred 
fot, som til l ika äro Plant igrada el ler simmare.  Af förhållan
det hos mullvaden och Myrmecophaga didactyla skulle man

16
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i kunna förledas att antaga att del ta ben vore ett s törre el ler 
imindre rudiment  till en inre tumme,  men,  da ingen djurform, 
imig veterl igen,  liar sex t ar ,  kan det ta ej vara något qvar -  
sstannande pa en lägre utveckl ingsgrad;  ocli torde vi således 
Ilå,  åtminstone tills vidare ,  inskränka oss till den enkla upp-  
fgilten alt detta ben synes vara till lios vissa djur  för al t  göra 
Ifolen så b red ,  som J'-gt.

Ossa m etatarsi äro vanligen (ill antalet  fem, men 
(de finnas ej alla hos hvarje djurform; ty ett el ler  flera äro 
i ibland ant ingen alldeles försvunna eller också finnas de en-  
idast såsom rudimenter .

De äro alltid temligen långa,  mer el ler mindre cyIin— 
tdriska ben,  med en öfre eller bakre yta, som slöder mot ossa 
ccuneilormia och os ^uboideum och en nedre el ler cap i tulum,  
iinot hvilken tårnas lörsta led art iculerar.

hem ossa metatarsi  finnas alltid hos djur  med stor rör-  
l l ighet i foten och hos dem, som hafva foten utbildad till hand-
llikt organ ,  el ler som till lölje af någon egen organisation
ääro s im-  eller f lyg-djur.  Hos största antalet d ju r  äro de fyra 
yytlre mest utvecklade och del första minst;  derefler är  det
ftemte det minsta och svagaste och sedan det andra ;  tredje
0)ch fjerde äro de största och starkaste samt äfven de som 
llängst qvarstanna.

Ordningen för försvinnandet af Ossa metatars i ,  som be-  
uoi  på försvinnandet af dess ti l lhörande t å r ,  öfverensstämmer 
nmed den nyss uppgifna utveckl ingen i s tor lek,  och är  så con-  
sttant igenom hela däggdjursklassen, a l t ,  mig veterligen,  en-  
dlast ett enda slägte ,  Halmaturus,  deri l rån gör  ett undantag.

Os m etatarsi primum  ä r  såsom nyss nämndes vanligen
rminsl;  men hos menniskan ä r  del vida större och starkare
•iin de andra ossa metatarsi.  Några få af ordningen Quadru-
rmana hafva det äfven temligen stort  och hos Ololicnus ä r
diet något större än de fyra ölrige. Dess form är  alltid cy-
liindrisk och ölre eller bakre ändan ,  som stöder mot os cu-
meiforme primum, är  utmärkt  genom en bred och stark knöl 
p>a undre ytan (Tuberculum p lanta re) ,  på hvilken en del af 
seenorna till Musculus tibialis ant icus och Peroneus longus fä- 
stta sig. Ledgången med os cuneiforme var ierar  mycket  och 
bteslämmer belt och hållet rörl igheten af detta ben samt hu- 
imvida det är  paralell t  med el ler motsatt  mot de ölrige.  
Mledlersfa delen är  smalare än dess ändar ;  nedre el ler f ram-

54
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ro ändan slutar  uti on på öfre delen plan och på undre tro- 
chlearisk ledyta,  mot hvilken Phalanx prima med sina ossa 
sesamoidea rörer  sig. Om tån redan är  försvunnen och detta
hen endast qvarstår  som ett rud imen t ,  antager  det form af
en framåt tillspetsad pyramid.  En hufvudsaklig olikhet emel
lan detta ben och de öfriga är  den ,  att det ,  hos alla dägg^
djur  har på sin öfre ända en betydlig epiphys,  hvilken sak
nas på de öfriga f y r a ; der jemte har delta ben hos en del 
d jur ,  troligen hos a l l a ,  en liten epiphys på nedre ändan al 
benet i l ikhet med dem, som finnas på de fyra öfriga ossa 
metatars i ;  Epiphysen på nedre ändan är tydligast hos Phocaceerna 
der den länge qvarstår .  Det constanta förekommande af epiphys 
på öfre ändan af detta ben gör bildningen af detsamma mera likt 
bildningen af första tå leden,  och ,  då härtill kommer  ett lika 
constant förhål lande,  att endast 2:ne ben utom det t a,  finnes 
på första tån,  så skulle man, i likhet med hvad flera Ana-  
tomer  *) antagi t  för Os metacarpi  prim.,  kunna antaga första 
os metatarsi för första phalangen af denna tå ,  i hvilkel fall 
inlet os metatarsi pr imum skulle finnas. B k t z i u s  **) har  
först fästat uppmärksamhet  på det ta förhållande vid os meta
tarsi p r imum,  och anser det äfven såsom första tåns första 
phalang. Ett annat sätt att se saken är  den,  att epiphysen 
på öfre eller bakre ändan vore det förkrympta och rudimen
tära os metatarsi ;  denna åsigt tyckes äfven vinna mera san
nolikhet derigenom att  ännu en epiphys,  åtminstone hos en 
del d jur ,  finnes på nedre ändan af benet och således skulle 
trenne förbeningspunkter finnas på detta ben ,  hvilket ej är 
förhållandet med något annat af  de till tårna hörande ben. 
Dessutom hafva vi hos Bradypus exempel på att en sådan för
krympning af ett närslägtadt ben eller första tåleden och sam-  
rnanväxning emellan denna och ossa metatarsi  kan äga lum. 
Denna förkrympning af os metatarsi  pr imum torde äfven 
vara en väsendtl ig orsak till atl denna tå alltid först för
svinner.  Enligt den åsigten får man äfven en fullkomlig 
öfverensstämmelse i antalet af ben i alla tårna.  Ehuruväl 
jag således ej anser detta ben analogt med de öfriga ossa

*) ”Se Bluff, iiber das sogenante Os metacarpi pollicis, Archiv fur 
Anatomie und Physiologie von Mechel. Jahrgang 1826.

**) ”Förhandlingar vid Läkarnes och Naturforskarnes sammankomst 
i Christiania 1844 .
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metatar si ,  liar j ag  dock ,  för alt ej ås tadkomma oreda vid 
de speciella beski i fningarne, för delta ben bibehållit den af 
al la antagna och kända benämningen af os metatarsi pr imum.

A n d ra , Tredje och Fjerdc ossa m etatarsi äro til! stor
lek och form de mest öfverensstämmande; de äro med få un
dan tag  de längsta,  oltast cyl indriska,  raka eller något böjda. 
På de öfre,  mol ossa cuneiformia stötande ändarne,  som äro 
något  olika bildade på hvardera ,  igenkänner man lätt dessa
ben. Andra os metatars i ,  hvilket slöder mot os cuneiforme
secundum,  har denna del smalare än de öfriga. Det tredje, 
som stöder emot det större os cuneiforme t e r t imn ,  och of
tast är s törs t ,  har  öfre ändan bredare och åt båda sidor u t 
löpande i hörn,  hvilket i synnerhet är  märkbart  på yttre si
d a n ,  der  detta hörn i mer el ler mindre grad inkräktar  på
öfre ändan af det fjerde. Fjerde os metatarsi  har  på inre
sidan en större eller mindre int ryckning,  hvarigenom det
skil jes från de öfrige; på yttre sidan har det en platt ,  stor 
ledyta mot det femte. Mellersta delarne äro jemntjocka och 
cyl indr iska,  understundom kantiga.  Nedre ändarne (capi tula)  
bestå hvardera af en run d ,  på sidorna hoptryckt  ledyta,  
som på plantarsidan och stundom på hela ytan har en 
uppstående kant midt ut i ,  hvarigenom en trochlearisk led
g ån g  uppkommer,  emot hvilken första phalangen och ossa
sesamoidea röra sig. Dessutom hafva dessa trenne ossa 
metatars i  företrädesvis en egen bildning af capi tu lum,  som 
består  deri alt ledytan st räcker  sig långt bakåt på öfre
ytan af benet och bildar der  en tvärgående fördjupning,
hvar igenom det blir möjligt för första phalangen att böja 
sig uppåt ,  då foten vid gåendet höjes upp på nedre än
darne af ossa metatarsi.  Hos Ruminant ia äro tredje och fjerde 
ossa metatarsi  sammanvuxna till ett ben ,  med endast capitula 
åtslkiljda.

Os metatarsi quintum utmärker  sig derigenom att dess 
öfre ända utlöper på yttre sidan om ledyfan uti en utåt och 
nedåt  vänd knöl ( tuber  ossis metatarsi  quinti),  på hvilken 
fleia muskler  fästa s i g ; dess öfriga delar  öfverenstämma huf- 
vudsakl igen med de nyss beskrifna.

/  halan ges digitorum  äro t renne på de fyra yttre 
tårna och endast tvenne på den första.

Pluilanx prima. På de fyra yttre tårna är  den cyl indrisk 
el ler  pla t t ,  med en bred ,  stor och skålformig ledyta på öfre
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och bakre ändan,  hvilken rörer  sig emot capitula på (ossa 
metatarsi. Pä undre sidan har  den tvenne utskot t ,  vid hv iilka 
ossa sesamoidea fasta s ig ,  och i inskärningen emellan dliessa 
infaller den uppstående kanten på capi tulum ossis metatUarsi.  
Mellanstycket är  platt  el ler r u n d t , och hos d ju r ,  som k lä t t t t ra ,  
något böjdt.  På sidokanterna finnas hos djur med s tarka 1 böj - 
senor upphöjda kanter el ler  små ojemnheter,  pä hvilka vaggginai 
tendinum fästa sig. Nedre ändarne sluta sig i trochleae, hwvi lka  
på undre ylan äro starkt  convexa och sträcka sig långigt  in 
på phalangens undre yta ,  men alls icke in på dess öfre,  I m v a r -  
igenom det efterföljande benet endast  kan utsträckas så låii ingt ,  
at t  lån står r akt  ut.

Phalanx secunda är  ett l i tet ,  kor t ,  ofta nästan f y i l lk a n -  
t ig t ,  p la t t ,  mera sällan cyl indriskt  ben ,  hvars bakre ii ända 
bi ldar  ar t iculat ionen med föregående ben genom en b re d  11 och 
concav ledyla;  på öfre delen är  en bakåt  gående a l s ty mm pad  
spets ,  hvilken i förening med ledylans bi ldning på föregaaoende 
ben g ö r ,  att denna ledgång ej kan böjas uppåt  mer u m n  till 
en viss grad.  Mellanstycket är  något smalare än ändddarne.  
Nedre eller främre ändan bildar  en trochlea med tredje pha-  
langen och är  olika hos olika djurklasser.  Hos rofdjurem 11 bi l 
dar  den en uppstående kant på öfre y tan ,  hvar igenom ar t i -  
culationsytan ökes u p p å t ; bakom denna är  en lördjupmnning. 
Hos Edentata äger  ett motsatt förhållande ru m,  så att minem- 
l igen öfre delen af ledytan ej är  uppstående,  men d e r r r e m o t  
på undre sidan mycket  stor. Hos Ruminant ia äro l e d y t t to r n a  
lika stora på öfre och undre s idorna,  och de utgöra niäiuistan 
fullständiga halfcirklar.

Phalanx tertia, k lo-  eller nagelbenet ,  visar  säg tiuunder 
t renne hufvudformer inom däggdjursklassen;  nemligen

l:o sådan,  som bär  nagel,  hvilken endast betäcker  i f  öfre 
delen af phalangen;

2:o sådan,  som bär  k lo,  hvilken som en fullständig st  skida 
om°-ifver benet och kan vara rak eller böjdj  men saaaknar  
t r ampyta ;

3:o sådan,  som bär  hof,  hvilken liksom kloen omisssluter 
benet ,  men är  b red ,  kor t  och har  al lt id på undre sidamnn en 
trampyta.

Hos de d ju r ,  hvilka hafva naglar ,  ä r  tredje plia- 
lanuen bred vid basen och sedan afsmalnande på melldllcrsla

delen. . .
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delen.  Yltre ändan är  uppsvälld och bredare än den me l 
le rs t a ,  samt pä undre ytan ojernn och porös. Det är  endast 
på menniskans och Quadrumanernas fölter denna form före
kommer.

Hos djur  med klor  varierar tredje phalangen betydligt, 
till (ormen,  så att den hos en del är  hoptryckt  från sidorna 
och starkt  böjd,  hos andra rak och hoptryckt el ler nedtryckt ,  
men allt id s l ä t ,  conisk och spetsig. Rofdjuren och Edentata 
hafva bland klodjuren de mest olikartade formerna,  hvilka 
i de speciella beskrifningarne komma att närmare afhandlas.

Djur med hofvar hafva tredje phalangen b red ,  oval eller 
pr ismat isk med spetsen f ramåt ,  och en stor Irampyta på un
dre sidan,  såsom: Hästen,  Rhinoceros,  Ruminant ia.

Ossa sesamoidea  kallas de små ,  aflångt trekantiga
ben ,  som oltast l igga tva och två under ledgången,  mellan 
ossa metatarsi  och phalanx p r ima ,  samt de mera ovala,  en
sl iga ben,  som ligga under de öfriga ledgångarne på tårna. 
De äro med l igamenter  fastade vid bådå benen,  som bilda
ledgången och ,  der  de äro två,  förenas de sinsemellan ge
nom ett broskar tadt  l igament.  De utgöra på samma gång- 
et t  skydd för nedre ändan af os metatarsi ,  hvilken annars 
omedelbart  skulle slöda på den hårda marken ,  och tillika en 
l änna eller t rochlea för tårnas böjmuskler.  Mera sällan ser 
man dessa ben på ledgångarnes ölre yta ,  och ,  der  de tinnas, 
såsom hos Oryc te ropus ,  äro de enkla.

Efter beskrifningen af de särski l ta benen i foten torde 
en jemförelse mellan handens och fotens ben ej böra un
derlåtas.

Det är  isynnerhet öfre delen af dessa organer,  nemligen 
tarsus och ca rpus ,  hvilkas bensystem är  afvikande,  och som 
blifva föremal för denna jemförelse,  ty nedre delen,  eller 
f ingrarne,  är i anseende till formen på båda fullkomligt  öf- 
vercnsslämmande.  Antalet  af ben i carpus är  oftast större än 
det  i tarsus,  och articulat ionen emellan tibia och fibula samt 
tarsus skiljer sig betydligt  från densamma emellan ulna och 
radius samt carpus.  Den sednare är  mycket friare och sker 
emot två eller t re  ben i carpus,  då deremot den förra, 
som t i l lhörer  foten,  är vida fastare och s tarkare,  och sker 
hulvudsakl igen emot e t t ,  sällan mot tvenne af tarsi ben. Så

2
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väl i carpus som i tarsus ligga henen i tvenne rade r ,  al 
hvilka dock den öfre i tarsus är mycket irregulier.  Ofverst 
och ,mellerst  i tarsus l igger a s t r a g a l u s ,  som motsvarar  o s  
l u n a t u m ,  hvilket l igger midt i carpus och utgör  medelpunkten 
för denna ar t i cula t ion; bada dessa ben hafva det egna a t t ,  
ehuru vigtiga de äro för handen och foten,  ingen muskel fä
ster sig på dem eller ifrån dem hafva sitt ursprung.  C a l 
c a n e u s ,  som ligger under astragalus,  motsvaras af os t r i 
q u e t r u m ,  och t u b e r  c a l c a n e i  af os  p i si  f o r  m e ,  hvilket 
sednare egentligen utgör ett bihang till os t r iquetrum,  men 
som ej fastvuxi t ,  emedan kraften af musculus flexor carpi 
ulnaris ,  hvilken verkar  på os pisiforme och är  analog med 
musculi gastrocnemii ,  ej var så s tor ,  som kraften af den 
sednare,  på tuber calcanei verkande muskeln. O s  s c a 
p h o  i d e u m  i tarsus motsvarar  o s  n a v i c u l a r e  i ca r pus ; 
ehuru det på den förra blifvit trängdt framom astragalus.  
Analogien emellan båda är  dock tydlig derigenom, at t  de stöda 
hvardera de trenne ben ,  på hvilka de tre inre ossa metacarpi  
och metatarsi äro fastade. Os  c u b o i d e u m  i tarsus l igger  
framom calcaneus och motsvarar  os  h a m a t u m ,  beläget f ram
för os t r iquetrum i ca r pu s ; hvardera af dem uppbär  de båda 
sista ossa metatarsi och metacarpi med deras phalanges d igi 
torum. De trenne o s s a  c u n e i f o r m i a  i tarsus motsvaras i 
carpus af os  m u l t a n g u l u m  ma j  us  och m i n u s  samt o s  
c a p i t a t u m ,  hvi lka,  liksom ossa cuneiformia,  uppbära hvar  
sitt finger eller tå.

Man återfinner således i handen samma tendens till en 
longitudinell tvådelning,  som vi hafva sett uti foten och hvil
ken är  påtaglig af öfverensslämmelsen i de ben,  som stöda 
ossa metatarsi .  I handen har  den likväl blifvit förändrad 
der igenom,  att de mot calcaneus svarande benen,  neml. os 
t r iquetrum och pisiforme, äro så små ,  att os lunatum,  ana
logt med astragalus,  kommit att l igga emellan dessa och os 
naviculare i beröring med andra raden,  och ej ,  såsom det 
motsvarande benet i tarsus, öfver de andra.  —  Samma ordning 
gäl ler  äfven för fingrarnes försvinnande på främre ext remi-  
teterna,  som förut är  uppgifven för tårna på bakre extremi-  
teterna.
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3 . (Pin fotens ben hos tie otiha foemevna 
a f  M iyyiljuren.

De betydl iga olikheterna,  som benen i djurens fot förete,  
halva gifvit mig anledning att af dem söka karakterer  för de 
olika dj t i rordningarne, och det har  lyckats mig at t  finna så
dana ,  som nästan fullkomligt karakterisera dessa o r dn ing ar ,  
sådana de efter andra grunder  blifvit bestämde af sednare t i 
ders  Zoologer.  En på dessa karak terer  grundad systematisk 
uppstä l lning af  däggdjursklassen följer här  nedan. Den torde 
dessutom kunna vara nödig för at t  lätta öfversigten af  de 
följande speciella beskrifningarne.

Det ä r  bildningen af sista tåleden,  som jag funnit vara 
mest lämpl ig att använda såsom indelningsgrund för de stora 
hufvudgrupperna af däggdjurs-classen.

Beskrifningen på de t renne olika formerne af tredje p h a -  
l angen,  som motsvara dessa hufvudgrupper,  är  förut gjord vid 
beskrifningen af detta ben,  till hvilken jag således får hänvisa.

A. N a g e l - d j u r
hos hvilka nagelbenets spets är  t rubb ig  och i r regul ier t  t joc
k a r e ,  samt endast lemnar stöd å t  en mer  el ler  mindre pla t t  
nagel.

1) Bimana , med os metatarsi  p r imum öfvervägande stort  
och u tbi ldadt ,  i al lmänhet tre gånger  så t jockt som de öf- 
r iga.  Astragali  trochlea är  snedt inåtslående mot  nedre ä n 
dan af os metat.  prim. (Se  Fig.  1).

2)  Quadrumana, med os metat ,  pr imum motsätt l igt  mot 
de öfriga;  tuber  calcanei  kort  och inåt vriden.

Anm. Slägtet Ilapale lärer afvika från de öfriga, emedan det har 
klor, som tyckas likna rofdjurens.

B. K l o - d j  ur  j
hos hvilka nagelbenet  ä r  l i tet ,  rried ändan u tdragen,  mer 
el ler  mindre conisk,  slät och spetsig,  samt betäckt af sin klo 
i form af en slida. Dessutom ar t i culerar  deras caput as t ra
gali endast med os scaphoideum , såsom hos nageldjuren.  Den
na afdelning innefattar trenne hufvudformer,  nemligen:

d) Ivlodjur,  som hafva en benslida omkr ing  nage lroten ,  
utgående från tredje phalangens basis,  och nedre vinkeln af 
tredje phalangen stor och utbildad.
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3)  Chiroptcra, mod ledgången emellan andra och tredje 
phalangen belägen upp emot den sednares öfre v i n k e l ; undre 
vinkeln af samma phalang bildande en stor, någor lunda conisk 
knöl (Se Fig.  7).

4)  Fe ra;, med ledgången emellan andra och tredje p h a 
langen belägen i nedre delen af tredje phalangen,  och nedre 
vinkeln af  detta bon utbildad till en stor ,  afrundad och ba k-  
åtstående knul (Fig.  9 , 11 , 12).

Z>) Klodjur utan benslida kr ing nage lroten ,  samt  med 
öfre och undre hörnen af tredje phalangen nära lika stora 
(Fi<?. 14). Dessa hörn äro understundom starkt t i l lbakastående,  
men,  då de äro någorlunda lika utbildade och s tora ,  kom
mer ledytan alt l igga midt  uti bakre ytan af tredje phalan
g en ,  så at t  denna står mera rätt  fram och hvarken kan d r a 
gas så långt t i l lbaka som hos Ferae,  eller så långt framåt 
som hos Bruta.

5) Glires med tvådel t os scaphoideum; härifrån gör  Ha
ren et t  undantag,  al ldenstund dess os scaph. är enkelt.

6) Bestiee med odeladt os scaphoideum.
Anm. Jag har antagit denna ordning, som innefattar C u v i e r s  In -  

sectivora och Marsupialia, efter F i s c h e r s  Synopsis Mamma
lium, och vinner derigenom fördelen att lättare kunna ka
rakterisera dessa sinsemellan ganska afvikande djur, af 
hvilka jag endast haft tillfälle undersöka några få former.

c) Klodjur med tredje phalangens öfre vinkel utdragen 
till en bakåtstående processus,  hvar igenom böjning uppåt blir 
omöjl ig i denna ledgång. Hit höra

7)  Bruta. Dessa djur äro utmärkta genom deras korta 
och svaga ossa metatarsi.  Hos några (Bradypus)  linnes en 
art  benslida för nageln,  hvilken dock ej liknar den hos Bol- 
d juren,  utan är  mera oregelbunden och l igger hulvudsakl igen 
på phalangens undre yt a ,  hvarifrån den växer uppåt och 
omgifver nageln.

G. IloJ  d j  ii r.
Nagelbenet är  stort och kor t ,  ej smalare än nästföre

gående phalang samt omslutes helt och hållet af  den horn
akt iga hofven. Caput  astragali  ar l iculerar  med både Os sca 
phoideum och cuboideum.

8)  Pachyderm ata, med minst t renne tår utbildade. Ossa 
metatarsi  fria (ej sammanvuxna).
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9) Ruminantia, med endast fvennc utbildade tår (neml i«cn 
tredje och f jerde) ,  hvilkas ossa metatarsi  äro sammanvuxna 
till ett gemensamt ben.

En egen bildning af as tragalus,  hvarigenom en stor rö r 
l ighet  kr ing dess transversella axel uppkommer,  utmärker  äf- 
ven denna o r d n i n g , men kan ej upptagas som karakter  för 
o rdningen ,  emedan den äfven finnes hos Svinet.  Os scaph. och 
cuboid,  äro sammanvuxna hos al la,  undantagande Kamelfamiljen.

10) Solidungula med endast tredje tån och dess os me
tatarsi  utvecklade.

D. D j u r  med  s i m f ö t t e r .
Bakre extremiteterna saknas eller hafva mellersta tån kortast.

11) Phocacea. Bakre fötter finnas, och på dem äro sido- 
tårna längre  än mellantårna.

A nm . Bildningen af sista tåledens ledgång är sådan att dessa djur 
ej kunna föras till Ferae, ehuruväl de hafva en art ben
slida kring nagelroten (Se Fig. 28).  —  Utomdess afvika dessa 
djur i bildningen af Astragali trochlea och främre utskott,  
hvilket sednare articulerar med både os scaph. och os cu
boid., såsom hos Hofdjuren, samt deruti att astragalus har 
e tt ,  med calcaneus lika långt ,  bakre utskott. 1 dessa 
sednare hänseenden afviker endast, så vidt jag känner, 
slägtet Trichechus.

12) Cetacea sakna y t t r e ,  bakre extremiteter.

Efter denna al lmännare framställning öfvergå vi till spe
ciella beskrifningen af  de arters lot t er ,  hvilka jag haft t i l l -  
lalle att undersöka,  och omtala —  dervid något utförligare 
sammansät tningen af  Mennisknns fot.

M enniskans fo t  (Fig.  1 ,  2 ,  3)  bi ldar ,  då den stö
der  på ett plan,  tvenne bågar  eller hvalf på undre sidan,  af 
hvilka den ytlre (Fig.  2 )  är  minst markerad och bildas af 
y tt r e delen af Calcaneus,  Os cuboideum och Os metatarsi 
quintum. Den är  helt låg och kan liksom den inre utplat
tas något ,  då kroppens tyngd hvi lar  på yttre sidan af foten,
eller ökes genom en börda.  Den inre bågen (Fig.  3)  bildas
al inre sidan af Calcaneus,  Os scaphoideum,  Os cuneiformc
pr imum och Os metatarsi  pr imum. Denna är  vida mera
h vä Ifd än den yttre och dess ändpunkter  bilda de egentl iga 
stöden vid gåendet.  Den inre bågen plattas ej vid stödjandet 
så mycket ,  alt de ben ,  hvilka utgöra den högsta delen af
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hvalfvet,  nemligen os scaphoideum och os cuneiforme p r imum 
komma i beröring med planet ,  på hviIket foten hvilar.  Den 
missbi ldning,  vid hvilket detta inträffar, har fått namn af  Pes 
valgus och försvårar i hög grad gåendet .  Emellan de båda 
bågarne l igger hålfoten,  som är  uppfylld af mjuka delar och 
som b ilda r  et t  hvalf,  hvars tvärgående båge utgöres af de 
trenne ossa cuneiformia,  os cuboideum och scaphoideum,  och 
som fortsattes ned under ossa metatarsi.

A stragalos  eller Talus (Språngbenet )  är  hos menniskan 
et t  stort  ben,  hvars bakre del eller kropp ar t i culerar  med 
underbenet genom en föga djup men snedl inåt stående t roch
l e a , på hvilken mellersta delen af  tibiae nedre ända s töde r;  
denna trochlea u tgör  ej ett fullständigt segment af en c i rke l ,  
utan är  baktill något förlängd; framtill slutar den vid co l 
lum astragali  och baktill med en ojemn,  skarp kant. Inre 
sidan af benet ha r ,  på öfre randen och främre delen,  en li
ten,  snedt inifrån och utåt lutande ledyta för malleolus inter 
nus. På yttre sidan af corpus astragal i  är  en s tor ,  något  
concav ledyta,  som intager  hela sidan af dess corpus ,  och 
mot hvilken nedersta ändan af fibula (malleolus externus)  a r 
t iculerar.

Undre ytan af corpus astragali  intages af en s tor ,  in
ifrån och utåt  samt bakifrån och framåt snedt l iggande,  con
cav ledyta,  som hvi lar  på en motsvarande convex yta af ca l
caneus. Denna ledgång t il låter en inskränkt  rörelse så väl 
framifrån och bakåt ,  som åt sidorna.  Yttre delen af corpus 
astragali  slutar framtil l  uti en sned,  ojemn y ta ,  som bildat- 
bakre gränsen för sinus tarsi; inre delen öfvergår framtill uti 
det stora,  främre utskot tet ,  som kallas caput a s t ragal i ,  hvil
ket är  något inåt stående och i basen smalare (col lum astra
gali).  Dess längd utgör knappt tredjedelen af hela benets.  
F rämre  ytan är  starkt  convex,  från sidorna något  plat tad 
och art iculerar  med det concava os scaphoideum.  Art icula-  
t ionsytan på caput astragali  är  betydl igt  större,  än den mot
svarande på os scaphoideum, så at t  det ta sednare ben kan 
röra sig omkr ing det  förras axel.  Underti l l  öfvergår denna 
ledyta uti en mindre och pla t t ,  hvilken motsvaras af en dylik 
på sustentaculum tali.

Calcaneus (Hälbenet)  är det största benet uti mennisko- 
foten och består af  en bakre de l ,  eller Corpus, med bakre 
utskottet (Tuber  calcanei) ,  ett f rämre och ett inre utskott.
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Öfre och främre delen af corpus ulgöres af en plan c o n v e x , 
bakifrån och framåt samt inifrån och utåt snedt s tående,  led
y ta ,  som upptager  undre ylan af  Astragalus.  På inre och 
främre sidan af calcaneus finnes ett inre utskot t ,  Susten
taculum tali, hvilket  är  starkt och så långt,  at t  det når inre 
kanten af collum astragal i .  Bakre delen af benet utgöres af 
den stora och starka Tuber calcanei, hvilken vid basen är  
jemnhög med corpus ,  men hvars fria ända sväller upp och 
bi ldar  fästet för den starka Tendo Achil l is:  dess längd är  
ungefär  en tredjedel af tarsbenens eller hälften af metatarsi .  
Den är  hos menniskan ej så lång som hos en stor del af de 
öfriga däggdjuren,  men tjockare och starkare än hos något 
annat.  Dess bakre och undre del är  skroflig och ojemn till 
fäste för Achi l les-senan, muskler och fascier; inre sidan af 
benet är  slät och urhälkad ; den yt t re ,  liksom p la n ta r - y ta n , 
är  ojemn och skroflig. På yttre sidan vid början af främre 
utskot tet  är  en liten snedt framstående benknöl (Tuberositas 
obliqua (F lo r ma n) ) ,  vid hvilken retinacula tendinum,  som 
omgifva och qvarhålla senorna för Musculi peronei ,  fästa sig. 
F rämre  utskottet af calcaneus utgör endast en fortsättning af 
corpus;  dess öfre del är  något urgröpt  och ojemn; den bil
dar  bottnen i sinus tarsi och har  på öfre och inre vinkelns 
främre ända en liten ledgångsyla,  mot hvilken en del af ca
put astragal i  rörer  sig. Främre ytan är  t r ekant ig ,  något u r -  
hålkad samt helt och hållet broskbeklädd för art iculat ionen 
med os cuboideum.

Os cuboideum (Tärningbenet)  är  ett mångkant igt  ben,
som bakt i l l  har en broskbeklädd y la ,  motsvarande den på 
calcaneus.  Inre sidan art iculerar  med en liten yta mot os 
scaphoideum och med en större mot os cuneilörme tert ium. 
Undre s idan har en,  utifrån och inå t ,  snedt gående canal ,  
hvaruti  senan för musculus peronens longus löper och bakom 
den en långsträckt knöl ,  på hvilken en del af senan från
Musculus tibialis posticus och l igamentum calcaneo-cuboi-  
deum fäster sig. Främre ytan har  tvenne,  nära nog lika 
stora facetter ,  på hvilka det fjerde och femte os metatarsi  
stöder sig.

Os scaphoideum är  ett kort och bredl ben,  med en
bakre conoav,  skålformig art iculat ion för caput astragali .  Inre 
sidan af benet öfverskjuter betydligt  astragali  bredd och bi l 
dar d en så kallade Tuber ossis scaphoidei. Undre ytan är
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ojemn; den främre broskbeklädda ylan har frcnne faccller för 
ossa cuneiformia.

Ossa cuncifovmia äro alla Ire u tbi ldade,  och af  dessa 
är  det första, som ligger uti fotens inre sida,  störst och s t r äc 
ker  sig längst fram af alla tarsbenen,  el ler ungefär  tre l inier 
framom de andra. Uppåt fotryggen är  det smalt och at plan-  
tarsidan tjockt och rundadt.  Baktill har det en ar t iculat  ions- 
yta mot os scaphoideum; in å t , en snedt stående mot os eu-  
neiforme secundum,  samt på samma sidas främre del en helt 
l i ten,  som slöder mot os metatarsi  secundum. Den f rämre ,  
mot os metatarsi  primum gränsande a r l i cula t ionsylan, ä r  nära 
dubbel t  så läng som bred ,  och böjer sig något utåt.  Delta 
benet u tgör ,  i förening med os scaphoideum den inre g r än 
sen för hålfoten och inre delen af fotens transversella hvalf.

Os cunciforme secundum och tertium  hafva ungefär  ena
handa form och förljena hos menniskan mera än hos nagot  
annat  djur namnet kilben, al ldenstund de nära likna de ki l -  
formiga s t ena r ,  som begagnas uti öfversla delen af hvalf-  
bågar.  Åt fotryggen hafva de sin största bredd och afsmalna 
på båda sidor mot planlarylan,  der  de bilda en smal kant ;  
med sina bakre ytor slöda de båda mot os scaphoideum och 
på sina främre bära de andra och tredje ossa metatarsi ;  på 
sidorna art ieulera de med os cuneiforme pr imum och os cu -  
boideum samt sinsemellan.

Ossa m etatarsi bestå af fem parallel l  l iggande,  rörfor- 
miga ben,  fivilkas längd utgör något mer än hälften af  tars-  
benens,  då Tuber calcanei  inberäknas.

Os m etatarsi primum  är  något  kortare än det andra,  
men vida starkare och ungefär tre gånger  tjockare än något 
af de öfriga. Den så betydliga utveckl ingen af det ta ben är  
al ldeles egen för menniskan och utgör en väsendtl ig skil lnad 
emellan hennes och alla andra djurs lött er. Den gifver til lika 
åt menniskans fot helt andra stödjepunkter  än de ,  som finnas 
hos andra djur. Dess bakre del stöder mot os cuneiforme 
p r imum,  är  oval ,  betydligt högre än bred och bi ldar  på plan-  
tarsidan en stor,  nedåt slående knöl ,  Tuberculum plantare,  
på hvilken senan af Musculus peroneus longus fäster sig. På 
yttre sidan är en liten yta ,  som ligger mot os metatarsi  se
cundum. Mellersta delen af benet är  sma la re ,  än dess än
da r ,  dess yltre sida är  convex,  och den inre,  ål os meta
tarsi secundum gränsande,  är afplattad. Nedre ändan,  capi-



‘15

Iu lum,  är  bred och har på främre delen en convex l ed y ta ,  
som på plantarsidan öfvergår uti en t rochlea,  hvilken upp
tage r  tvenne ossa sesamoidea.O

De tre fö lja n d e  ossa metatarsi öfverensstämma tem ligen 
nära med hvarandra i b i ldning;  deras öfre ändar  äro nästan 
t rekant iga med en bred sida ät fotryggen och en smal kant 
el ler  vinkel åt fotsålan; på bakre ändarne hafva de trekan
t i g a ,  broskbeklädda ytor ,  som motsvara dylika på tarsi ben ,  
och på sidorna äro smärre ledytor ,  med hvilka de beröra 
hvarandra.  Mellanstyckena äro t r ekan t iga ,  på sidorna plat
t ade,  och afsmalna mot främre ändarne.  Främre ändarne,  
( ca p i tu la )  äro mycket t jockare än mellanstyckena och hafva 
på öfre ytan ett breda re ,  af tvenne sidoknölar  bildadt stycke,  
som framtil l  afskiljes från det egent l iga capi tulum,  eller led— 
gång sy tan ,  genom en tvärgående fåra,  uti hvilken led-capseln 
ä r  fästad;  framom denna börjar den convexa l edgångsytan, 
hvilken s träcker  sig längre nedåt plantarsidan,  än uppåt rygg
sidan,; undertill  bi ldar den en stor broskbeklädd Tuberositet.

Os m etatarsi secundam är  af al la det längsta och skju
ter med sin främre ända något öfver det första.

Os m etatarsi (jvintum skiljer sig ifrån de nyss beskrifna 
t renne d e r ig e n o m , alt yttre randen bildar  en framstående af-
rundad kan t ,  som på öfre ändan öfvergår  uti en stor yttre
knö l ,  (Tuberculum)  som når ett par linier utöfver fotens yttre 
rand och på hvilken senan af Musculus peroneus brevis fä
ster sig.

Phalanges digitorum  äro på första tån tvenne samt på 
hvardera af de fyra öfriga trenne.

Stortåns phalanx prima  är  nära fyra gånger  så tjock 
som motsvarande ben på de följande tårna;  på öfre el ler 
bakre ändan har den en concav ledyta för caput ossis meta
tarsi p r imi ;  på undre sidan äro tvenne plattade knölar ,  på 
hvilka l igamenterna för ossa sesamoidea fästa sig:  på den 
inre,  som är s törs t ,  fästa sig senorna till trenne af tåns korta 
muskler ;  mellandclen är  smalare och afplattas mot nedre än 
dan , som har en trochlea för andra tåleden.

P halanx secunda har en bred trochlea mot första be
net och afsmalnar på me llans tycke t , hvarefter det i spetsen
sväller upp till en,  isynnerhet på undre sidan porös och ojemn 
halfmånformig knöl ,  på hvars öfre sida nageln är  fästad och 
hvars undre sida omgifves af Pulpa digi torum.
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Phalanx prim a  på de fyra öfriga tårna äro kor tare än 
på den första samt mycket smalare ock svagare,  men l iknar  
lör öfrigt den på första tån.

Phalanx secunda på de fyra sista tårna är  vida ko r 
tare än den första och sällan mer än dubbelt  så lång som 
bred.  Hos personer med korta tår  är  den förvandlad till et t  
l i tet ,  nästan fyrkantigt ,  ben med en bred ar t iculat ionsyta i 
hvardera ändan och en smal ,  helt kor t  mellandel.

Phalanx tertia , nagelbenet ,  l iknar fullkomligt  det  på 
första t å n ,  men är  betydligt  mindre i alla dimensioner.

Ossa sesamoidca finnes såsom beständiga endast vid led
gången emellan os metatarsi  pr imum och phalanx p r ima ;  nå
gon gång finnes ett eller två vid samma ledgång på andra 
och femte tån.

Rörelserna mellan fotens ben äro mycket olika så väl 
till s ä t te t ,  hvarpå de utföras,  som till omfånget.  De största 
äga rum i de l edgångar,  som til lhöra häfs långsapparaten, 
hvarigenom foten upplyftes och kroppen skjutes f ramåt ;  vida 
mindre äro fotens sidorörelser och inskränktast äro de ,  som 
äga rum emellan benen midt i foten och hviIka endast  lyckas 
vara beräknade at t  alleda den skakn ing ,  som uppkommer  g e 
nom gående,  hoppning,  språng,  m. m

De förstnämnda af dessa rörelser äga rum emellan under
benet  och as t ragalus ,  hvi 1 ket sednare ben vid böjning och 
s t räckning,  samt under gåendet ,  är  orörl igt  fäsladt vid foten 
och utgör ett med den ,  samt vid fotens sidorörelser ,  adduct ion 
och abduct ion,  är  orörl igt  fästadt vid underbenet och då kan 
anses ti l lhöra detta.  Emellan underbenet och astragalus äger  
en stor trochlearisk och en inskränkt rotatorisk rörelse rum. 
Den första,  hvilken vi benämna böjning och s t r äckning,  är  
den vidsträcktaste rörelse i foten. Tibia stöder med sin nedre 
b roskbek lädda , breda ända på öfra delen af astragal i  trochlea 
och nedskjuter på inre sidan med ett utskott  (Malleolus in
ternus)  som här bi ldar  ett stöd. Ett dylikt  men större stöd 
bildas på yttre sidan genom fibulae nedersta ända (Malleolus 
externus).  Corpus astragali  är  således på större delen al sina 
tvenne sidor omfattad af underbenet såsom af en gatfel,  hvil
ken så tält omsluter den ,  att endast en trochlearisk rörelse 
omkr ing astragali  transversella axel kan äga r u m ,  hvilken
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enl igt  bröderna W e b e r s  undersökning *) har ett omfång af 
78° 2'. Deremot är  alls ingen rörelse omkr ing  Astragali longi
tudinella axel möjl ig,  utan at t  ett brott  uppkommer uti nå-  
go tdera  af  sidostöden (Malleoli).  Den andra ,  vida inskränk
tare rörelsen i denna ledgång är  en rotat ion omkring en per-  
pendiculär axe l ,  gående genom den yttre malleolus,  som der-  
vid står fast,  under det at t  den in re ,  mindre ,  rörer  sig om
kr ing  honom.

Fotens sidorörelser adduct ion och abduction kunde äfven 
efter analogien med de fyrhändta djuren kallas supination och 
pronat ion,  ehuru de äro långt mera inskränk ta ,  än de l ik-  
nämniga rörelserna i öfre extremiteterna.  Dessa rörelser upp 
komma genom en combinerad rörelse emellan fyra ledgångar 
och ske under  det at t  astragalus ä r  fästad vid underbenet.  
Axeln för båda rörelserna är  horizontell ,  framifrån och b ak
å t ,  men faller snedt utifrån och inåt genom fotens egentliga 
stödjepunkter,  nemligen genom midten af tuber  calcanei och 
nedre ändan af  os metatarsi p r imum,  hvarvid den äfven faller 
under inre delen af  caput astragali .

Bröderna W ebeh hafva på nyss anförda ställe (pag.  203—4)  
ej fullständigt  utredt  detta förhållande;  de säga nemligen:  
”Der zvveite Fall (Bewegung)  findet s ta t t ,  wenn der  Fuss ad-  
ducir t  und abduci r t  vvird; diese Bewegung geschieht  auch in 
einer senkrechlen Ebene,  aber  nach rechts oder  l inks,  wobei 
die Drehungsaxe hor i zonta l , aber  fast rechlvvinklich gegen die 
ers tere,  d. h. von hinten nach vorn (und etwas nach aussen) 
liegt.”

Om oriktigheten af  denna uppgif t  kan hvar och en öf- 
vertyga sig genom betraktande af foten under  dessa rörelser.  
Längre fram förekomma äfven flera omständigheter ,  som be
visa att denna axel l igger snedt utifrån och inåt ,  enligt hvad 
vi förut besk r i fv i t.

Adduction kan äga rum så väl under fotens vanliga läge,  
som under dess största utst räckning och böjning,  men a b 
duct ionen ej ,  då foten är  u t s t r äckt ,  hvaremot den är  störst 
då foten s tarkt  böjes mot underbenet.  Båda rörelserna äro 
upphäfna el ler omöjl iga,  då kroppens tyngd hvilar på foten,  
hvilket är tydligt  då man tager  i betraktande de l edgångar ,  
hvaruti  rörelserna äga rum. Dessa fyra ledgångar  äro:  1:0

*) Mechanik der menschliehen Gehwerkieuge.
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tion emellan csilcanei öfre, convexa,  ocii astragali  undre,  con
cava ,  ledyta;  2:o emellan sustentaculum tali och caput as tra
gal i ,  hvilken kan anses som ett supplement till den förra;  
3 :o emellan calcanei processus anterior  och os cuboideum samt  
4:o emellan caput astragal i  och os scaphoideum.

I den första och andra af dessa ledgångar är  rörelsen 
inskränkt  och sker på det sä t t ,  att calcaneus v rider  sig 
framåt och inåt på den vid underbenet fastsittande as t r a g a 
lus,  och samtidigt  dermed gl ider  framåt på col lum as t ragal i  
uti den andra ledgången. Denna rörelse emellan as tragalus 
och calcaneus sker sålunda omkring en fast punkt el ler  ve r 
tical axe l ,  hvilken går  igenom bakre och inre kanten af  cor 
pus astragali ,  tätt bakom sustentaculum tali och hvilken faller 
vinkelrätt  uti den förut beskrifna horizontella axeln för a d 
duct ion och abduction. Den tredje l edgången,  eller den emel 
lan calcanei främre utskott och os cuboideum är  älven in
skränkt  och består der i ,  alt os cuboideum rör sig nedåt  och 
inåt mot calcaneus;  medelpunkten för denna rörelse ä r  den 
horizontella axeln för adduction.  Den fjerde och största rö 
relsen sker i ledgången emellan caput astragali  och os sca 
phoideum omkring den olvannämnda horizontella axe ln ,  hvi l 
ken faller genom denna ledgång något närmare dess yltre del.

Abduclionen beror på motsatta rörelser i samma led
gångar,  men blir, till följe af axelns sneda stäl lning och led— 
gångarnes byggnad ,  vida mera inskränkt.

Summan af  rörelserna i dessa ledgångar  utgör vid ad 
duction med supination,  enligt K rause’s mätn ing,  35° , och  
vid abduction med pronal ion,  20°. Eidigt bröderna W e b e r s  
mätning utgöra båda rörelserna t i l lsamman 42°.

Genom föreningen af de vertikala och horisontella rörel
serna uppstår en t rat t formig rörelse eller rotat ion omkr ing  
tibiae nedra ända,  hvilken endast kan ske då foten är  lyftad 
från marken.

Rörelserna emellan ossa cuneiformia,  och emellan dessa 
samt os scaphoideum och cuboideum ske alla uti nästan full
komligt plana ledytor och äro följaktligen ganska inskränkta.  
De bestå egentligen uti ett r inga höjande och sänkande eller 
g l idande benen emellan,  och gagna hufvudsakligen till att 
forma foten efter ojemnheter ,  hvarmed den under gåendet 
kommer i berör ing,  så att den der igenom får ett fastare och 
säkrare fäste,  samt at t  afböja skakning.
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Rörelserna emellan ossa tarsi  ocii metatarsi  försiggå äf- 
ven uli plana ytor  och äro dessutom inskränkta genom fasta 
l igamenler ,  så att de blifva högst obetydliga. Första os m e 
tatarsi kan röras något  mera inåt än de öfriga,  hvilket be
ror  på den afrundning,  som finnes på inre och främre ran
den af  os cuneiforme pr imum. Mera fria äro rörelserna 
emellan nedre ändarno af ossa metatarsi  och phalanx prima 
digi torum.  De största rörelser i dessa ledgångar  äro böjning 
och s t r äckning ,  hvarigenom tårna kunna dels böjas ned mot 
fotsulan och dels sträckas uppåt ,  så at t  de bilda en vinkel 
med fotryggen.  Dessutom kunna inskränkta sidorörelser ske 
i dessa ledgångar.

Uti led gångarne mellan första och andra samt andra och 
tredje phalanges digitorum kunna endast böjning och sträck
ning äga rum.

Vid stående och gående har foten tvenne hufvudsakliga 
s tödjepunkte r,  som tillika äro ändarne af den inre,  långs fo
tens undersida l iggande bågen,  nemligen undre och bakre 
ändan af Tuber  calcanei och främre ändan af os metatarsi 
pr imum.  Den räta l inea,  hvarigenom man sammanbinder dessa 
båda stödjepunkter,  sammanfaller med den sneda axeln för 
lolens sidorörelser.  Dessa punkter  äro de starkaste på än
darne af loten,  och således de mest tjenliga att uppbära krop
pens tyngd. Det sneda läget af fotens båda egentl iga stödje
punkter  är  egentliga orsaken der t i l l ,  att fullvuxna personer,
och isynnerhet de ,  som hafva en lätt och vacker gång,  ej 
föra fotterna parallela vid gåendet ,  utan vända fotspetsarne 
något utå t ,  hvarigenom den genom fotens stödjepunkter gå
ende linien faller i samma plan, som det, hvarufi foten rörer 
sig mot underbenet.  Denna linea faller deremot hos dem,  
som gå med tåspetsarne rakt  f ramåt ,  eller inåt ,  snedt emot 
planet för underbenets rörelse,  hvar igenom gången blir vack
lande,  tung och t röt tande,  såsom hos barn och hos dem som
hafva någon felaktig bildning i nedre exlremifeterne.  Vinkeln
som foten naturl igen bildar  mot kroppens medell inea,  utgör  
vanligen emellan 12° och 15°. En större utåtvr idning af fo
ten försvårar gåendet och visar sig för ögat såsom tvungen 
och onaturlig. Man får dock understundom se en sådan utåt 
böjd ställning af fötterne,  ant ingen till följe af  någon liten 
missbildning,  eller af en ovana,  som grundar  sig på ett or ig-  
tigt begrepp om det vackra och rätta.



Då foten uti dessa tvenne diagonala punkter  har sit t  
hufvudsakligaste och säkraste stöd,  är  det äfven naturl igt ,  att 
de åt fotens utsida l iggande ossa metatarsi ej behöfde vara så 
starka och utbildade som det första; de äro äfven mycket  
smalare och svagare,  och fotens utsida således helt tunn och 
utåt sluttande.

Tager man härtill i betraktande,  att undre och yt t re  r an
den af foten bildar en mycket lägre båge än den undre  och 
in re ,  så har man uti dessa tvenne omständigheter  en förkla
r ing öfver den betydl iga ,  sneda och utåt lutande s t ä l ln ing ,  
som är  så egen för menniskans fot.

Ehuruväl de fyra yttre ossa metatarsi äro svaga och u t 
göra ett slags appendices till det första,  så ser man dock al t
de äro af högst betydligt  inflytande och medföra flera för 
fotens rörelser väsendtl iga och nödvändiga fördelar ,  såsom att 
vid gåendet understödja os metatarsi p r imum,  hvarvid egent
ligen det andra är af betydenhet;  att understödja kroppen vid 
sidorörelser och vändn ingar ;  att tjena till s töd,  då man till 
följe af trötthet  eller andra orsaker  förflyttar stödet för krop
pen från de vanl iga punkterna till yttre sidan af  foten,  och 
slut l igen at t  vid gående på ojemna y tor ,  vid k lä t t r ande och 
dy l ikt ,  omfatta eller gripa omkr ing ojemnheter ,  hvar igenom 
foten får ett säkrare fäste.

I det ögonblick foten sättes ned på marken och k rop
pens tyngd faller på densamma,  förlänges och utplattas den
något  genom den rörl ighet ,  som finnes emellan tarsi och 
metatarsi  ben. Denna utplat tning är  dock ej så stor,  at t  öfre 
ändarne af ossa metatarsi och tuberculum ossis metatarsi  quinti  
träffar planet ,  på hvilket foten stöder.  Denna förlängning gör 
det nödvändigt ,  att hafva skodon något längre än foten,  eme
dan tårna annars vid hvarje steg slöta mot den hårda be
täckningen,  hvarigenom de ,  utom den p låga ,  som för ögon
blicket  uppkommer,  bli t ryckta och missbildade.

Hos Aporna  (Simia griseo v i r id i s , (Fig.  4) ,  och leu
cophaea) finnas sju ben i tarsus. Astragalus har  på öfre ytan en 
betydl ig fördjupning; på den yttre en stor ar t iculationsyta för 
ändan af fibula, och på den inre en mindre för malleolus in
ternus.  De båda malleoli omfatta astragalus så fast ,  at t  inga 
sidorörelser i denna ledgång kunna äga rum. Capul astra-
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gal i  ä r  långt ( l ika  långt som corpus astrag.)  och starkt  inåt 
s tående.  Ytan mot os scaphoideum är  mycket  convex. Ti l 
lika är  undre delen af col lum astrag.  rundad och broskbe-  
k lädd  , så at t  den kan röra sig emot sustentaculum tali och 
l igamentum calcaneo-scaphoideum. Calcanei bakre utskot t  är  
mindre än hos menniskan,  samt til lika böjd t uppåt och inåt ,  
så at t  en betydl ig urgröpning bildas på dess inre s ida ,  uti 
hvi lken böjmusklerna ligga. Undre och yltre sidorna af benet 
öro ej skarpt  begränsade,  utan bilda ti l lhopa en rundad yta ,  
hvi lken under lät tar  stödjandet på yttre sidan af foten. Denna 
omständighet  var  nödvändig för d ju ret ,  så vida det skulle 
kunna begagna den fria och motsatta tummen. Främre de
len af benet ,  hvilken gränsar  mot os cuboideum är  något con-  
cav.  Os cuboideum är  temligen långt och har  på yttre sidan 
en djup fåra för musc. peron. longus. Os scaphoideum är  
stort  och b red t ,  samt på inre sidan utskjutande i en betydlig 
tuber.  Bakre y tan,  som gränsar  mot caput astragal i ,  är stor 
och mycket urhålkad,  hvilket  gör  at t  en betydlig rörlighet 
emellan dessa ben kan äga rum. På främre ytan har  den 
liksom hos menniskan,  t renne facetter för de trenne ossa cu- 
neiform ia, af  hviika det första är  störst;  dettas bakre eller öfre 
ända är  sma la re ,  men benet vidgar sig mot främre ändan,  
som upptages af en convex,  nästan vert ical t  stående,  ledyta 
för os metatarsi  pr imum. De tvenne öfriga ossa cuneiformia 
äro nästan lika stora. Af ossa m etatarsi är  det första betyd
ligt kor tare än de öfriga,  och motsät t l igt  mot dem.  De öf
riga fyra ossa metatarsi äro relatift längre än hos menniskan,  
nemligen lika långa som tarsbenen t i l lhopafagna, och smala. 
Första phalangen af tåbenen är  hälften så lång som ossa me
ta tar si ,  och nedåt böjd; älven andra phalangen är  nedåt böjd 
och pä undre sidan platt. Tredje phalangen har öfre ändan 
b red ,  men afsmalnar midtpå och uppsväller på nedre ändan 
i en liten knöl ,  som på undre sidan är  ojemn.

Slägtet Otolicnus (Fig.  5) har en bland de mest afvi-  
kande bi ldningar  af foten,  som förekommer inom däggdjurs-  
klassen,  beroende på den egna bildningen af Os scaphoideum 
och calcaneus.  A stragalus  har djup t rochlea ,  och på yt t re 
sidan en stor ledyta för fibulae nedre ända,  vid hvars neder 
sta del ett litet utskott  finnes, på hvilket fibula stöder.  Ca
put astragal i  är  långt och snedt inåt stående,  liksom hos 
Aporna. Calcaneus har  bakre utskottet kort och inåt vridet
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och dess bakre ända något klnfvcn. Främre utskot tet  bi ldar  
et t  långt utdraget  ben,  hviIket är  mer än tre gånger  så långt 
som bakre utskottet,  och hvars främre ända genom en häs tsko-  
formig ledyta förenar sig med os cuboideum.  Os scaphoi
deum  är  ett l ångt ,  rörformigt ben,  hvars bakre ända b i lda r  
en skålformig ledgång för Caput astragali ,  och på hvars f räm
r e ,  åt sidorna u tbredda,  ända de trenne ossa cuneiformia stöda 
sig. Detta förlängda os scaphoideum och den långa processus 
anter ior  af calcaneus ger  foten hos dessa djur  ett utseende,  
ej ol ikt  det af radius och ulna til lika med handen.  Denna 
b ildn ing  gör  en stor rörl ighet  i foten hos dessa djur  möjlig. 
Os cuboideum är  mycket långt och smalt ; pä undre delen af  
dess bakre yta är  ett py ramidfo rmigt , bakätstående utskot t ,  
som infaller i den häslskoformiga ledytan på calcanei främre 
utskott .  Denna bi ldning är  alldeles egen för dessa d jur ,  och 
gör ,  att en rotation, större än hos några andra djur ,  kan äga 
rum kr ing dessa bens longitudinella axel. Ossa cuneiformia 
ä ro långa och smala;  del första är  störst och har på sin yt t re 
sida en stor ledyta for os metatarsi  pr imum.  —  Ossa metatarsi: 
det  första är  något t jockare än de öfriga och har  på öfra 
än dan  och undre ytan ett stort ,  bakätstående utskot t ,  hvil-  
ket  når  ända till undre sidan af os metat,  ter t ium,  hvar ige -
nom rörligheten i delta ben i hög g rad  inskränkes.  De fyra
öfriga ossa metatarsi äro nästan jemnstora och helt  smala,  
med stora capitula på sina nedre ändar.  Fingerlederna har
j a g  ej haft tillfälle att beskrifva.

S läg tc t Noctilio. A stragalus  har på öfre ylan en c o n 
vex ledgång för tibia och framtill ett helt small caput ,  som
ar l icule ra r  med os scaphoideum. Calcaneus består af tvenne 
delar ,  af hviIka den ena är  kort och bred,  och l igger  under 
as t raga lus ;  den andra är l ång,  bred och p la t t ,  samt afsrnalnar 
i bakre ändan till en fin spets. Hela denna sednare del är 
analog  med Tuber  calcanei och l igger innesluten i flyghuden, 
f los äldre exemplar sammanväxer  den f rämre delen med astra
galus. Os cuboideum är  temligen stort och uppbär  de två
sista tårna. Os scaphoideum är  litet och stöder de trenne 
små  ossa cuneiformia samt et t  l i tet ,  t unnt ,  öfvertal igt  ben på
inre sidan af os cuneif. pr im.  Ossa m etatarsi äro smala och
något  kortare än första phalangen på de fyra yttre tårna.  
P h alan x  prima  på första tån är  lika lång som de tvenne för
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sta pfialangerna l i l lsammanlagna på de fyra Öfriga tårna.  
Phalanx tertia  (Fig.  7 ) eller klobenet är  från sidorna s t a rk t  
hoptryckt  och har vid basen en framåtskjutande benslida,  som 
ofvantill och på sidorna beläcker  ett stycke af  nagelrolen och 
nedtill  förlorar sig uti den s t arka,  nedåtskjufande p lan tar -  
knölen. Ledgången mellan andra och tredje phalangen är  be
lägen i öfre och bakre hörnet  af  den tredje.

Hos Slägtet Pteropus (Fig.  (j) l igger astragalus på inre 
sidan bredvid calcaneus. Dess bakre yta är  convex och bi ldar  
ledgången med t i b i a 5 dess främre utskott står rakt framåt och 
ä r  obetydligt  smalare än corpus samt bi ldar  en convex led
gång  mot os scaphoideum. Calcaneus ä r  betydligt  mindre 
än astragalus och l igger på dess yttre s ida;  bakre utskottet
står rät t  nedåt ,  så att det nära nog bildar  en rät  vinkel
mot fotens yltre sida;  det är  helt tunnt och dubbel t  så l ångt
som corpus calcanei.  Ifrån dess spets utgår  ett platt b rosk,  
ii vi 1 ket förlorar sig i flyghuden. Os Scaphoideum är  mycket  
kort  och har  trenne facetter för de tre små ossa cuneiformia.  
Os cuboideum är  lika stort som corpus calcanei  och uppbär  
de tvenne sista ossa metatarsi.  Ossa m etatarsi äro nära nog 
lika långa.  Det första och femte hafva båda ,  på öfre och
yttre s idan,  stora utskot t ,  som tjena till muskelfästen.  F in 
gerlederna har  jag ej haft tillfälle att beskrifva,  men de ä r o ,  
el ter  hvad man kan se på uppstoppade exemplar ,  fullkomligt  
l ika dem hos Noctilio.

Björnen. (U rsus arctos') (Fig.  8)  har  A stragalus  låg 
och platt ryck t , med en d jup ,  snedt utåt stående trochlea.  
Främre utskottet är  kor t ,  rakt  framåtstående och slutar  uti en 
stor convex ledyta. Få yttre sidan af  corpus är  en stor led
yta för malleolus externus;  på inre sidan är  långs öfre r an 
den en l i t en,  smal ,  för malleolus internus. Dess undre led
gångar  mot calcanei  öl re del äro temligen platta och rörliga.  
Calcaneus har ett s tarkt  bakre utskot t ,  ii vi 1 ket dock är  vida 
smalare än det hos menniskan. Främre utskottet är  b r ed t ,  
hvarigenom sinus tarsi blir sfor. Os cuboideum är  kort och 
bredt  , med dess yttre del kortast  och uti den en djup fåra , 
som sträcker  sig tvärs öfver hela dess plantaryta.  Os sca-  
phoideuni är  äfvenledes myckel kort  och b r ed t ,  med trenne 
starkt marquerade facetter för de korta och breda ossa cunei
form ia. Få inre sidan af os cuneiforme prim. linnes ett l i -
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let öfvertal igt ben af en bönas storlek,  hvilket ben vi å t e r 
finna hos flere djur  med plat ta och breda lotter.  Ossa me
ta tarsi äro fem breda,  platta och slarka ben ,  af  hvi lka det  
först a, som är  minst ,  har på sin öfre ända en s tor  epiphys ,  
hvilken på undre vtan utlöper i en stor bakåts t ående knöl.  
F jer de och femte ossa metat,  äro de längsta ,  men något  k o r 
tare än tarsbenen,  räknade från ändan af tuber calcanei  till 
fräinre ändan af os cuneiforme tert ium. Phalanx prim a  är  
ett s ta rkt ,  bredt och pla t t  ben ,  ungefär hälften så långt som 
ossa metatarsi .  Phalanx secunda är  kort och har  på öfre 
delen af sin främre ända en starkt  uppstående knö l ,  hva r -  
igenom ledgångsytan för tredje phalangen betydl igt  förlänges 
uppåt.  Phalanx tertia  har vid roten en framåtstående b e n 
sl ida,  som ofvantill och på sidorna botäcker  nagelroten,  samt 
nedtill öfvergår uti en stor b red ,  afrundad och något b a k 
åtstående knöl. Främre delen af tredje phalangen ut löper  uti 
ett från sidorna hop t r yck t ,  framtill spetsadi benstycke.  Led- 
gångsytan på phalanx tertia l igger närmare undre än öfre vin
keln af samma phalang (Fig.  9). Denna bi ldning af tredje 
phalangen,  äfvensom den uppåt förlängda ledytan på den an 
d r a ,  hvilka omständigheter  äro egna för roldjuren,  gö r  det 
möjligt för dessa djur  at t  draga klobenet så långt t i l l baka ,  
alt deras skarpa naglar  föga eller intet nötas vid gåendet .

Järfven  ( Gulo borealis') har främre utskottet på as tra
galus långt och dess hufvud betydligt bredare än sjelfva ut
skottet. Calcanei bakre utskott är  från sidorna sa mmant ryck t  
och baktill Ivåklufvet;  dess främre del ä r  platt och har  på 
yttre sidan ett betydligt  utskott , hvarigenom sinus tarsi  bl ir  
mycket  bred. De öfriga tarsbenen förete ej något ovanl igt .  
Af ossa metatarsi är  det första minst samt tredje och fjerde 
de längsta eller något längre än tarsbenen t i l lsammantagna.  
Täbenen äro långa och smala ; bi ldningen af andra och t redje 
phalangerna öfverensstämmer med den hos björnen.

Nasua ru fa  har A stragalus  låg med ett k o r t ,  mycket  
inåtstående,  f rämre utskot t ,  hvars ar t iculationsyta mot os sca-  
phoideum är starkt  convex.  Calcanei bakre utskot t  ä r  hop
tryckt  med en fördjupning i bakre ändan.  Dess främre ut
skott  är  bredt liksom hos Gulo,  hvarigenom sinus tarsi blir 
stor och ett betydligt  u t rymme för muse,  extensor brevis 
uppkommer.  Os cuboidcum är  smalt och lemnar  endast ett 
obetydligt  stöd åt os metat,  quintum.  Os scaphoideum  och
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ossa cuneiformia likna de hos Gulo borealis.  Pa inre sidan 
a f  os cuneifonne pr imum finnes ett litet ovalt ben,  som med 
sin ända stöder mot os scaphoideum. Ossa m etatarsi äro f em,  
al  hvi lka det fjerde och femte aro de längsta eller något  
l ängre  än tarsbenen. Öfra ändan af os metat,  quint,  är l i k
som infälldt i det fjerdes yttre s i d a5 alla fem äro något  
nedåtböjda ,  hvilken omständighet ,  i förening med det snedt 
må ts tående,  främre utskottet på den rörl iga astragalus,  be
visar alt djuret klät trar .  Första och andra phalangerna äro 
undei t i l l  platta och nagot nedat böjdaj den tredje l iknar den 
bos rofdjuren i allmänhet.

S lä g te t Felis (Fig.  10) har endast fyra tår  på bakre 
foten. A straga lu s  har djup trochlea,  och dess sidodelar om
fattas af  malleoli så fast,  alt inga sidorörelser kunna äga 
rum.  Främre utskottet är nästan rakt  framåtstående mot 
tredje os metat . ,  och slutar med en convex ledyta. Calcanei 
bakre del ä r  lång och hop tryck t ,  med bakersta ändan något 
t jockare och försedd med en fåra för musc. plantaris.  Os sca- 
phoideum  har  på undre ytan en stark knöl. Os cuboideum 
ä r  långt  med en djup fåra för muse, peron. long.,  och ba k 
om den en tvärgående plantarknöl ,  som nära nog betäcker 
denna fåra. Ossa cuneiformia äro t r e ,  af hvilka det första 
äi undanl rängdt  mot lotens undre yta. Af ossa metatarsi äro 
endast  de fyra yttre utvecklade och det första finnes endast 
såsom ett pyramidformigt  rud imen t5 tredje och fjerde äro de 
längsta och starkaste,  samt öfverstiga något längden af tars
benen.  Phalanx prima  är  underti l l  plat tad och något böjd5 
P h alan x  secunda har på yttre sidan en u rhålkn ing ,  som gör 
a t t  t redje phalangens öfre del kan ,  då den drages starkt til l
baka ,  gå på yttre sidan om den andra (Fig.  11). Tredje  
phalangen  l iknar den hos Björnen,  men dess ledyta mot an -  
d ia  phalangen ligger något längre ned mot plantarknölen 
(1 ig.  12).  Denna bi ldning af andra phalangen är  alldeles 
egen för detta slägte ,  och gör att de hithörande djuren än 
nu mer än andra rofdjur,  kunna draga sina klor t il lbaka och 
sålunda bät t re  skydda dem för nötning.

S lä g te t Cams (Hunden och Vargen) l iknar  i fotens b i ld
ning  nära nog föregående,  men skiljer sig genom följande, 
neml.  att art iculat ionsytan på astragali  främre utskott  är mera 
p la n ,  samt genom bildningen af tårnas andra phalang,  som 
saknar urhålkningen på yttre sidan. Dessa djur  hafva dess
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utom på första kilbenet en l ång ,  bakåt  och under främre hör 
net af os scaphoideum l iggande,  knöl.

Sciurus vulgaris  bar  nio ben i ta rsus ,  hvi lket  bär rör  
deraf at t  os scaph.,  såsom hos nästan al la l inagare,  ä r  deladt  
i tvenne delar ,  och att ett litet öfvertaligt ben finnes på inre
delen af os scaphoideum. Den har djup trochlea på a stra 
galus och främre utskot tet  starkt inåtstående. Calcanei bakre 
utskott  är  kort och sammantryckt  och har i bakre ändan  en 
djup inskärning för senan af musc. plantaris.  F rä mre  utskot
tet är bredt  och sinus tarsi således stor. Os scaphoideum  är  
tvådelt ;  dess y t t r e ,  större del uppbär  alla tre ossa cunei-
formia,  och på dess inre,  mindre del ,  som motsvarar  tube r 
culum ossis scaph. ,  sit ter det lilla öfvertaliga benet.  Os cu- 
boideum  och ossa cuneiformia förete intet ovanligt.  Ossa
m etatarsi äro långa,  smala och runda. Phalanges digitorum  
äro äfven långa,  den andra föga kortare än den förs t a5 båda 
äro något böjda. Tredje phalangens hörn äro någo t  bakå t-  
stående (Se Fig. 14).

Mus decumanus har  bakre utskottet på calcanens s tö rre ,  
längre och starkare än hos föregående och astragal i  främre 
utskott  mera rakt framåtstående. Delta djur  saknar  det lilla 
öfvertal iga ben på första kilbenet och har första och andra 
phalangerna på tårna kortare än de motsvarande hos Sciurus.  
Fotens bildning i al lmänhet visar at t  detta d ju r  ej ,  såsom 
föregående,  kan klättra.

Ccivici aguti (Fig.  24)  har på bakre foten endast  trenne 
utbi ldade tår. A stragalus  är  djupt infälld och nästan orör
l igt fastsitlande på calcaneus.  Dess t rochlea är  ovanl igt  
djup. Främre utskottet är  bredt  och temligen rakt  framåt
stående; dess a r t i cula t ionsyta mot os scaphoideum är  tvär  och 
p la t t ,  och ti l låter endast en inskränkt bö jn ing  och s t räck
ning ,  men alls inga sidoröre Iser. Calcanei bakre utskott  
är  långt och rakt.  Det f rämre ,  som äfven ä r  långt ut 
d r age t ,  l igger på yttre sidan af caput astragal i  och ä r  jemn- 
högt med detta,  ungefär såsom hos Ruminant ia.  Os cuboidcum 
är  ofvantill kort och smalt ,  men utskjuter på plantarytan i 
en stor,  rund knöl.  Os scaphoideum är  tvådel t;  det  inre,  
mindre stycket  l igger  på sidan om caput astragali  och fyller 
rummet  mellan sustentaculum tali och den yttre större delen 
af samma ben. Denna sednare del har på undre sidan ett 
l ångt ,  framåtstående kölformigt utskott  (Fig.  25) ,  hvars främre
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spetsade ända räcker  ett stycke fram under os me tartars i t e r 
tium. Os cuneiforme tertium  är  det s törsta;  det fö r s ta  l ig
ger  undanträngt  till undre sidan af os metat, secund. Trenne 
utbi ldade ossa m etatarsi finnas och ett litet rudiment till det 
femte,  på y t t r e sidan af det fjerde. Phalanges digitorum  äro 
s tarka och breda ,  men ej synnerl igt  långa;  den tredje är  
platt  på undre sidan samt rak.

Castor fib e r  (Fig.  23)  har nio tarsben och fem utbi l 
dade tår. A stragalus  är  b r ed ,  med en platt trochlea.  Främre 
utskottet är  litet och inåtstående. Calcanei bakre utskott är  
långt ,  hoptryckt  och s tarkt  inåtvr idet ,  så at t  dess yttre sida 
vät ter  mot fotsulan, hvilket ger  foton en sned,  för simning 
mera passande,  ställning. Os cuboideum är  litet och saknar 
hel t  och hållet ledytan för det femte os metatarsi.  Yttre 
delen af det tvådelta os scaphoideum uppbär andra och tredje 
ossa cuneiformia samt den inre os cuneiforme pr imum.  På 
insidan om detta sednare sit ter det nionde tarsbenet ,  som är  
platt och tunnt  samt af ungefär samma storlek som os cunei
forme pr imum.  Det l igger  uti en hudfålla samt tyckes tjena 
till att göra foten b redare ,  hvarigenom simningen underlättas.  
Af ossa m etatarsi äro tredje och fjerde vida större och star
kare än de tre öfriga. Det fjerde har på yttre sidan af sin 
öfre ända en stor utåt stående knöl ,  på hvilken det femte 
sitter fästad t , så at t  detta sednare alldeles icke berör os c u 
boideum (et t  förhållande,  hvilket jag ej funnit hos något an
nat djur).  Phalanges digitorum  ä ro ,  isynnerhet på tredje 
och fjerde t å rna ,  breda och platta.

Myopotamus coypus, som i öfrigt tyckes stå Bäfvern 
ganska n ä r a ,  skiljer sig dock i fotens byggnad betydligt ifrån 
den. A stra g a li  trochlea är  starkare och dess främre utskott 
ej så snedt inåt stående. Calcanei bakre utskott är  rakare 
och obetydl igt  vridet. Femte os metatarsi  stöder helt och 
hållet på os cuboideum och slutligen saknas det platta benet 
på insidan om os cuneiforme primum. Bildningen af detta 
djurs fot tyckes utvisa,  att det ej så uteslutande vistas i vat t 
net som Bäfvern,  och att det med mera färdighet rör  sig på 
landet,  till och med att  det förmår hoppa.

Lcpus borealis (Fig.  13)  har  endast sex ben i tarsus. 
A stragali f rämre utskott  är  långt ,  al ldeles rakt framåtstående 
och paral le It med calcanei f rämre utskott.  Dess articulation med 
os scaphoideum til låter endast en inskränkt böjning och s t räck



38

ning.  Calcaneus är  ovanligt läng och har pä sin öfra och yt t r e 
del en, tvärt  öfver densamma gäende , j ug ,  på hvilken 
den nedre ,  breda ändan af fibula articulerar.  Os scaphoideurn 
är  enkelt  och tyckes endast utgöras af den ena delen af  det 
hos öfriga Gnagare tvådelta benet ,  alldenstund alla spår  till 
tuber  ossis scaphoidei saknas;  det l iknar för öfrigt den yt t r e  
delen af samma ben hos Cavia. Os cuboideum samt de tvenne 
ossa cuneiformia äro bildade som vanligt.  D et fö r s ta  k i l 
benet fattas. Ossa m etatarsi äro fyra,  hvaraf  de t renne ä ro  
nästan lika långa och med en tredjedel af sin längd öfver-  
stiga längden af tarsbenen t i l lhopatagne; det femte är  kortast. 
Andra mellanfotsbenet har ,  jemte sitt stöd på os cuneiforme 
secundum, t i l l ika ett bakre,  ända till os scai 1 ’deurn stående 
utskot t ,  hvilket omfattar det andra kilbenet.  C u v i e r * )  säger 
att delta är  os cuneifoTme p r imum,  hvilket redan t idigt  sam
manväxer  med metatarsus.  För min del har jag ej haft t i l l 
fälle at t  på unga exemplar  undersöka förhållandet,  men anser 
det föga t rol igt ,  al ldenstund man saknar exempel på att os 
cuneif. pr imum sammanväxer  med något annat  ben och aldra-  
minst med et t ,  som til lhör en annan serie.

Erinaceus europeus har A stragalus  helt k o r t , med en 
plat t  trochlea och en stor ledgång på yttre sidan för Malle
olus externus. Främre utskottet är  kort  och slutar uti en 
hopt ryckt ,  starkt  convex ledyta. Calcaneus är  s tor ;  bakre 
utskot tet  något uppåtstående och inåt vr idet ;  på öfre ytan har 
den en uppstående knöl ,  som art i culerar  med nedre ändan al 
fibula. Os cuboideum är  dubbel t  så långt som bredt och har 
en stor halfcirkellörmig ledyta för fjerde os metatars i ,  men en
dast en helt liten facette på yttre sidan,  för det femte. Os 
scaphoideurn är som vanligt.  Af ossa cuneiformia är  det 
första störst ,  med basen smal och främre ändan s tor ,  nära 
liknande detsamma ben hos Aporna.  Ossa m etatarsi äro fem, 
af hvilka det första är  mycket l i t et ,  endast tredjedelen så 
långt som de trenne mellersta,  hvilka äro lika långa. Det 
femte är  äfven litet och sitter hufvudsakligen fästadt på det 
fjerdes yltre sida. Phalanges digitorum. De två första äro 
korta och plat ta ,  den tredje är  l ång ,  rak och spetsig och 
dess plantarknöl genomborrad af e t t ,  tvärs igenom den ,  gå
ende hål.

*) Lecons d’Anatomie comparée Tom, I. pag 531.
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Talpa europea (Tig.  21)  har  åtta ben i tarsus och fem 
utvecklade tår. A stragalus  öfverensstämmer i bi ldning helt 
och hållet med föregående,  äfvensom calcaneus. Os scap/ioi- 
dcum har en starkt  bakåtstående tuber.  Os cuboideum och 
ossa cuneifonnia  äro tend igen långa. Os cuneiforrne primum 
har  på bakre ändan en inat- och bakåtstående knö l , på h v i I— 
ken det  åt tonde tarsbenet år  fästadt. Detta öfvertaliga ben 
(F ig .  21 x)  är  något platt  och bö jd t ,  af lika längd som ossa 
me ta ta r s i ,  men har ej spar till fingerleder. Det är  försedt 
med en muskel ,  son» verkar  såsom abductor.  Ossa metatarsi 
äro starka och nästan fyrkantiga samt likna för öfrigt de
samma hos Erinaceus,  med undantag deraf att det första är 
nära nog lika långt som de öfriga. Phalanges digitorum 
likna fullkomligt  dem hos föregående art.

Chrysochloris capensis saknar det långa öfvertaliga be
net på insidan af tarsus,  men öfverensstämmer för ölrigt i 
fotens bildning med Talpa.

Didelphis dorsigera  (Fig.  22)  har astragalus, låg och 
plat t  men mycket  bred ,  så att nedre ändarne af både tibia 
och fibula art iculera på dess öfre yta. Calcaneus är  mycket 
l i t en,  och isynnerhet är  dess bakre utskott kor t ;  främre delen 
är  bred.  De öfriga benen äro små och visa ej någon ovanlig 
b i ldn ing ,  med undantag af f ö r s ta  kilbenet, som är  stort och 
på inre sidan försedt med en ledyta för os metatarsi  pr imum; 
främre delen skjuter fram emellan första och andra os meta
tars i ,  samt hindrar  derigenom första tån at t  ligga parallell 
med de öfriga;  de skilja sig härigenom från Aporna,  hvilkas 
molsätt l iga första t å ,  kan läggas parallel med de öfriga. Al 
ossa m etatarsi är  det första t jockast ,  men helt kor t :  de öl- 
r i g a , äfvensom phalanges d ig i to rum,  likna dem hos Sciurus.

Halmaturus giganteus  ( f i g .  18) afviker i hög grad Irån 
föregående.  A stragalus  är  b r ed ,  och liksom infälld i ca l 
caneus;  främre utskot tet  är  endast två å t ie l inier långt samt 
helt smalt. Calcanei bakre utskott är  mycket långt ,  rakt och 
starkt ;  främre utskottet är  kort och gränsar  med en i vin
kel böjd yla mot os cuboideum. Os cuboideum är  ovanligt 
stort  och intager två t r edjedelar  af tarsens b redd ;  på sin 
yt t re  sida har det en bred fåra för musculus peroneus lon
gus. Os scaphoideuni är  litet och undanträngd! åt inre si
dan af foten. Ossa cunciformia äro t r e ,  af liv i 1 ka det an
dra är  t rängdt framom det tredje,  hvilket sednare går  tvärt
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igenom tarsus och liar på sin undre yla en slor rundad knöl. 
Ossa m etatarsi äro endast t r e ,  af hvilka det fjerde och femte
äro störst och det tredje minst ,  hvilket förhållande ar  a l l 
deles eget för detta djur.  Det tredje os metatarsi  är  lika
långt som det fjerde,  men helt smalt ,  knappt  mer  än en
linea bredt.  Det Ijerde är  det största och det femte något  
kor tare och smalare.  Phalanges digitorum  äro isynnerhet  på 
fjerde tån stora,  breda och utvecklade.  Os metatarsi  te r t ium 
uppbär  tvenne serier af små och föga utvecklade t å be n ,  hvilka 
äro sins emellan förenade medelst en hudfålla.

Myrniecophaga didactyla  (Fig.  15)  har astragalus  myc
ket oregelbunden. Yttre delen af dess trochlea ä r  stor  och 
uppåtslående,  den inre deremot helt liten och med et t ,  endast  
obetydl igt ,  spår till art iculat ionsyta för t i b i a ; främre utskot tet  
är  snedt inåtstående och tvåklufvet ,  så alt en spets af  os 
scaphoideum infaller i det hvarigenom all rotatorisk rörelse
emellan dessa ben är  upphäfd.  Calcaneus är  helt kort  och
dess bakre utskott nedåtstående,  så att den ej öfverskjuter 
astragali  bakre vinkel.  Os scaphoideum är  litet och infal ler ,
som ofvan nämndt ä r ,  med en bakåtstående spels i astragal i
främre utskott.  Os cuboideum företer intet ovanl igt .  Af de 
tre ossa cuneiformia ä r  det första störst. På dess öfre yta 
sit ter  ett l ångt ,  platt ben (Fig.  15 x )  som står  inåt och 
nedåt  mot fotsulan och äfven ar t iculerar  mot os scaphoi
deum j detta ben är  analogt med det som finnes hos Bäfvern 
m. fl. Det gifver stöd åt den inre sidan af foten och t jenar 
djuret  såsom tumme. M e c k e l  *) anser detta ben analogt  med 
d e t ,  som bär sporren hos Orni thorynchus,  hvilket är  hel t  och 
hållet falskt (Se beskrifningen på Orni thorynchus) .  Ossa me
ta tarsi äro fem, hvilka alla äro helt korta och smala.  Pha
lanx prim a et secunda äro grofva och starka samt  mycket  
t jockare än ossa metatarsi ,  med undantag af de pha langerna ,  
som til lhöra första tån,  hvilka äro små och l igga dolda un
der  de yttre betäckningarne.  Phalanx, tertia  ä r  längst.  Den 
ä r  hoptryckt ,  böjd och spetsig. Dess öfre hörn är  utdraget  
till ett rakt  bakåtstående utskott som hindrar  all böjning upp
å t ,  hvilket förhållande är  gemensamt för alla B r u t a , och är 
af  CuviER **) uppgifvit  såsom karakter  för denna ordning.

*) System der vergleichenden Anatomie 2:te Band Pag. 455.
**) Ossemens fossiles.
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Bradypus tridactylus  (Fig.  17). A stragalus  är kort och 
har i sin öfre och bakre del en stor och insänkt ledyta för ne
dre ändan af fibula,  hvarigenom den hufvudsakliga ar t i cula-  
t ionen kommer at t  ske omkr ing  nedre ändan af detta ben, un 
der  det  att foten kommer at t  stöda på sin yttre rand. Böjning 
och s träckning blir  härigenom äfven förändrad till nära nog hor i-  
zontella rörelser. Främre utskottet på astragalus slutar med en 
platt  arficulationsyta mot os scaphoideum. Calcanei bakre u t
skott är  långt och hoptryckt ,  främre deremot är  bredt.  Os sca- 
phoideum  är litet och uppbär  det andra och tredje os cunei-  
forme.  Första kilbenet saknas. Os cuboideum är  ett l i tet ,  
fyrkant igt  ben,  som uppbär  det  fjerde os metatarsi och ett 
litet rudement till det femte. Sådant  är  förhållandet  hos de 
yngre  djuren.  Hos äldre djur  deremot sammanväxa ossa cu -  
neiformia med sina motsvarande ossa metatars i ,  så at t  endast 
fyra ben qvarstå i farsus. Enligt M e c k e l  *) sammanväxer  äf
ven os cuboideum med calcaneus och os scaphoideum med 
as t ragalus ,  så at t  hos det fullvuxna djuret endast tvenne ben 
återstå i tarsus. Ossa m etatarsi äro trenne. Dessutom fin
nas tvenne rudimenter  till det första och femte. Hos full
vuxna d ju r  äro alla dessa sammanvuxna med sina bakre än
da r ,  så at t  de likna en t reuddig gaffel. Phalanges d ig i
torum  ä ro hos unga individer tre på hvarje (å. Den fö rs ta  
( l i g .  17 m.) är  helt ko r t ,  nästan fyrkant ig och liknar vid 
första påseendet capi tulum ossis metatars i ,  men skiljes lätt 
der if rån,  då man observerar at t  derjemte en särskilt  epiphys 
finnes på os metatarsi  f rämre ända. Hos det fullvuxna dju
ret sammanväxer  detta ben med os metatars i ,  hvilket gifvit 
somlige författare M e c k e l  **) anledning att endast antaga 
tvenne phalanger på hvarje tå. Phalanx secunda är fyra 
gånger  så lång som den första,  och har på sin främre ända 
en stor utbi ldad trochlea. Tredje phalangen  är  l ång ,  något 
böjd,  hoptryckt och spetsig;  dess öfre vinkel är  bildad såsom 
hos Myrmecophaga.  Hos fullvuxna djur  finnes äfven en ar t  
skida lör nageln,  hvilken utgår  från phalangens plantaryta 
och sträcker  sig uppåt kr ing nagelroten,  men som ej l iknar 
den hos rofdjuren,  utan är  mera oregelbunden och ojemn; se
CuVIER ***).

*) P. a. st. pag. 457.
**) P. a. st. pag. 469.

***) Qssemens fossiles. Tom. cinquieme pag. 78.
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Orycteropus cethiopicus har cn lång, rak och s tark cal
caneus, med en ledyta på sin ölre del ,  mot hvilken fibulae n e 
d re  ända ar t iculerar.  På inre sidan af os cuneiforme p r imum 
har  den et t  l i tet ,  aflångt,  öfvertaligt ben. Tarsbenen äro lör  
öfrigt  föga afvikande. Ossa metatarsi skilja sig från dem 
hos de öfriga djuren af denna ordning genom sin längd och 
sin styrka.  Phalanges digitorum  äro äfven breda och starka.  
Tredje phalangen är läng och t rubb ig ,  samt på undre s idan 
alldeles pla t t ;  dess öfre vinkel bildar ej heller et t  så s tarkt  
t i l lbakaståendc utskot t ,  som hos de öfriga Bruta.  Såsom nå
got  mera sällsynt vill jag äfven anmärka,  at t  det ta djur har  
et t  sesamben på öfre delen af  ledgången emellan ossa me ta 
tarsi  och första phalangen.

Ornithorynchus paradoxus (Se I‘ig. 26)  har lem u tbi l 
dade tå r  och nio ben i tarsus,  af hvilka likvisst tvenne t i l l 
höra sporren. A stragalus  är  ovanligt kort.  Dess öfre yta 
utgöres af en stor trochlea för fibula; på inre sidan al 
corpus astragali  är  en skålformig fördjupning för nedra ä n 
dan af t ib i a,  hvarigenom djuret kommer at t  stöda på inre 
sidan af foten. Dess främre utskott  består endast af  en k or t ,  
afstympad spets,  som art iculerar  mot os scaphoideum. Cal
caneus är särdeles afvikande. Den ligger nemligen på astra
gal i  och fotens yttre sida,  så att den bildar en rät  vinkel 
mot  fotens längdlinea. På dess öfre,  mot astragalus g r än
sande del, har  den en articulationsyta för fibula. Detta ovan
liga läge af calcaneus beror d e r p å , att den blifvit undan
t r ängd af den bakerst på foten l iggande sporren. De öfriga 
tarsbenen äro bildade som vanligt. De öfvertal iga benen i 
ta rsus ,  hvilka tillhöra sporren,  äro tvenne,  och al dessa är 
e t t  li tet  rundakt igt  beläget under astragalus.  Det större sit
te r  till en del fästadt på det l i l la,  runda och till en del på 
as tragal i  bakre yta;  det är ett s tor t ,  p lat t ,  baktill  convext 
och framtill concavt ben. På dess yttre rand sitter sporren. 
Detta ben och sporren ti l lhopatagne bilda bakt i l l  gränsen lör 
en cavi tet ,  som framtill slutar vid astragali  bakre yta ,  och 
i hvilken gif t -apparaten ligger. Sjellva sporren är  helt och 
hål let  en hornbi ldning;  dess basis är  ci rkelrund och t aggig,  
ej olik basen på ett hjorthorn.  Inuti den löper en canal ,  
än d a  från basen till spetsen. Ossa metatarsi äro l em,  hvar-  
af  det femte är  stort och tjockt och de tre mellersta smalast.  
De äro föga längre än de första phalangerna.  Första och
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andra phalanges digitorum  liro tjocka och starka 5 den tred je  
är  l ång ,  spetsig och något böjd,- dess öfre hörn är  bakåt-  
stående och vid detsamma sit ter  ett sesamben fästadt,  som 
förlänger den och gör  at t  ledgången,  emellan andra och tredje 
phalangen,  får samma utseende som hos Bruta.

Rhinoceros afncanus. A stragalus  är  bred och kort  
med en djup trochlea och tvenne halfmånformiga ledytor för 
malleoli .  Främre utskottet är  kort och t r u b b i g t ,  samt arti
cule ra r både med os cuboideum och scaphoideum. Calcanei 
bakre utskott  är  kort  och tjockt med dess bakersta del upp
svälld. Sustentaculum tali är  så långt at t  det upptager  nära 
tre fjerdedelar af  astragali bredd. Främre delen af calcaneus 
är  helt smal och ar t iculerar  endast med yttre hälften af os 
cuboideum, hvi 1 ket sednare endast uppbär  ett os metatarsi ,  
nemligen det fjerde. Os scaphoideum är  smalt och har  tren- 
ne facetter för ossa cunciformia. Af dessa är  det tredje 
bredt  och s to r t ,  och det första trängdt  undan nedåt fotsulan, 
der  det är  fästadt med l igamenler  vid undre delen af os cu
boideum. Ossa metatarsi  äro t r e ,  hvaraf  det mellersta är 
starkast och längst ,  men dock ej så långt som tarsbenen till
hopa. Phalanges digitorum  äro kor ta ,  breda och starka. 
Hofbenet ä r  på mellantån mycket b red t ,  och på hvardera si
dan mer än en tum bredare än andra phalangen. På de båda 
yt t re tårna är  hofbenet afstympadt på den ,  åt fotens medel- 
linea,  vät tande ytan;  på de yttre deremot ä r  det  utdraget  på 
samma sätt som på mellantån. Rhinoceros tyckes i anseende 
till fotens bi ldning utgöra en öfvergång till Solidungula.  Den 
stöder nemligen vid gåendet  hufvudsakligen på den stora t re
dje tån,  och de båda mindre bidraga blott såsom sidostöd 
åt den större.

Hippopotamus amphibius (Fig.  19 och 20).  Astragalus 
är  bildad alldeles såsom hos Rhinoceros.  Calcaneus är längre 
än hos densamme och har  på sin öfre sida en uppåtstående 
ledyta för fibula. Sustentaculum tali och främre utskottet äro 
såsom hos Rhinoceros.  Os cuboideum är  bredt  och uppbär 
tvenne ossa metatars i ,  nemligen fjerde och femte. Os sca
phoideum är  mycket smalt men högt och har  tre facetter för 
ossa cuneiformia.  Dessa ligga ej såsom vanligt bredvid,  utan 
öfver hvarandra ,  så att det tredje l igger  öfverst i fotryggen 
och det första på inre sidan af  planta pedis. Ossa m etatarsi 
äro fyra, hvilka alla äro korta och t jocka,  föga mer  än hälf
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ten så långa som tarsbenen.  Det andra l igger inki l at  e m e l 
lan os cuneiforme pr imum och basen af os metatarsi  t e r t ium ;  
det  femte kan vändas u tå t ,  al ldenstund dess ledyta på os c u -  
boideum slut tar betydligt  utat. På öfre ändan och undre  ytan 
hafva de tvenne mellersta ossa metatarsi ett s t a rk t ,  nedå t s l å -  
ende utskot t ,  hvilket ökar  öfre ledytan och b idrage r  i hög 
grad at t  göra föreningen, mellan tarsen och metatarsen,  s ta rk  
och fast. Phalanges digitorum  äro korta och b r e d a , och den 
tredje eller hofbenet,  ej utlöpande i hörn såsom hos Rhinoceros.

Sus scropha (Svinet) .  A stragalus  har  en ,  från samma 
ben,  hos de förut beskrifna djuren särdeles afvikande form, som 
öfverensstämmer temligen nära med den hos de idislande dju
ren. Den är nemligen alldeles rak och har, på sin bakre och 
undre s ida ,  en stor convex ledyta,  som rörer  sig mot  susten
taculum tali;  på yttre sidan är  detta ben fästadt vid en u p p 
st igande knöl på öfre delen af calcaneus. Främre ytan a r t i -
culerar  både mot os scaphoideum och cuboideum. Calcanei
bakre utskott är  långt och hoptryckt ;  det främre är  smalt  
och omfat tar astragalus på dess yttre sida; på öfre randen är  
en conisk art iculationsyta för fibulae nedre ända.  Os cuboi
deum är  stort  och har på bakre ändan en smal ,  bakåtstående 
articulationsyta för calcaneus. Os scaphoideum och ossa cu- 
neiformia  äro såsom hos Hippopotamus.  Ossa m etatarsi äro 
fyra,  hvaraf de två mellersta äro stora och starka och halva
på sin öfre ända och undre yta tvenne stora nedåtstående ut
skot t ,  hvilka äro inkilade emellan os cuboideum och os cu
neiforme p rimum.  Ett litet broskar tadt  rudiment  till första 
os metatarsi finnes äfven; det är  framåt spetsigt och med li- 
gamenter  fästadt vid os cuneiforme primum. Phalanges d i
gitorum  äro trenne på hvarje t å ,  hvara! de på tredje och 
fjerde äro mycket  stora och u tvecklade,  men på de två öf- 
r iga tårna vida mindre och kortare.  I r ed je  phalangen är  
prismatisk och spetsig,  såsom hos Ruminant ia.

H yrax  capensis afviker i många hänseenden från de 
öfriga Pachydermata.  A stra g a li  trochlea är  mycket  plat t ,  
f rämre utskottet ä r  stort  och bredt  samt bildar åt inre sidan 
af foten ett mot corpus astragali  vinkelrät t  utskot t ,  emot hvil
ket främre ytan af malleolus internus art iculerar .  Dess ar t i 
culationsyta mot os scaphoideum är  alldeles platt. Calcaneus 
är  liten och svag. Os cuboideum uppbär  endast fjerde os 
metatarsi .  Os scaphoideum är  alldeles platt och uppbär  en
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dast tvenne ossa cuneiformia. Cuvier *) uppgifver att ett spår 
till det första os cuneiforme, äfvensom ett rudiment till os 
metatarsi primum skulle finnas, hvilket dock ej varit förhål
landet på det exem plar ,  jag haft ti llfälle att se. Ossa meta
ta rs i äro trenne, af hvilka det mellersta är längst. Phalanges 
digitorum  äro tjocka; den sista på andra tån är hoptryckt 
och k lo fo rm ig ,  på de båda yttre är den kort och afstympad, 
hvilket gifvit Cuvier anledning att kalla de dem beklädande 
klor för hofvar.

Bos taurus (Oxen).  A stragalus ä r  lång och fullkom
ligt r ak ,  har  på öfre ytan en djup t rochlea,  och framför den 
en g rop ,  som motsvarar  ett utskott på nedre och främre de
len af t ibia;  härigenom kunna dessa ben ej närmas hvar
andra så mycket  som hos andra d jur ,  men hvilket ersättes 
genom den stora rörl ighet ,  som astragalus har omkring  sin 
t ransversella axel. Baktill slutar trochlean i en skarp kant. 
F rämre  delen af caput astragali  b i lda r  en halfcirkelformig 
t rochlea,  som ar t i culerar  med de sammanvuxna os scaphoideum 
och cu bo id eum ; underti l l  öfvergår denna trochlea uti en plan 
convex l edy ta ,  som intager hela bakre delen af astragalus och 
gl ider  mot  en motsvarande yta på corpus calcanei och dess
inre utskott  (Fig.  31 d). Genom denna ledyta,  som är  al l
deles egen för de idislande djuren och svinet ,  blir  det  möj
ligt för det t a  ben at t  röra sig kr ing sin transversella axel ,  
hvarigenom rörligheten i denna ledgång blir  större än hos 
något annat  djur.  Till följe häraf blir  dessa djurs gäng 
mera gungande än Hästens,  och de få äfven der igenom några 
egenheter vid rörelserna,  som ej til lhöra andra närslägtade 
djur.  I)e kunna nemligen,  då de l igga,  lägga hela benet
rakt ,  långsåt el ler under  kroppen,  då Hästen deremot ,  när 
han l igge r ,  har  benen mera krökta el ler  s träckta på sidan 
från kroppen.  Afven torde man,  ifrån denna ledgångs olika 
construct ion,  kunna förklara olikheten emellan de idislande
djurens och hästens sätt  att lägga och resa sig. De förra
höja sig nemligen al l t id ,  då de uppresa s ig,  först på bak
benen,  hvilket  förutsätter större rörlighet i dessas ledgrångar,

1 o 1

då hästen deremot först reser sig på f rambenen,  hvilka äro 
de rörligaste hos honom. Calcaneus har  bakre utskot tet  långt 
och hoptryckt ;  den främre delen omfattar astragalus på yttre

*) Ossemens fossiles.
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s idan,  så att denna är  liksom insänkt i calcanei f rämre del .  
På öfre och yttre randen är  en conisk arl iculat ionsyta för 
fibulae nedre ända. Främre ändan som är  helt sma l ,  a r t i -  
culerar  med yttre delen af os cuboideum. Os scaphoideum  och 
cuboidcum äro sammanvuxna5 den yttre delen,  som motsvarar  
os cuboideum,  är  längst och intager lika stor del af tarsens 
Iän<?d, som den inre,  os scaphoideum motsvarande delen och 
de båda ossa cuneiformia t i l lsammantagna.  De båda samma n
vuxna benen hafva på undre sidan tvenne stora bakåts tående 
utskot t ,  hvaraf det inre,  som svarar  mot tube r  ossis scaphoi -  
dei ,  är  så långt at t  det nästan stöder mot. calcaneus.  På 
f rämre ytan af detta gemensamma ben äro fyra ar t i cu la t ions-  
ytor,  af hvilka de tvenne yttre äro för det yt tre os metatarsi  
och de båda inre för ossa cuneiformia. Dessa sednare äro 
endast tvenne,  af hvilka det tredje är störst och l igger i 
öfre delen af tarsen; det andra är  helt litet och l igger  
bakom det förra. M etatarsus består af  tredje och fjerde ossa 
metatars i ,  hvilka äro sammanvuxna till ett gemensamt ben ,  
som på främre och bakre ylorne har  en långsgående fåra,  
hvilken antyder  skilnaden mellan dessa båda ben. Dessa 
båda fåror eommunicera med hvarandra genom et t ,  tvärt  
igenom benet gående hål. Nedersta ändan af benet  är  genom 
en framifrån bakåt  gående inskärning delad uti tvenne pa ra l -  
lelt stående halfcirkelformiga trochleae. Phalanges digitorum  
äro trenne på hvardera af os metatarsi  nedre ändar.  De två 
första äro kort a,  tjocka och s t a rka ,  med t rochleariska led
gångar.  Tredje phalangen  eller klöfbenet är  t r ekant ig t  pr is-  
mat iskt ,  med den emot fotens medell inea vät tande sidan ra k ,  
den yttre utåt  sluttande och den undra platt.  Dessutom fin
nes spår till andra och tredje tårna,  i form af tvenne små 
oregelbundna ben ,  hvilka ligga på bakre sidan af os meta
tarsi nedre ändar ,  uti de så kallade lättklöfvarne.

Cervus elaphus (Kronhjor t)  Fig.  29 , 30— 31 och 32 , 
skiljer sig ifrån föregående derigenom att  den har tvenne långa 
och smala rudimenter  till andra och femte ossa metatars i ,  på 
öfre och bakre delen af de tvenne stora sammanvuxne benen 
(Fig.  30). Vid nedre ändan af desamma finnes äfven trenne 
små ben,  som tydligen motsvara phalanges d ig i to rum,  och 
hvilka äro med ett l igament fästade vid de rudimentära  ossa 
metatarsi.  De långsgående fårorne på f rämre och bakre 
ytorne af metatarsus äro äfven mycket djupare och den bakre
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sa stor,  att don bildar en långsgående urhålkning utefter hela 
benet.

Capra (Getslägtet)  har  en ovanl ig bi ldning af tårnas si
sta phalang. Den är  starkt  hoptryckt från sidorna,  så at t  
dess öfre yta bildar  en skarp kant. Den undre,  plantarytan,  
är  äfven helt smal och utlöper baktill i ett långt utskot t ,  
som är  så betydl igt ,  att nästan hela ledgången med andra 
phalangens nedre ända ligger uti det samma;  andra phalan- 
gens hufvud kommer således att stöda på detta utskot t ,  och 
ej på de bakom sit tande ossa sesamoidea,  hvilket den gör  
hos de öfriga Ruminantia.  Tredje phalangen är  äfven,  då 
djuret s t å r ,  vinkelrät  mot de båda öfriga. Sannolikt  har 
denna bi ldning af tredje phalangen ett stort  inflytande på 
dessa djurs förmåga af hopp och säkerhet  i fotterna.

Camelus Bactrianus har astragalus  bildad på samma sätt 
som oxen. Dess öfre trochlea är  dock ej så r a k ,  utan något 
utåtstående. Calcaneus har  bakre utskottet hoptryckt  vid ba
sen och ej synnerligen s tor t ;  dess främre del omfattar yltre 
delen af as t ragalus ,  liksom hos oxen. Os cuboidcum är ej 
sammanvuxet  med os scaphoideum,  såsom hos de öfriga Ru
minantia.  Det är  stort och intager  hälften af tarsi bredd; 
bakre ytan är  rätvinkligt  delad i tvenne ytor ,  en för caput 
astragali  och en för främre delen af calcaneus.  Os scaphoi
deum ä r  smalt och kort  och art iculerar  med inre delen af 
caput astragali .  På främre ytan har det tvenne facetter för 
de tvenne ossa cunciformia. Ossa m etatarsi ä ro ,  såsom 
hos de öfriga Ruminant ia,  sammanvuxna.  På deras öfra än
da och undre yta är  en utstående plantarknöl ,  som faller in 
emellan undre delen af os cuboideum och os cuneiforme se
cundum,  och är  analog med den hos svinet och Hippopota
mus. Mellanslycket är  framtill rundad t ,  med en otydlig långs
gående fåra i midten; baktill ä r  det urhålkadl ,  såsom hos 
Hjortslägtet.  Nedre ändan af benet är  plattad och tvåklufven,  
denna klyfning sträcker sig äfven längre upp åt benet än 
hos nyss beskrifna arter.  Dessa fristående nedre ändar  diver 
gera äfven betydligt hos dessa djur,  hvarigenom tårna komma 
att stå mera åtskilda än hos de öfriga Ruminantia.  Ledgån
gen med första phalangen är  en mera platt trochlea än inan 
vanligen finner hos djuren.  Sista tåleden skiljer sig betyd
ligt från den hos oxen och hjorten,  derigenom att den är  
låg och platt (ej hoptryckt).
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Auchcnia lama (Laman)  liknar i fotens bildning den  
föregående,  men har  ossa m etatarsi och phalangerna relat if t  
längre och smalare ,  samt sista phalangen eller hofbenet p r i s -  
matiskt  och hoptryckt (ej platt).

Equus caballus (Hästen) (Fig.  33 och 34) har  sju ben i 
tarsus *) och endast en utvecklad tå. A straga li  (Fig.  33 a) 
öfre del består af en mycket djup,  bakifrån utåt snedt s tå
ende ledtrissa, som omfattas af nedre ändan af tibia och den,  
med densamma sammanvuxna fibula. Denna sneda el ler skruf-  
formiga ställning af astragali  trochlea är  starkare hos hästen 
än hos något annat d ju r ,  och beror  derpå att endast  en t å ,  
den t r edje,  är fullkomligt utvecklad.  Man skulle tycka at t
foten, genom denna sneda stäl lning hos trochlean,  vid böjning 
skulle röra sig snedt emot det vert ikala plan,  hvaruti  under 
benet  rör  s ig,  och således falla på sidan af underbenet.  Detta 
är  dock förebygdt derigenom att de främre tarsbenen t i l l ika 
med metatarsen och tån stå i rät  linea. med den sneda t roch -  
ieans långsgående axel ,  hvilken utdragen,  faller uti de nämda 
benens längdlinea,  och således uti axeln för fotens stöd.

Trochleans båda uppstående kanter  äro ej fullkomligt l ika;  
den inre är  längre,  tunnare och högst på dess mellersta de l ;  
den yttre är  något kor tare,  t jockare och framtill högst ,  så 
at t  radierna af den något ovala trochlean blifva längst  på 
främre och mellersta delen,  hvilket till en del åstadkom-r 
mer den springfjäderl ika rörelsen i hästens fot **). På  u n 
dersidan har as tragalus,  en tvärs öfver gående fördjupning,  
uti hvilken en motsvarande upphöjning på calcaneus infaller.
Genom denna bi ldning hindras all rörelse emellan astragalus 
och calcaneus. Främre utskottet är  kor tare än hos något  an 
nat djur  och öfverskjutes till en del af trochleans inre kant ;  
dess främre yta är  alldeles p la t t ,  endast på undre delen 
något  bakåtslutlande och gränsar  till största delen mot  det 
plat ta os scaphoideum, samt med dess yttre hörn mot en li
ten del af  os cuboideum. Calcaneus är  stor;  dess bakre u t 

skott
*) Författarna ( C u v i e u ,  M e c k e l  och S c h w a b )  uppgifva endast s e x  

ben i tarsus och att os cuneiforme primum således skulle fattas. 
På de exemplar, jag haft tillfälle att se ,  funnos alla tre ossa 
cuneiformia. Troligen härrör deras uppgifter derifrån, att de
ansett det, bakpå tarsen liggande os cuneiforme primum, för ett 
sesam-ben, eller att det blifvit förstört vid praeparationen.

**) E iirengkanat, om hasledens byggnad. Stockholm, 1809.
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skott  vid basen sammantryckt  men vid spetsen bredl och p l a t t ; 
inre utskot tet  är  långt och intager största delen af astragali
undre yta. Os cuboideurn är  helt sma lt ,  och utgör knappt
en fjerdedel af tarsens bredd. På dess främre yta har det
tvenne lika stora ledytor ,  en för yttre hörnet af os meta
tarsi  ter t ium och en för os metatarsi  quar tum.  Os sca- 
phoideum  ä r  kort,  men mycket  bredt  och pla t t ;  dess öfre yta 
stöder  mot astragali  f rämre utskott  och den undre har  trenne 
ledytor  för ossa cuneiformia. Os cuneiforme tertium (Fig.  
33. g )  el ler nedre flatbanet är  nästan lika bredt  som os sca- 
phoideum och stöder hufvudsakligen os metatarsi tert ium; de två 
öfriga äro små och l igga vid inre och bakre hörnet af os scaphoi- 
deum.  Det andra har på främre ytan tvenne facetter, en för inre 
hörnet  af os metatarsi  tert ium och den andra för os metatarsi se
cundum.  Första kilbenet (Fig.  34. e) som ligger bakpå os scaphoi- 
deum är  med en öfre yta förenadt med detta b e n , och genom en 
f r äm re ,  med os metatarsi  secundum. Ossa m etatarsi äro t re ,  
a f  hvi lka likväl endast et t ,  det tredje,  är  utveckladt.  Det är 
et t  starkt  rörformigt ben ,  som med sin öfre ända gränsar till 
os cuboideurn och de två yt t re kilbenen. Det är  mot nedre 
ändan något alplat tadt och slutar uti en stor bred trochlea. 
På dess bakre sida sitta tvenne spjutformiga ben (Florettbenen) 
(k ig.  34. hk), hvilka motsvara andra och fjerde ossa meta
t ars i ;  deras öfre, till tarsbenen gränsande ändar,  äro tjocka och 
något  uppsvällda.  De afsmalna nedåt och sluta uti fina spet
sar,  vid nedre tredjedelen af del tredjes bakre yta. Pha
langes digitorum  åro t renne,  af hvilka den första är längst, 
den andra helt kort och fyrkantig samt den tredje, eller hof- 
b en e t , som ä r  p la t t , ovalt och bakti l l  ut löpande i tvenne hörn;  
dess undre yta är  något u rhålkad ,  isynnerhet baktill emel
lan de båda utskjutande hörnen. Emellan dessa och uppemot 
ledgången med andra phalangen,  l igger  det stora sesam
benet ,  som fatt namn af spolbenet och öfver h vi i ket senan 
till den långa böjmuskeln glider.

Phoco, grcenlandica. De skälartade djuren hafva en 
särdeles afvikande bi ldning af foten,  hvilken väl underlät tar  
deras rörelser i vat tnet ,  men ej är  sådan at t  den kan under-  
sfodja och uppbära kroppen ,  då de vistas på fasta marken.

Astragulus är  större än calcaneus och l igger på dess 
öfra sida,  endast obetydligt  stödd af densamma. Ledgången

4
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med underbenet består af tvenne åt sidorna lutande p lan,  
hvilka midt uti äro skilda, genom en skarpt  uppstående kant.  
Baktill utlöper benet uti ett s tor t ,  långs undre sidan, urhål -  
kadt utskot t ,  på hvars undre yta tårnas böjsenor gl ida och 
hvilken urhålkning motsvarar den ränna,  som finnes på tuber  
calcanei hos en stor del andra djur.  F rämre delen af as tra
galus är  alldeles rak och slutar med tvenne,  uti vinkel stå
ende ledytor ,  hvaraf den inre t i l lhör  os scaphoideum och den 
yt t r e ,  en del af os cuboideum. Calcaneus är  l i t en, dess bakre 
utskott  öfverskjuter ej det bakre på astragalus;  det  inre ut
skottet (Sustentaculum tal i )  saknas helt och hållet. På öfre 
ytan är  en djup långsgående fåra,  uti hvilken senorna al 
musculi  peroneei löpa. Os cuboideum är  stort och har uti 
yt tre delen en djup inskärning för senan af Musculus peron. 
long., hvilken på främre sidan helt och hållet betäckes af os 
metat, quint.,  hvarigenom en fullkomlig benkanal uppkommer.  
Os scaphoideum är helt smalt och stöder med sin främre yla, 
jemte de trenne ossa cuneiformia, et t  litet fyrkant igt  ben,  
beläget  på inre sidan af första kilbenet .  Ossa m etatarsi äro 
f em,  af hvilka det första är  längst och försedt med epiphyser 
på både öfre och nedre ändan. Det femte är  derefter  det 
längsta. Tredje och fjerde äro de minsta. Phalanges digi
torum  äro på de fyra yttre tårna,  och två på den förs t a , samt 
på denna sednare betydligt  långa. Första phalangen på lenite 
tån är  äfven mycket  lång,  och de tre mellersta tå rna  halva 
dem kortast. Härigenom uppkommer  den inom däggdjurs-  
klassen ovanliga bi ldning,  att de trenne mellersta tårna äro 
kortare än de båda yttre och meilantån kortast. De trenne 
mellersta äro äfven de svagaste och tyckas endast tjena som 
fenslrålar,  uti den, emellan de båda yttersta och största tårna, 
utspända simmhuden. Ledgångarna emellan phalangerna halva 
ej sa tydlig trochlearisk bi ldning,  som hos de öfriga dägg
djuren.  Tredje tåleden har en s to r ,  oregelbunden s l i d a , hvil
ken från undre sidan af benet st räcker sig uppåt den ötre 
och betäcker en del af nagelroten,  hrämre delen af tåbenet 
är  spetsig och rak.

Trickecus Rosmarus har en i midten fördjupad trochlea 
på astragalus och saknar det bakre utskottet på det ta ben. 
Calcaneus är  stor och isynnerhet dess bakre utskott.  Astia- 
gali främre utskott  ar t iculerar  endast med os scaphoideum.
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Ossa metatarsi  och tårna äro bildade såsom hos näst förut -  
beskrifna djur.

4, O /n  IAyamenterna i l^oten,
Ligamenterna i foten utgöras af tvenne hufvudsakliga 

s l a g ,  nemligen: de,  som innesluta och omgifva de serösa hin
norna (Ledgångscapsler ,  Ligamenta capsular i a) ,  och de ,  som 
sammanhål la  benen samt bestämma rörl igheten dem emellan 
(Bandformiga L igamente r ,  Ligamenta fibrosa).

A. Ledgångscapsler (Ligamenta capsularia) 
äro tun na ,  platta och svaga utbredningar  af t ibro-tendinösa 
t r å d a r ,  hvilka ligga nära förenade med de tä ta ,  cellulosa 
h innor ,  som till följe af sin epithelii  beklädnad och egenskap 
at t  afsöndra synovia fått namn af serösa el ler synovial-mem- 
braner .  De tendinösa t rådarne gå endast till kanterna af de 
nä r l iggande benen,  der de förena sig med per iosteum,  och gå 
ej såsom epi t hel i i—bek lädnaden ned på benens art iculat ions ytor. 
Dessa ledgångscapsler  äro aldrig af så fast beskaffenhet,  alt de 
kunna inskränka el ler bestämma rörelsernas v i d d , så vida de ej 
åro sammanvuxna me d ,  eller utgöra en del af, de starkare band-  
formiga l igamenter ,  hvi 1 ka omgifva ledgångarne och hafva 
denna function.  I l edgångar ,  der  en stor rörlighet är  nöd
vä nd i g ,  äro dessa capsler så tunna,  att äfven ett obetydligt  
våld vore t i l l räckl igt  at t  söndersl i ta dem,  och derföre äro 
al l t id sådane ledgångar försäkrade genom starka bandforrniga 
l igamenter .  Detta gä l le r ,  bland fotens ledgångar ,  hufvudsak- 
ligen den emellan underbenet och as t ragalus,  samt den emel
lan capi tulum ossis metatarsi och phalanx prima.  På båda 
dessa ställen bidrager  ledgångscapseln alldeles icke till led
gångens s tyrka,  då deremot l igamenta lateralia äro synnerl igen 
egnade härti l l .  De hufvudsakligaste ledgångscapslerna äro:

Ligamentum capsulare articuli pedis s. tarsi, som omgifver 
och innesluter  den största ledgången i foten och i hvilken de 
största rörelserna kunna ske. Främre och bakre delen af 
denna capsel är  rymligast ,  så att den ,  då foten böjes el ler  
st räckes,  bi ldar  säckformiga förlängningar på ledgångens bakre 
eller f rämre delar ;  hvilket äfven var  nö dvä nd i g t , al ldenstund 
böjning och sträckning äro de hufvudsakligaste rörel se r ,  som 
här utföras. Sidodelarne äro kor t a re ,  al ldenstund de utanför 
liggande ligam. lateralia,  i förening med benens egen bildning,
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hindra alla sidorörelser.  På bakre och främre delarne år  
capseln försedd med ett betydligt  lager af fett ,  hvilket  lig
ger emellan de spridda ligamentösa trådarne.

Hos Menniskan til lhör denna ledcapsel endast ledgången 
emellan underbenet och astragalus,  men hos flera djur ,  och 
tydligast hos Ruminant ia ,  communieerar  denna med, eller snarare 
utgör en del af den stora capse ln , som omgifver astragalus och 
är  gemensam för alla ar ticulationer,  emellan detta och de när 
gränsande benen.

Ligamentum capsulare astr agalo-calcaneum förbinder  
astragali  undre yta med den öfre på calcaneus. Den är  hos 
Menniskan, Apan,  Kat t en,  Hunden,  m. fl. en för denna led
gång egen och sluten säck,  men sammanfaller hos Ruminant ia 
och Hästen med den föregående.

Ligam. capsul. astragalo-ealcaneo-scaphoicieum ä r ,  näst 
den emellan underbenet och astragalus befintliga ledgångs-  
capslen,  den rymligaste och största i foten. Detta gäl ler dock 
endast om de d jur ,  som hafva förmåga af sidorörelse i foten, 
såsom Menniskan,  Aporna,  de femtåiga Glires,  m. fl. Redan 
hos Hunden är det mycket  mindre ,  och hos djur med ännu 
inskränktare rörlighet i foten, såsom hos Fåret och Hästen,  
står denna capsel i förening med den stora,  som omfattar alla 
astragali  ledytor. Den omfattar alltid ledgången emellan col
lum astragali och sustentaculum tali. Dess bakre del börjar 
på ränderna af sustentaculum tali och collum as tragal i ,  samt 
fäster sig med främre delen rundt omkring os scaphoidei 
bakre ända.

Ligam. capsul. calcanco-cuboideum, emellan calcaneus och 
os cuboideum,  är  ej så rymlig som den föregående och sam
manfaller med ledcapseln omkring astragalus hos de d jur ,  
som endast hafva en eller två utvecklade tår.

Ligam. capsul. scaphoideo-cuneifo rm e  omfat tar  ledylorna 
emellan os scaphoideum och ossa cuneiformia.  Hos Hästen 
är  denna capsel en afdelning af den,  som ligger emellan un
derbenet och astragalus.

Utom de här beskrifna ledcapslar finnas hos Menniskan 
och hos flera djur med alla tårna fullt utbi ldade,  särskilta 
synovialcapsler emellan os scaphoideum och os cuboideum, äfven- 
som emellan detta sednare och os cuneil'orme tert ium, men hvilka 
hos djur,  med mindre antal tår och tarsbenen mindre utvecklade, 
antingen försvinna el ler sammanflyta med de närgränsande.



53

Ligam enta capsularia tarseo-mctatarsalia  l igga emellan 
de f rämre ytorna af os cuboideum och ossa cuneiformia, samt 
de bakre ytorna af ossa metatatarsi .  Hos Menniskan finnas 
fyra sådane;  äfvenså hos Aporna,  nemligen en för hvardera 
af  de tre första ossa metatarsi  och en gemensam för fjerde 
och femte. Hos Katten och Hunden är  en gemensam för alla 
fyra ossa metalarsi ,  och hos Få re t ,  Oxen och Hästen finnes
äfven blott en. -

Ligam . capsularia phalangam  finnas emellan capilula 
ossium metatarsi  och phalanges prima?, samt emellan pha-
l angerna sjelfva. De förstnämnda äro de rymligaste. De för
stärkas alla betydligt  derigenom, att senorna till tårnas sträck
muskler  förena sig med dem. På de stäl len,  der  sesamben 
finnas,  äro deras mot ledgången vända ytor inneslutna i dessa 
ledgångscapsler .

B. B andfor miga Ligamen ter  (Ligamenta fibrosa) 
kallas de starka,  icke elast iska,  af tätt l iggande bindväfs- 
knippen bestående band,  som förena benen med hvarandra 
och inskränka rörelserna dem emellan.  De skydda äfven de
förut beskrifna ledgångscapslerna för söndersl i tning och äro
således af största vigt för all rörelse.

De till foten hörande bandformiga ligamenterna utgöras 
af  tvenne hufvudgrupper ,  nemligen: de,  som förena foten med
tibia och fibula samt de ,  som förena fotens ben sins emellan.
En kor t  speciel beskrifning af dessa hos menniskan och några 
af de hufvudsakliga formerna inom däggdjurens klassen har  
jag ansett  nödig,  och bifogar för den skull beskrifningar på 
desamma tio ar t erne ,  hvilkas muskler  längre fram komma alt 
beskrifvas.

Speciela Beskrifatingar.

Hos M e n n i s k a n  fi nnas följande bandformiga liganienter

a) L igan ien ter , som fö ren a  Underbenet med Foten.
L ig . laterale externum ped is, genom hviiket astragalus 

är fästad vid fibula,  består af trenne delar ,  nemligen 1) Lig. 
fibulare ta li anticum, som st r äcker  sig från främre delen af 
malleolus externus till främre delen af corpus ast ragal i ;  2)  
Lig. fibulare ta li posticum , som går  från bakre delen af  mal
leolus externus till astragali  bakre r and;  del består ofta af 
en öfre och en undre fascikel; 'S') Lig. fibulare calcanei går
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från spetsen af malleolus externus till yt tre delen af c a l 
caneus.

L ig. laterale internum ped is, s. deltoideum, som är  kor tare 
än det y t t re ,  börjar på nedre ändan af malleolus internus och 
utbreder  sig solfjäderformigt samt fäster sig på inre ytan af  
astragalus,  sustentaculum tali och os scaphoideum.

b) L igam en ter ,  som fö ren a  fo ten s  ben med hvarandra.
Apparatus ligamentosus sinus tarsi har de yttre (äsciklarna 

längre och de inre kortare.  De ligga alla emellan f rämre 
utskottet af calcaneus och collum astragal i ;  en fascikel g å r  
äfven till yt tre kanten af os scaphoideum.

Lig. astragalo-calcaneum internum posterius går  från 
bakre ,  inre randen af  astragalus till corpus calcanei och bakre 
delen af sustentaculum tali.

Lig. calcaneo-scaphoideum är  ett mycket s tarkt  l i ga 
ment ,  som går  från sustentaculum tali till undre ytan af os 
scaphoideum och dess tuber.

Lig. calcaneo-cuboideum superius består af  helt tunna 
band ,  som endast bidraga att förstärka ledgångscapseln, men 
äro för svaga at t  bestämma rörelserna emellan dessa ben.

Lig. calcaneo-cuboideum inferius s. plantare  är  ett starkt  
l igament ,  som sträcker sig från hela calcanei undre yta och 
fäster sig hufvudsakligen på undre ytan af os cuboideum,  
men går  äfven fram till ändarne af ossa metatarsi .

Emellan os scaphoideum och ossa cuneiformia gå flera 
små korta band på så väl öfre (Lig. naviculare-cuneiformia 
dorsalia), som undre ytan (L ig . naviculare-cuneiformia plan
ta r ia ) ,  äfvensom mellan os cuboideum och scaphoideum (L ig . 
cuboideo-navicularia). Ossa cuneiformia äro äfven sins emel
lan förenade med sådane band ( LJg. inter-cuneiformia). De 
emellan os cuboideum och cuneiformc tert ium kallas L>ig. 
cuboideo-cuneiformia. Emellan ossa cuneiformia och os cu
boideum samt ossa metatarsi  äro l ikadana,  små ,  korta band ,  
som i hög grad inskränka rörelserna mellan dessa ben. De längsta 
af  dessa finnas emellan os cuneiforme pr imum och os metatarsi 
p r im um ,  hvarigenom rörligheten emellan dessa ben blir större 
än emellan de andra.  Emellan nedre ändarne af ossa meta
tarsi och första phalangerna äro,  utom ledcapseln, blott tvenne 
starka sidoband (Lig. lateralia); likadana band förena äfven 
tålederna sins emellan-
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Hos A p a n  {Simia griseo-viridis>

L is  laterale ex te rn u m  pedis består af en stor och s tark 
portion, som går  frän nedre ändan td fibula till bakre ändan 
or calcaneus (L ig . c alcaneo-Jiiulare),den ar  long sa all en 
t i l låter  en stor rörl ighet  emellan a s t r a g a l u s  och calcaneus;  och 
af en mindre port ion,  hvilken g ä r  frän nedre ändan af fibula 
till corpus astragal i ;  den ä r  hel t  kort och håller astragalus 
ständigt  fästad vid underbenet  (L ig . tali fibulare).

L ig . laterale internum peöfverensstämmer med det
hos Alenniskan, men är  svagare m e d  undantag af f rämre delen,  
som ä r  mycket stork och går  till os cuboideum.

A pparatus ligamentosus sinus ta rsi l iknar  den hos Jlen- 
n iskan,  men har  längre f asciklar ,  hvongenom rörl igheten t

foten bl i r  större. .. .
L ig .  c a lc a n é o -sc a p h o id e u m  inferius s . plantare  ar kor

tare än hos Menniskan och försedt med en brosksk.fva.
L is . c a lc a n e o -c u b o id e u m  plantare  l iknar det hos Men

niskan, men sträcker  sig ej så långt t i l lbaka på Caleane, un-

d,C } L is . ast ra ga  lo-met at ar sale gå r  på fotryggen från col lum 
astragal i  till basen af os metatarsi  tert ium. Det ar  ett start  
och rundt  l igament ,  hvilkét l igger  i s a m m a  r i g t m n g ,  som axeln 
för de undre fotbenens rörelser mot astragalus,  och bidiager
att bestämma vidden al dessa rörelser.

L i - ,  tra n sv e rsu m  p e d is  är  ett bredt  och starkt l iga
m e n t ,  som förenar öfre ändarne af tredje och fje.de os me- 
tarsi med os cuneiforme p r i mum ;  det  l igger pa planta.ytan

af nämnde ben. . ,
För  öfrigt äro benen i tarsus och öfre andarne al do

fyra yt t re  ossa" metatarsi  förenade, l ikasom hos Menniskan, ge
nom kor ta  och s tarka l igamentei .

Första tån har  deremot  på öfre och undre ytan längre 
Fmamenter , hvilka medgifva en vidst räcktare hojmng oc 
sträckning.  — Emellan capitula ossium metatarsi  och p id 
langes primae, äfvensom emellan phalangerna sjellva finnas, oi 
utan ledgångscapseln,  endast l igamenta lateralia.

Hos K a t t e n  {Felis domestica);

L is . laterale extern,unbeslår af Ivenne delar ,  en bakre,
svagare och längre ,  som går  från bakre delen af  fibulae 
nedre ända I  i l l ' m i d l e n  af calcaneus,  och en kortare som
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utgår från samma stäl le,  men fäster sig nå cornus as t ra -  
gali.

Lag. laterale internum , s. deltoideum är  som hos Apan.
Apparatus ligamentosus sinus ta rs i  består af  ett kor t ,  

bredt  band,  som går  emellan collum astragali  och bot tnen af  
sinus tarsi.

Lig. calcaneo-scaphoideum l igger ej ,  såsom hos Menni- 
skan och Apan,  snedt öfver eaput as tragal i ,  utan på plantar-  
ytan emellan sustentaculum tali och planlarknölen af os sca
phoideum,  h var i från det s t räcker sig fram till basen af os
metatarsi  tertium.

^*'8 S' cAcaneo-cuboidca dor salia et plantaria  äro tvenne 
kor t a ,  breda och starka l igamenter ,  som från öfre och undre 
ytan al calcaneus gå till motsvarande delar af  os cuboideum.

Os scaphoideum och ossa cuneiformia,  samt dessa sed-
nare och ossa metatarsi  äro sins emellan förenade genom
korta och starka band. Dessutom har tredje och fjerde os
metatarsi  pa plantarytan ett långt l igament ,  som kommer  från 
tarsbenen och fäster sig på mellanstyckefi af de nämnda benen.

Ligamenterna mellan ossa metatarsi  och phalano-erna, 
afvensom de emellan dessa sednare,  äro sådane,  som hos°Apam 

e på ryggsidan emellan andra och tredje phalangerna be
fintliga elastiska ligamenter {Lig. flava) komma att  beskrif-  
vas vid musklerna.

Hos H u n d e n  (Canis fam ilia ris ).

Lig. laterale externum pedis består af tvenne lika starka 
och langa band ,  som korsa hvarandra på så sät t ,  att det ena 
kommer  Irån bakre vinkeln af malleolus externus och g å r  till 
fram re och yttre vinkeln på calcaneus,  och det andra från främre 
vinkeln af samma malleolus till bakre delen af calcaneus.

Lig. laterale internum s. deltoideum l iknar det hos Kat-  
I t n ,  men är  starkare och ej så långt ,  hvarigenom rörelsen i 
foten hos detta djur är  inskränktare än hos föregående.

Apparatus ligamentosus sinus tarsi består dels af  korta 
l a sc i k la r , som från bottnen af  sinus tarsi gå till col lum as t ra 
gal i ,  och dels af  längre,  som från främre delen af astragalus 
gå till bakre delen af  os cuboideum.

Lig. calcaneo-scaphoideum och Lig. calcuneo-cuboideum 
superius et inferius likna de samma hos Katten.
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Dessutom finnes hos Hunden ett långt band,  som börjar  
på undre sidan af tuber  calcanei och l igger med cellväf fä- 
s tadt  på dess undre yta samt slutar på tuberculum ossis me
tatarsi  quinti .  Detta band är  den yttre delen af fascia plan
t ar is  och spelar en stor rol vid benens sammanhållande.

Hos E k o r r e n ( Sciurus vulgaris):

L ig. laterale externum  består af tvenne delar ,  en yt t re ,  
som kommer  från malleolus externus och fäster sig på cal
caneus och collum ast ragal i ,  samt en inre,  som°fäs tar  sig 
på Öfre och bakre delen af  calcaneus och är  starkare än fö
regående;  denna del är  så lång, att den ti l låter en stark vrid- 
ning af foten inåt.

L ig . laterale internum s. deltoideum  ä r  kort och starkt.
A pparatus ligamentosus sinus ta rsi består af  långa fa- 

sc ikla r ,  som gå från bottnen af sinus tarsi till col lum astragali.
Lig. astraga/o-m etatarsale  gå r ,  liksom hos Apan, från 

collum astragali  till basen af  os metatarsi  tertium.
1 å undre sidan af calcaneus uppkommer ett smalt och 

starkt ligam ent, som går  till undre sidan af os metatarsi 
qumtt  och hvilket jag ej observerat hos något af de föregå
ende djuren. För  öfrigt förhålla sig ligamenferna hos Ekor
ren såsom hos de tvenne föregående djuren.

Hos C a v i a a g  u t i :

Lig. laterale externum och internum likna dem hos Hunden.
Detsamma gäl ler  äfven om de l igamenter ,  som förena 

fotens ben sinsemellan; dock märkes ,  at t  tarsbenen äro öfver 
allt l iksom omväfda af korta och s tarka l igamenter ,  som så 
tatl forena benen,  att endast högst obetydl iga rörelser kunna 
aga rum. På undre sidan af  tarsus är  en r änna,  som å ena 
sidan bildas af  det undre,  spetsiga, utskottet på calcaneus samt 
a andra sidan af plantarknölen på os cuboideum och et t ,  på 
t e n n a  sittande, sesamben. Hela denna benstomme är  öfver- 

med 1'gamenter,  hvilka fullkomna rännan,  uti hvilken 
senan for tårnas stora böjmuskel löper. Ossa metatarsi  äro 
vk baserna starkt  förenade med hvarandra genom L is . intcr- 
metalarsalia.

Hos D i d e l  p h i s  d o r s  i g e r  a:

Lig. laterale externum är  alldeles likt detsamma hos 
hkorren.
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Lig. laterale internum s. deltoideum kommer  från främre 
delen af malleolus internus och förbinder sig med Lig. as tra -  
galo-scaphoideum superius.

Lig. calcaneo-cuboideum inferius består af tvenne fa- 
sc iklar ,  en längre,  undre,  som kommer från tuber  ca lcane i ,  
och en öfre,  kor tare,  som kommer från främre delen af sam
ma ben;  båda gå till os cuboideum.

De öfriiia l igamenterna afvika ej från vanliga förhållandet.D ^

Hos S v i n e t  (Sus scropha).•

Lig. laterale externum  består af tvenne s tarka fasciklar,  
hvilka korsa hvarandra på samma sätt som hos Hunden.

Lig. laterale internum s. deltoideum  består al t renne 
de la r ,  nemligen: a )  en smal ,  bandformig fascikel,  som k o m 
mer från mellersta delen af malleolus internus och går framåt 
samt fäster sig på inre sidan af os scaphoideum. b) En bakre,  
ko r t ,  som kommer från hela ytan af malleolus internus och 
fäster sig på corpus ast ragal i ,  der den blir spetsig,  samt slut
ligen af c) en främre del ,  som är  den största och starkaste. 
Den kommer från främre vinkeln af malleolus internus och 
korsar  sig till en del med föregående,  samt utbreder sig åt 
undre delen af foten,  der  den fäster sig på sustentaculum tali 
och os scaphoideum. På undre sidan af foten sammanfalla 
dess fasciklar med den starka ligamentösa u tb redn ing ,  som 
betäcker  alla tarsbenen på undre sidan.

Apparatus ligamentosus sinus tarsi består endast af  tvenne 
korta fasciklar,  hvilka hafva det vanl iga läget.

L ig .  a s tra g a lo -s c a p h o id e u m  uppkommer från collurn och 
inre sidan af caput astragali  och utbreder  sig pa öfie ocn 
inre delen af os scaphoideum samt öfver ossa euneiformia. 
Den inre fascikeln,  som är  tjock och s t a rk ,  bidragei  att be 
stämma de rörelser ,  hvilka ske kring astragali  fansversel la  axel.

Lig. calcaneo-cuboideum börjar vid tuber  calcanei och 
betäcker  hela undre ytan af delta ben och'  af os cuboideum. 
Ungefär midt under astragalus börjar det afgifva en tunnare 
u tbredning,  som,  i form af en skida,  omgilver senan til 
tårnas stora böjmuskel och sammanfaller med fascia plantaris.

Emellan de öfriga tarsbenen,  samt emellan dessa och 
ossa metatarsi  finnes en mängd korta och starka band,  hvilka 
hindra,  snart sagdt,  all rörelse emellan dessa ben.

Ligamenterna för tårna äro som vanligt.O
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Hos F å r e t  ( Ovis aries):

L ig . laterale externum pedis består af Ivenne starka fa- 
s c ik la r ,  som korsa hvarandra och af hvilka den främre st räcker  
sig framåt öfver os cuboideum till ändan af os metatarsi.

L ig . laterale internum s. deltoideum  består äfvenledes 
af tvenne fasciklar,  en yt t re ,  som uppkommer  framom mal
leolus int ernus , går  bakåt  och nedå t ,  för at t  fästa sig på 
sustentaculum tali och bakre delen af os scaphoidenm, ocb 
en in r e ,  som kommer ifrån mellersta delen af malleolus in
ternus och fäster sig dels på inre ytan af astragalus och dels 
på os scaphoideum.

Dessutom finnes ett Lig. ta li Jibularc posticum , hvilket är 
kort  och l igger  emellan bakre randen af malleolus externus och 
yt t r e  randen af astragali  öfre trochlea.  Genom detta l iga
ment är  astragalus fästad vid underbenet ,  då detta böjes framåt.

A pparatus ligamentosus sinus ta rsi är  ett mycket kort 
och starkt  band,  som uppkommer  på inre och öfre randen af 
calcaneus och fäster sig på yttre sidan af astragalus emellan 
dess båda trochleae.

L ig . astragalo-scaphoideum  kommer  från inre sidan af 
astragalus och går  till os scaphoideum samt har  samma funk
tion, som hos Svinet.

L ig . astragalo-scaphoideo-cuboideum  l igger nära förenad t 
med f rämre delen af ledgångscapseln emellan astragalus och 
de tvenne andra,  i detta namn antydda ,  ben.

L ig . calcaneo-cuboideum är  en myckel stor l igament-  
massa,  hvilken börjar vid tuber  calcanei och betäcker  hela un
dre sidan af detta ben,  hvarefter det delar sig i tvenne häl fter , 
samt öfverkläder alla tarsbenen på undre ytan och slutar på 
ossa metatarsi  och i Gaffelbandet, ( Muse. Jlexor. digit, brevis)t 
Under tarsus, äfvensom nedåt hela metatarsus bekläder det, som 
en skida, senorna af tårnas båda böjmuskler.

Emellan ossa metatarsi  och första phalangen,  äfvensom 
emellan dessa sednare,  finnas de vanliga ligamenta lateralia/ 
Uedgångscapslerna få dessutom betydliga förstärkningar af st r äck-  
musklernas senutbredningar,  hvilka korsa hvarandra på öfre 
delen af ledgången emellan andra och tredje phalangen. I’å 
ledgången emellan ossa metatarsi och phalanx prima finnes 
äfven en sådan korsning af gaffelbandets ändar*
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Hos H ä s t  on ( Eauus caballus):

L ig. laterale externum  uppkommer  från nedre delen af 
malleolus externus och gå r ,  som ett mycket tjockt och s ta rk t  
b and ,  till yttre delen af calcaneus. De undre fasciklarne 
komma från främre delen af malleolus externus och vrida 
sig bakåt  för att fästa sig på calcaneus,  hvar igenom den vä-  
sendtliga fördelen uppk om me r ,  att,  då de främre vid böjning 
relageras ,  de bakre spännas,  och vid s t räckning tvärtom.

Lig. laterale internum s. deltoideum består  af tvenne 
de la r ,  hvaraf den yttre uppkommer  från bakre randen af ma l
leolus internus och utbreder  sig öfver os scaphoideum och 
ossa cuneiformia ända ned på os metatarsi secundum och ter
tium. Den inre uppkommer  från främre randen af malleolus 
internus och fäster sig till en del på astragali bakre yta och 
till en del på os scaphoideum. Detta sednare är  ett mycket  
starkt  l igament,  som är omgifvel af en egen stor bursa mu
cosa;  det sit ter  midt i ledgångens axel ,  och är  spändt  under 
både böjning och sträckning samt åstadkommer de r igenom,  i 
förening med trochleans egna byggnad,  den springfjäderl ika 
rörelsen i denna ledgång.

Lig. astragalo-m ctatarsale  uppkommer från inre randen 
af astragal i  främre utskott och går  med plat ta,  starka t rå
dar  snedt nedåt och utåt, öfver os scaphoideum till os me
tatarsi tert ium.

Lig. calcaneo-cuboideum (L. annulare,  S c h w a b )  är  ett platt 
och starkt  band,  som uppkommer från hela yltre ytan af cal
caneus och fäster sig på os cuboideum och öfre ändan af os 
metatarsi ,  hvarefter det fortsätter sig från randen af os me ta
tarsi quar tum,  såsom en skida, omkr ing senorna af tåns långa 
böjmuskler.

Os metatarsi tert ium och phalanx prima äro,  liksom de 
tvenne följande phalangerna sinsemellan,  förenade genom tvenne 
starka sidoband.

På undre sidan af phalangerna finnes derjemte en al l 
deles egen l igament -apparat , hvilken uppkommer från nedre 
randen af ossa sesamoidea,  samt slutar till en del på spol- 
benet och till en del på sjelfva hofbenets undre yta. På ölre 
delen af tåns ledgångar  finnas l ikadana korsningar af st räck
musklernas senor och ändarne af ^affelbandet , som blifvit om-O 7
nämnda hos Fåret.
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•5 . Om musklerna, som tillhora foten •

De hufvudsa k ligaste musklerna,  som utföra röselserna i 
foten, äro belägna på underbenet ,  och endast en del af dem,  
som röra t årna,  l igga på sjelfva foten.

De största och starkaste musklerna gå öfver två el ler 
flera ledgångar ,  hvarigenom deras verkan blir  mångfalldigare.  
De kunna derigenom ej blott böja och s träcka de ben,  på 
hvilka deras senor sluta s ig ,  utan bidraga äfven att förstärka 
de l iknande rörelserna i l edgångar,  som ligga emellan deras 
v idfäs tningspunkte r , och understödja således de muskler ,  som 
utföra dessa sednare rörelserna.

De på underbenet och foten liggande musklerna äro på 
samma sätt, som alla andra,  omgifna af bindväfsskidor af mer 
el ler mindre fast textur ,  hvilka stå i förening med de starka 
fascier ,  som omgifva alla musklerna på extremiteten.  Denna 
för underbenets muskler  gemensamma skida kallas Fascia s. 
V agina cruris; den är  en fortsättning af fascia lata och de
lar sig i flera mindre skidor.  Den yt l iga,  bakre sk id an , som 
omgifver  muse, gastrocnemius och Solens,  samt den yttre,  
som omgifver  musc. pcronoei, äro de svagaste. Den djupare 
l iggande bakre bildar en s t a rk ,  tendinös betäckning för musc. 
tibialis posticus,  musc. flexor digit ,  communis longus och 
musc. flexor hallucis longus,  samt fäster sig till en del på 
bakre ränderna af tibia och fibula. Främre skidan,  som om- 
gilver  musc.  tibialis anticus,  musc. extensor digit ,  longus och 
musc.  extensor hallucis,  utgöres nedtill  af tätare och starkare 
fibrösa ba nd ,  hvilka betäcka och fasthålla senorna af de 
muskler  de omgifva. En del af denna starkare muskelskida 
har hos menniskan fått namn af Ligamentum transversum  
cruris. Hos djuren finnes den äfven och bildar hos många 
af dem ett t jockt ,  s tarkt  men ej synnerligen bredt  band,  
hvilket  fäster sig på ränderna af tibia och fibula ( Ligamen
tum tibiale anticum). Det b idrage r  i ännu högre grad,  än 
det motsvarande hos menniskan,  at t  qvarhålla senorna af fotens
s tr äckmuskler  i sitt normala läye.

.
iSagot nedom Lig. transversum finnas tvenne, snedt gå

ende lager af samma fascia,  som korsa hvarandra nästan midt 
ölver fotleden och förlora sig på fotens sidor (Ligamenta cru
ciata cruris s. tarsi). Hos de andra däggande djuren äro de 
ej så tydliga som hos menniskan. Fortsättningen af denna
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al lmänna skida för underbenets muskler s t r äcker  sig nedåt  
fotryggen,  der  den blir tunnare och mera obestämd.  På bakre 
delen af  foten går  den öfver ledgången och tuber  ca lcane i ,  
samt kommer ned på planta pedis,  der  den får namn af  Fa
scia plantaris. Denna betäcker  undre ytan af  fotens korta 
muskler  och delar sig i tvenne starkare por t ioner ,  en inre 
och en yttre,  samt förlorar sig slutligen vid basen af  tårnas 
första phalang uti flera spetsar. Den är  starkast  och mest  
utbildad hos menniskan,  der den till största delen up pk o m
mer från undre ytan af calcaneus och ligger omedelbar t  fä
stad vid musc. flexor digi torum communis brevis. Den tyc 
kes utgöra en del af denna muskel ,  hvartill man kan sluta 
deraf, at t  hos en mängd d jur ,  som hafva musculus plantar is  
utbildad till böjmuskel för t årna,  har  muskelmassan i musc. 
flexor digit ,  brevis helt och hål let  försvunnit,  men fascian 
qvar stå r ,  ofta till lika bredd ,  som hela muskeln borde hafva 
intagit,  och är  då omedelbart  förenad med senan af musc.  
plantaris longus.

I form af utbildad fascia tyckes den endast finnas hos 
d ju r ,  som trampa på hela foten. Hos dem, som stöda på 
nedre ändarne af ossa metatars i ,  eller på pha langerna ,  är  
den tunn och mindre tydl ig ,  samt bidrager  hos några ,  så
som hos Ruminant ia och Hästen,  alt bilda en skida för se
nan till tårnas långa böjmuskel.

Afven finnes ett annat vidfästningsmedel för musklernas 
senor,  som liknar de nyss omnämnda.  De bildas al samma 
elementer  som de öfriga,  men har i al lmänhet en mera be
stämd bandform. Sådane förekomma vid senorna af  fotens 
extensorer och flexorer samt vid musculi  peronaei , och äro:

l :o L ig a m en tu m  fu n d ifo r m e  ( R etz. ) ,  som omgifver 
senan af  musc. extensor digi torum longus och den af  musc. 
peronseus tertius. Det uppkommer  med tvenne crura i sinus 
tarsi och bildar en slynga kr ing de nämnda senorna.  Hos 
menniskan är  den de l ,  som omgifver  senorna,  förenad med 
l igamentum cruciatum.

2:o R etin acu la  t e n d i n u m som fästa sig på tuberositas 
obliqua calcanei och omgifva senorna för musculi peronsei.

3:o F agin ee ten d in u m  j le x o r u m  äro sk idor ,  som fä
sta sig på undre ränderna af phalangerna och omgifva se
norna af de båda höjmusklerna, långs hela tån. Somliga de
lar af dessa skidor äro mycket mera utbildade och s tarka ,
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än a n d r a ,  och få efter sitt ol ika utseende namn af: a)  L i
gam enta vaginalia , som äro de starkaste och intaga en s tor  
del af  phalangernas undre yta; b)  Lig. annular ia , som äro 
kor ta och ligga endast i grannskapet  af ledgångarne;  c) L ig. 
cruciata  äro de svagaste och l igga likaledes blott vid led
gånga rne.

Antalet af muskler ,  som til lhöra foten,  var ierar  mycket 
inom ordningarne af  Däggdjursclassen, och står i nära sam
manhang  med mångfallden af fotens rörelser samt antalet af  
utbi ldade tår.

Vi skola först i en al lmän öfversigt af musklerna redo
göra för deras functioner och de förändr ingar ,  de undergå,  
samt derefter öfvergå (ill speciella beskrifningar  af de samma 
hos några  af de hufvudsakligaste djurformerna.

I anseende (ill functionen kunna de indelas i tvenne stora 
g r u p p e r ,  nemligen i de,  som tillhöra tarsus och metatarsus,  
och de ,  som til lhöra tårna. Hvardera af dessa grupper  inne
fatta extensorer  och f lexorer,  samt adductorer  och abductorer.

M') M u s k l e r ,  s o m  t i l l h ö r a  t a r s u s  o c h  me t a t a r s u s .

a) M u s k l e r ,  s o m  s t r f i c k a  f o t e n .

1) Musculus gastrocnemius är  den största på underbe
net ;  den fäster sig allt id med tvenne starka senor på nedre 
delen af os femoris,  strax ofvan om cc \ ' . Dess båda mu
ske lbukar  förena sig sedan och bilda Achil lessenan, som fä
ster s ig på tuber  calcanei.  Dess verkan är, att utsträcka fo
ten och til lika att böja lårbenet mot underbenet.

2)  Musc. soleus l igger framför muse, gastrocnemius och 
uppkommer vanl igen från bakre delen af fibula samt förenar 
sig med tendo Achillis.  Dess verkan är  mera inskränkt än 
den föregående muskelns,  i det  den endast sträcker  foten. 
Hos menniskan är  den starkast  utvecklad och uppkommer från 
bakre delen af både tibia och fibula. Hedan hos Apan och 
Katten börjar den att minskas och har hos dem endast ett fä
ste,  nemligen på bakre delen af fibula. Hos Fåret och Hä
sten är den reducerad till en liten smal och tunn muskelbuk,  
hvars sena sammansmäl ter  med Achil les-senan.  Hos Didelphis 
och Svinet saknas den helt och hållet.

49
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Mnm. Musc. plantaris,  som hos menniskan tyckes hafva 
samma function, som de båda föregående,  förändras hos d ju 
ren till en flexor för tårna och kommer at t  beskrifvas såsom 
sådan.

b) M u s k l e r ,  s o m  b ö j a  f o t e n .

3) Muse, tibialis anticus uppkommer  på yt t re sidan af 
t ibi a,  långs åt dess cr ista;  men hos en del d ju r ,  såsom Få
r e t ,  Svinet  och Hästen,  har  den äfven ett fäste på condylus 
externus af lårbenet.  Dess sena går  under l igamentum t rans
versum och fästar sig på os cuneiforme primum och öfre än 
dan af os metatarsi p r imum,  samt ,  der  dessa ben saknas ,  på 
os metatarsi  secundum. Hos de d ju r ,  der  denna muskel t i l l ika 
har  ett fäste på lårbenet  och derigenom äfven kommer  al t  
verka på detta ben,  blir  den en fullständig antagonist  till 
muse,  gastrocnemius,  så at t  dessa båda muskler ständigt  hålla 
lårbenet och foten nära nog parallela med hvarandra ,  hv a r -  
igenom en alldeles egen spänstighet  uppkommer ,  som gör  at t  
dessa båda ben ej kunna böjas el ler sträckas utan at t  mot
svarande rörelser och förändradt läge af båda benen upp
kommer.

c) M u s k l e r ,  s o m  a d d u c e r a  e l l e r  a b d u c e r a  f o t e n .

Musc. tibialis posticus uppkommer på bakre  delen af 
tibia och fäster sig hos menniskan med en utbredd sena på 
tuber ossis scaphoidei ,  os cuneiforme pr imum samt os cuboi -  
deum. Hos Apan ,  Ekorren m. fl. fäster den sig på os sca- 
phoideum och os metatarsi  primum eller tert ium. Hos d ju r ,  
som ej hafva förmåga af sidorörelser är  den ant ingen alldeles 
sammansmält  med musc.  flexor digit .  longus,  såsom hos Hun-o O "
den och Cavia,  eller qvarstår den, som en egen muske lbuk ,  
hvars sena sammanväxer  med tårnas långa flexor,  såsom hos 
Svinet ,  Fåret och Hästen. Hos menniskan och de d ju r ,  der 
den förekommer isolerad,  verkar  den som adductor  och un
derstödes häruti  af  musc. tibialis anticus. Enl igt  bröderna 
Webers  *) undersökning verkar  den alldeles icke vid fotens 
sträckning.  Hos de d ju r ,  der  den sammanflutit med musc. 
flexor, digit ,  förstärker den verkan af denna muskel.

5) Musc. peronccus longus fäster sig på capu t och öfre 
delen af fibula. Den går  bakom malleolus externus,  der  den

*) Mechanik der ruetischlichen G ehw erzeuge, paa. 224 .
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fästes vid foten genom de starka retinacula t en d in um , och 
passerar derefter under foten uti rännan på os cuboideum till 
t uberculum ossis metat.  pr im.  och os cuneiforme p r i m u m , el
l e r ,  der  dessa fat tas,  till os metat ,  secundum. Den abdu
ce r ar  foten och är  fullkomlig antagonist med den föregående. 
Hos Apan och Didelphis verkar  den til lika som adductor  på 
os metatarsi  pr imum. Den saknas endast hos Hästen.

6 )  Musc. pcvonceus brevis s. secundus uppkommer från 
fibula,  nedom föregående muskel.  Dess sena har till en böl
jan samma förlopp som den förres,  den fäster sig hos menni-  
skan och en stor del djur på tuberculum ossis metatarsi  quinti', 
samt tjenar som abductor  för foten. Hos Cavia,  Fåret och 
Svinet  går  den till Ijerde tån och verkar  såsom extensor för 
denna. Hos Didelphis delar sig dess sena i fyra delar ,  hvilka 
gå till de fyra första phalangernas öfre yta. Den verkar  här 
såsom extensor.  Afven denna saknas hos Hästen.

7 )  Musc. peronccus tertius förekommer ej så beständigt,  
som de bada föregående. Den uppkommer bredvid musc. pe- 
roneeus b revi s ,  men fäster sig olika hos olika djur. Hos men- 
niskan fäster den sig på öfre ytan af basis ossis metatarsi 
quinti  och verkar  t il lika med musc. tibialis anticus såsom bö- 
jare af foten. Hos Ekorren fäster den sig på fjerde och femte 
tårna och s t r äcker  dem ;  hos Svinet  verkar  den som abductor  
för femte tån.

B ) M u s k l e r ,  s o m  t i l l h ö r a  t å r n a .

a) E x  t e n  s o r e r  f ö r  t å r na .

8)  Musc. extensor digitorum communis longus uppkom
mer från främre och yttre delen af t ib i a ,  l igamentum infer- 
osseum och ibland från fibula. Den går  under lig. tibiale 
ant icum och igenom lig. fundiforme samt delar sig vid fot
leden uti flera senor. Hos djur  med fem tår  afgifver den 
senor till de fyra y t t r e ,  men i samma mån tårna försvinna,  
minskas äfven antalet af dessa senor. Den fäster sig med tvenne 
senfästen på andra och med ett, på tredje phalangens öfre yta.

9) Musc. extensor hallucis longus uppkommer emellan 
musc. tibialis ant icus och föregående muskel ,  samt fäster sig 
på första och andra phalangerna af första tån,  hvilkert den
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utsträcker.  l)en finnes aldrig såsom egen muskel hos de d j u r ,  
der  den motsvarande tåns ben fattas.

10) Musc. extensor digit, communis brevis uppkommer  
från främre utskot tet  af calcaneus vid början af  sinus tarsi  
och delar  sig i tre eller fyra senor,  som gå till de yt t re 
tårna och förena sig med senorna till muse, extensor longus.O O

Den saknas hos Talpa och Didelphis.  Hos Fåret  och Hästen 
ä r  den mycket liten.

11) Musc. extensor hallucis brevis bör endast bet raktas 
såsom en del af föregående; den uppkommer på samma ställe, 
och förenar sig med senan af musc. extensor hal lucis longus. 
Hos Didelphis finnes den,  ehuru tårnas öfriga korta s t r äck
muskler  fattas.

b) F l e x o r e r  f ör  t å r n a .

12) Musc. J lexor digitorum communis longus s. p e r fo 
rans uppkommer på bakre ylan af  t ib i a,  och från l igamen
tum interosseum. Dess sena l igger bakom malleolus internus 
och inre delen af  astragalus.  Sedan den nedkommit  i fot
sulan,  får den en förstärkning af en kort  muske lbuk ,  Caro 
quadrata S y lv ii , hvilken uppkommer på undre ytan af ca l
caneus och fäster sig på yttre sidan af dess senor;  dessa gå 
sedan till tårna och genomborra senorna af musc.  flexor bre
v is ,  samt fästa sig på undre ytan af tredje phalangen.  Den 
böjer  tårnas sista led. Caro quadrata Sylvii saknas hos många 
djur  men ersättes då af ett senlikt bindväfslager.  Genom denna 
muskel eller den senlika u tbredning,  som företräder d e n , fixe
ras de långa böjsenorna i medelpunkten af foten,  och komma 
derigenom att verka fullkomligt efter längden af  tårna och 
ej snedt inåt,  hvilket de annars,  till följe af den långa böj— 
muskelns läge,  skulle hafva gjort.

13) Musc. flex o r digitorum communis brevis s. p erfo 
ratus , uppkommer från undre ytan af tuber  calcanei ,  och är  
betäckt af den starka fascia plantar is ,  ifrån hvilken äfven rnu- 
skelläsciklar uppkomma.  Den delar sig i flera senor,  hvilka 
gå till de yttre tårnas andra phalang,  och genomborras  af 
senorna till den långa böjmuskeln.  Hos de flesta djur  sam
manväxer  denna muskel med senan af  musc. plantar is ,  dess 
muskelmassa minskas då, el ler försvinner hel t  och hållet, 
så at t  endast en fascia qvarstår ,  hvilken förstärker  senorna af 
musc.  plantaris.  Hos Ruminantia och Hästen antager  denna 
muskel form af et t  l igament ,  med endast högst obetydliga
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spår  till muskulatur .  Den kalias hos dessa djur  Gaffelbandet 
och fäster sig dels på ossa sesamoidea och dels på öfre de
len af phalangerna.

14) Musc. plantaris  uppkommer alll id på condylus ex
ternus af lårbenet ,  bredvid el ler  under  yttre hufvudet af musc. 
gas l rocnemius.  Dess storlek var ierar  mycke t ,  äfvensom dess 
nedre fäste. Hos menriiskan,  der  man måsfe anse dem som 
r u d im e n tä r ,  s lutar  den vid nedre delen afachil les-senan.  Hos 
Apan och Didelphis går  den på inre sidan af achil les-senan,  
och förlorar sig i fascia plantaris ,  för hvilken den fjenar som 
spännare.  Hos de flesta,  och i synnerhet  hos de digi t igrada 
d juren,  går  deh på inre sidan om achil les-senan,  öfver tuber  
ca lcanei ,  vid hvilken den är  fästad medelst tvenne sidoband,  
och nedkommer  på undre delen af foten. Här förenar den 
sig nied fascia plantaris och musc. flexor digi torum brevis 
samt öfvertager  helt och hållet denna sednares function.

15) Musc. flexor kallucis longus uppkommer på l iga
mentum interosseum och bakre delen af  fibula; dess sena lig
ge r  pa bakre sidan al astragalus och fäster sig på undre ytan 
af  första tåns sista phalang. Hos d jur ,  som sakna första tån,  
sammansmäl ter  muskelns sena under foten,  med senan af musc. 
flexor digit ,  longus. Det är  anmärkningsvärdt  att denna muskel 
bibehåller sig såsom isolerad muskelbuk hela däggdjursklassen 
igenom,  sä alt den såsom sådan qvar står ,  till och med hos 
djur  med endast en el ler två utvecklade t å r ,  t. ex. hos Ru
minant ia och Hästen,  ehuruväl flera,  som det tyckes,  vigt i -  
gare muskler  redan hos dessa djur  alldeles försvunnit.  Den 
böjer första tan el ler understödjer verkan af  tårnas långa g e 
mensamma böjmuskel.

16) Musc. flexor halhicis brevis och
17) Musc. flexor d ig iti tuimini saknas ofta och komma 

att beskrifvas vid de d jur ,  hos hvilka de finnas.
18) Musculi lumbricales uppkomma på senorha af musc. 

flexor digit ,  comm, longus. Dess senor förena sig i grann
skapet af första phalangen med senorna af sarfima muskel.  
De äro fyra hos menniskan och flera af de femtåiga djuren,  
men minskas till antalet hos djur med färre t å r ,  samt för
svinna alldeles hos några.
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c) A b d u c t i o n s  och a d d u c t i o n s m u s k l e r  för  t å r n a  äro:

19) Musc. abductor hallucis lon gas.
21») Muse, abductor hallucis brevis.
21) Muse, abductor d ig iti minimi.
22)  Muse, adductor hallucis s. transversus pedis.
23) Muse, interosse.i.
Dessa förekomma,  mod undantag af muse, interossei, en-  

dast hos ell mindre antal djur och äro dessutom af så u n 
derordnad betydelse, att jag ej ansett det behöfligt at t  göra 
någon al lmän framställning af dem. De komma dessutom alt 
afhandlas i de speciella beskrifningarne af de d ju r ,  hos hvilka 
de förekomma.

Af de här ofvan beskrifna muskler  linnes en stor del ,  
som kunna alldeles försvinna eller sammanflyta med nä r g r än
sande muskler ,  utan att fotens egentliga function,  att uppbära 
och fortskalfa kroppen,  derigenom på något sätt minskas.  Det 
är  egentligen de muskler ,  hvilka utföra sidorörelserna i tarsen 
eller t å rna ,  eller äro böjare och sträckare för någon af tårna 
särski l t ,  som först försvinna, och detta i samma mån som de 
ti l lhörande tårna bortfalla.  En annan del muskler kunna der -  
emot aldrig gå förlorade,  med mindre än att functionen i 
foten störes. Dessa sednare äro:  muse, gas t rocnemius,  musc. 
tibialis ant icus,  hvilka sträcka och böja tarsus och metatarsus;  
musc. extensor digit ,  longus,  flexor digit ,  longus och brevis,  
el ler ,  i stället för den sistnämnde,  musc. plantaris ,  hvilka 
sträcka och böja tårna.  Det är  naturligtvis hos djur  med
minsta antalet af utbildade tår och med fullkomlig oförmåga
af si dorörelser i foten,  som vi skola söka det minsta antalet
muskler.  Ett sådant djur  är  hästen, och vi finna hos den
na, endast de fem nyssnämnda,  för fotens och tårnas böj
ning och sträckning nödvändiga musklerna ,  utbildade.  Alla 
de öfriga åtta äro antingen sammanvuxna med de närl iggande 
eller reducerade till små qvarlefvor,  hvilka icke hafva något 
inflytande på rörelserna;  en af dem är  till och med förvandlad 
i et t  starkt  ligament.

I de speciella beskrifningarne har j ag  ej upptagit  musk
lerna för menniskans fot,  al ldenstund de äro så al lmänt och 
väl kända och beskrifna att något ytter l igare derom ej vore 
att säga. De egenheter ,  som i functionellt hänseende finnas
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lios dem,  aro dessutom anmärkta i den föregående al lmänna 
öfversigten al lolens muskler.

Hos A p a n  ( Simia griseo-v irid is) finnes följande musk
ler i folen.

1) Musculus gastrocnemius, uppkommer strax olvan con
dyli ar t iculares på lårbenet ,  och beslår af tvenne platta och 
tunna muskelbukar ,  li.viIka förena sig i l endo  Achil lis,  som 
fäster sig på tuber calcanei.

2)  Musc. plantaris  uppkommer  under och gemensamt med 
yt t re hufvudet af föregående; är  helt smal och öfvergår i en 
sena,  hvi lken strax olvan tuber calcanei vänder sig utåt och 
bakom achi l l es- senan, samt beläcker  denna på tuber  calcanei.  
Den förenar sig sedan med fascia plantaris,  för hvilken den 
t jenar som spännare.

3) Musc. soleus uppkommer från inre sidan af caput  
fibulae och öfvergår i en platt  muskelbuk,  som nedtill slutar 
i tendo achillis.

4)  Musc. tibialis anticus uppkommer från främre och
ytlre sidan af t ibia,  långs åt dess crista. Den bildar  en stark 
muskelbuk och fäster sig med en bred sena på os cunei
form e primum.

5) Musc. tibialis posticus uppkommer  från bakre delen
af tibia,  och går  bakom malleolus internus samt fäster sig på 
tuberculum ossis scaphoidei och os metatarsi  lert ium.

fi) Musc. peronceus longus uppkommer  från caput fibulae; 
dess sena går  bakom malleol is  externus,  i fåran på os cu-
boideum,  samt derefter tvärt under foten,  och fäster sig på
öfre ändan af os metatarsi  primum. Den adducerar  första tån.

7) Musc. peronceus brevis s. secundus börjar på fibula, 
något öfver midten och går  t i l lsamman med föregående samt 
fäster sig på tuberculum plantare ossis inesatarsi quinti .  En 
liten del af senan går  långs ytlre randen af os metatarsi  quint i  
till första phalangens yttre sida. Den verkar  som abductor  
för foten och femte tån.

8) Musc. extensor digitorum  communis longus uppkom
mer på främre delen af fibula och l igger långs åt densamma. 
Sedan den genomgått  l igamentum fundiforme,  delar  den sig 
uti fyra senor,  hvilka gå till de fyra yttre tårna och lästa 
sig på öfre sidan af tredje phalangen.



70

&) Muse, extensor d ig it, comm, brevis uppkommer ,  från 
sinus farsi och delar sig snart  uti fyra muskelport ioner ,  som 
hvardera sända en sena till de fyra yttre tårnas första och 
andra phalang.

10) Muse, extensor hallucis longus uppkommer  under 
musc. extensor digit, long., på l igamentum interosseum och 
fäster sig på öfre ylan af första tåns tredje phalang.

11)  Muso. flexor digitorum, communis longus börjar 
på caput fibulae och lig. interosseum,- den bi ldar  en stark 
muske lbuk , hvars breda sena l igger emellan tuber  calca
nei och astragalus,  och delar sig på planta pedis i fem 
starka senor, af hvilka en gå r  nästan vinkelrät t  mot de öfriga, 
till undre ytan af tummens sista phalang,  och de fyra andra,  
efter at t  hafva genomborrat  senorna till musc. flexor digit ,  
brevis,  fästa sig på samma ställe på de öfriga fvra tårna.

12) Caro i/uadrata S y lv ii  uppkommer öfver fascia plan
taris pa yt t re sidan af calcaneus,  och fäster sig på senan af 
musc. flex, digit ,  comm, long., midtför det s täl le ,  der  senan 
till första tån af°:år.11 • o

13) Musc. flexor, digit, comm, brevis uppkommer  på 
senan af musc. flexor hallucis longus och består af fyra mu-  
skelfasciklar,  hvars senor genomborras af de till musc. flexor 
digit ,  comm. long, hörande,  samt sluta sig på ömse sidor af 
de fyra sista tårnas andra phalang.

14) Musc. flex o r hallucis longus uppkommer  från bakre
ytan af t ibi a;  dess sena l igger  bakom malleolus internus och,
sedan den nedkommit  på planta pedi s,  öfvergår den omedel
bart  uti musc. flexor digit ,  brevis.  Dess verkan ,  som bö-
jare för första tån, har  helt och hållet försvunnit och blifvit 
öfverflyltad på de fyra yttre tårna,

15) Musc. f lex o r  hallucis brevis uppkommer  med tvenne 
hufvuden; det inre från os cuneiforme pr imum och det yttre 
från os metatarsi  tert ium samt omfat tar den långa böjsenan 
för första tån. Den fäster sig på ossa sesamoidea vid första 
phalangen.

16) Musc. lumbricales 8ro fyra. De uppkomma från se
norna af musc. flexor digit ,  longus,  samt fästa sig på inre
sidan af första phalangen.

17) Musc. abductor hallucis longus är  till största delen 
sammanvuxen med musc. tibialis ant icus ,  på hvars yttre sida
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den ligger. Dess sena fäster sig på öfre ändan och yttre  vin
keln af första tåns törsta phalang.

18) Muse, abductor hallucis brevis uppkom m er från inre 
sidan af tuber  calcanei och os cuneiforme p r im um , och ligger 
under de långa böjmusklerna, samt slutar sig på öfre ändan af 
första tåns första phalang.

19) Muse, adductor hallucis, ä r  en b red ,  platt m uskel,  
som Ii o-ger i hudfållan mellan första och andra tån ;  den upp
kom m er från undre sidan af os metatarsi secundum och dess 
första phalang samt slutar sig på främre ändan af os metatarsi 
primum och på öfre ändan af dess , första phalang.

Musc. interossei äro å t ta ,  tvenne för hvardera af de fyra 

y ttre  tårna.

Hos K a t t e n  (Felis domestica).

1) Musc. gastrocnemius är ,  som hos Apan.
2 )  Musc. soleus uppkommer på randen af fibula; dess 

muskelbuk ä r  betydligt smalare än hvardera af dem , som 
bilda musc. gas trocnem ius,  och öfvergår i en sena, som for
enar sig  med tendo Achillis.

3)  Musc. tibialis anticus uppkommer från framre delen 
af tibia med en sta rk  muskelbuk och fäster sig på os meta

tarsi secundum. .
4 )  Musc. tibialis posticus uppkommer från inre och bakre

sidan af t ib ia ,  och utgöres af en tunn , smal muskel, hvars 
sena fäster sig på undre sidan af os cuneiforme primum.

5) Musc. peroncaus longus uppkommer som vanlig t,  och 
fäster sig på öfre delen af os metatarsi secundum.

6) Musc. per on ceus brevis s. secundus och
7 )  Musc. peronceus tertius uppkomma såsom tvenne skilda 

muskler långs tibul<e yttre v inkel,  men deras senor fästa sig 
gemensamt på tuberculum plantare ossis metatarsi quinti.

8) Musc. extensor digit, communis longus börjar på yttre 
sidan af condylus externus ossis femoris,  och öfvergår i en 
lång, smal muskelbuk, som fram på tarsus delai sig uti fyra 
stora senor,  hvilka gå till hvar sin tå och sluta sig på öfie
hörnet af tredje phalangen.

9) Musc. extensor digit, communis brevis uppkommer 
från sinus tarsi och lig. fundiforme. Inre delen är  sam m an
vuxen med senorna till föregående muskel. Den afgilvei lem
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senor, af hvilka två gå fill fjerde och en fill hvardera af de 
tre ofri ga tårna. De fästa sig alla på andra phalangen.

1U) Musc. flexor digit, communis longus uppkommer från 
he a bakre delen af tibia och fibula samt lig. interosseurn. 
Den ofvergår bakom astragalus i en bred sena, som p la tta r  
s.g annu mera under ossa m etatar i ,  samt delar sig sedan uti 
fyra starka fasc .k lar,  hvilka fästa sig på tuberculum plantare 
af de fyra yttre tårnas tredje phalang.

11) Musc. flexor digit, communis brevis beslår af fyra
muskelfasc.kler och en sena för hvarje tå. De genomborras, 
som vanligt af senorna från föregående muskel och sluta si« 
pa omse sidor af tårnas andra phalang.

12) Musc plantaris börjar öfver y ttre  condylus på femur 
oc i )ostar a en lång , stark  muskelbuk, som befäckes af 
muse, gastrocnemius. Dess sena slår sig på insidan om A chilles- 
senan och betäcker denna på tuber calcanei.  På sidorna af

enna ar den fästad med tvenne starka senutbredningar. Den 
fortsätter s.g sedan under foten och ofvergår om edelbart uti 
föregående muskel.

f lex o r  hallucis longus uppkom m er från bakre 
s.dan af t.b .a ; dess sena ligger i en ränna på malleolus in
ternus och forenar sig strax nedom fotleden med senan af
musc. flexor digit , comm, longus.

14) Musc. lumbricales äro fyra; de uppkomma s o m v a n -  
i g .  Ivenne af dem tillhöra femte tån; tredje och fjerde

tan ha t va hvardera en ,  men den andra ingen.
15) Musc. intcrossei äro å t ta ,  tvenne för hvarje tå ;  de 

uppkomma från nedre delen af tarsbenen och öfre delen af 
ossa m etatars i ,  och sluta på ömse sidor af första phalangen.

Hos H u n d e n  ( Cams j'amiliaris')

öfverensstämma musklerna med få undanlag ,  med dem hos 
Katten. De väsendtligasle olikheterna bestå de r i ,  att musc.
solcus ej ufgor en särskild muskel,  utan är  helt och hållet 
sammanvuxen med yttre  hufvudet af musc. gas trocnem ius,  samt 
att musc. tibialis posticus ä r  förenad med musc. flexor dio-it. 
communis longus. Dessutom finnes ett ringa spår fill Caro 
*fuadrata Sylvii.

Sa vål hos katten som hos hunden finnes på sista tåledens 
ofre del tvenne elastiska ligamenter (Ligam enta f l  av a), hvilka
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uppkomma på öfre ändan af andra phalangen, och fäsla sig’ 
bredvid hvarandra på öfversta delen af benslidan, som om - 
g ifver nagelroten. Dessa ligamenter d rag a ,  ulan biträde af  
m usk lerna ,  den tredje phalangen ti l lbaka; hos hunden mot öfre 
y ta n ,  och hos kallen ned på yttre sidan af andra phalangen.

Hos E k o r r e n  (Sciurus vulgaris).

1) Muse, gastrocnemius utgöres af tvenne stora muskel
bukar, som på nedre tredje delen af I i bia öfvergå uti tendo 
Achillis.

2) Muse, soleus uppkommer från inre sidan af caput
fibulae, är  helt tunn och sm al,  samt förenar sig med tendo
Achillis strax ofvan tuber calcanei.

3)  Muse, tibialis anticus uppkommer från hela inre ran 
den af t ib ia och fäster sig på os cuneiforme primum.

4) Muse, tibialis posticus är en smal m u sk e l , som upp
kom m er från bakre randen och inre sidan af t ibia; dess sena 
l igger i en ränna bakom malleolus internus, och slutar sig 
med tvenne fästen, ett på det lilla öfvertaliga benet,  som
ligger på inre sidan om os cuneiforme p r im um , och ett på
undre ytan och öfre ändan af os metatarsi primum.

5) Muse, peronceus longus r:r' omnier från caput fibulae, 
och ligger bakom malleolus externus,  samt g å r  under foten 
för att fästa sig på os metatarsi primum.

6) Muse, peronceus brevis s. secundus uppkommer un
der den förra långs fibulae rand, och fäster sig på tuber
culum plantare ossis metatarsi quinti.

7) Muse, peronceus tertius uppkommer från öfre delen 
af fibula, och går  emellan de båda föregående. Dess sena
delar  sig i tvenne trådar, som gå till fjerde och femte tårna
och verka på dem såsom extensorer.

8 )  Muse, extensor digit, communis longus ligger på 
y ttre  sidan om musc. tibialis anticus, och delar sig i fyra
senor, som gå till tredje phalangen på de fyra yttre tårna.

9) Muse, extensor digit, communis brevis uppkommer 
från sinus ta rs i ,  och afgifver senor till de tre mellersta tå r 
nas första och andra phalanger.

10) Muse, extensor hallucis longus ligger under musc. 
extensor digit , commun. long., och fäster sig på första tåns 
sista phalang.

50
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11) Muse, flexor digit, communis longus uppkommer, 
som van lig t ,  ocli delar sig på planta pedis i fem breda och 
starka senor, hvilka genomborra senorna till musc, plantaris 
och sluta sig på undre vinkeln af tredje phaiangen.

12) Muse, flexor digit, communis brevis  år  en liten 
m uske l , som uppkommer frän främre delen af calcaneus och 
till en del frän senan till muse, flexor digit , comm. longus; 
dess senor förena sig med den af musc. plantaris.

13) Musc. p lan taris  uppkommer på vanligt s ä t t ,  och 
består af en stark m uskel,  hvars sena vrider sig om yttre  
sidan af tendo Achillis, samt beläcker dennes nedre del. Den 
delar sig sedan på planta pedis i tre senor, hvilka ga til l 
de tre mellersta tårnas andra phalanger, och genomborras af 
dem till musc. flexor digit, communis longus.

14) Musc. flex o r d ig iti rjuinti ä r  en liten m uskel,  som 
uppkom m er långs nedre randen af calcaneus och fäster sig 
på femte tåns andra phalang.

15) Musc. lumbricales äro fyra och förhålla s ig  som
vanligt.

10) Musculi i/iterossci äro å t ta ,  tvä för hvarje af de
fyra yttre tårna.

Hos Ca v i a  a g u t i .
1) Musc. gastrocnemius är  stor och stark samt upp

kommer och fäster sig på vanligt sätt.
2) Musc. soleus uppkommer från caput fibulae, och bil

dar en smal, jemntjock muskelbuk, hvars sena ej förenar sig 
med tendo Achillis, utan fäster s ig  långs öfre ytan af ca lca
nei bakre utskott.

3)  Musc. tibialis anticus uppkommer från y ttre  randen 
af crista tibiae, och fäster sig på os cuneiforme primum samt 
os metatarsi secundum.

4) Musc. pcronceus longus uppkommer från cuput fibulae; 
dess sena går  under os cuboideum för att fästa sig på undre 
delen af os cuneiforme primum och metatarsi secundum. Den 
verkar här såsom böjare för foten.

5) Musc. peronceus brevis s. secundus uppkom m er på 
fibula, under föregående; dess sena går  bakom malleolus ex
ternus till den fjerde tå n ,  hvilken den utsträcker.

6) Musc. extensor d igit, communis lonsus uppkommer 
på condylus externus ossis femoris ,  och afsänder tre  senor, 
en till hvarje tå.



7 )  Muse, extensor digit, comm, brevis uppkommer från 
främre delen af calcaneus, är  en tunn m uskel,  som af- 
g ifver (renne senor, till tårnas första phalang.

8) Muse, extensor hallucis longus ligger under musc. 
tibialis anticus samt fäster sig något framom denna muskel, 
på os metatarsi secundum. Den verkar lika med muse, ti
bialis anticus.

9)  Musc. flexor digit, communis longus uppkommer från 
bakre  sidan af  tibia och fibula, och delar sig på planta pedis, 
sedan den upptagit  senan af musc. flexor hallucis, i trenne 
stora senor, hvilka sluta sig på tredje phalangen.

10) Musc. plantaris  uppkommer från bakre ytan af  con
dylus externus ossis femoris,  och är  en betydlig muskel, Dess 
sena böjer sig  om Achilles-senan öfver tuber ca lcane i,  
hvarefter den blir  bredare och fortsätter sig på planta pedis,  
der  den delar sig i trenne senor, hvilka gå till tårnas an
dra phalang och genomborras af senorna till musc. flexor digit,  
longus.

11) Musc. flexor hallucis uppkommer utmed musc. flexor 
d igit ,  communis longus; dess sena går  bakom malleolus in
ternus och förenar sig på planta pedis med senan till nyss
nämnda muskel,

12) Musc. lumbricates äro tvenne myckel små muskler, 
som gä  från delningen af stora böjmuskelns sena till första 
phalangen af de tvenne yttre tårna.

13) Musc. intcrossei äro sex , två för hvardera tån.

Hos M u l l v a d e n  (fralpa Europed).

1) Musculi gastrocncmii fästa sig som vanligt och öfver- 
gå ungefär på midlen af tibia uti en gemensam sena.

2 )  Musc. solcus uppkommer från caput fibulae och ä r  
en helt tunn ,  smal muskel,  som förenar sig med senan af
föregående.

3 )  Musc. tibialis anticus uppkom m er på condylus ex
ternus af os femoris och på yttre sidan af crista tibiae; den 
fäster sig på os euneiforme primum.

4 )  Musc. tibialis posticus ä r  till största delen samman
vuxen med musc. flexor dig itorum communis longus; deras 
senor förena sig strax ofvan folleden.

5) Musc. pcronceus longus uppkommer och fäster sig 
som vanligt.



()) Muse, peronceus secundus uppkommer under den förra 
och fäster sig med en sena på os metatarsi ~ 'um  och med 
en annan på yttre sidan af femte tåns första pha lang ;  den 
tjenar som abductor för denna tå.

7) Muse, extensor digit, communis longus uppkom m er 
på condylus externus ossis femoris och från öfre ändan af 
t ib i a ; den delar sig på fotryggen i fem senor, en för hvar- 
dera tån.

8)  Muse, flexor digit, communis longus ä r  en stor m u 
sk e l , som uppkommer på bakre delen af tibia och ligam entum  
interosseum; den går  med en stark sena bakom as tragalus 
och delar sig på planta pedis i fem senor, en för hvardera 
tån. Inuti denna muskel ligger en l i ten ,  isolerad m uskel
b u k ,  hvilken afskickar en smal sena, som med ett  ligament 
är  fästad vid malleolus internus och fäster sig på y ttre  sidan 
af det öfvertaliga tarsbenet, för hvilkel den tjenar som a b 
ductor.

9) Muse, flexor digit, communis brevis är här redu 
cerad till en aponeurotisk u tbredning , som är  sammanvuxen 
med och betäcker senorna af muse, flexor digit ,  commun. 
longus. Dess ändar fästa s ig ,  efter alt hafva blifvit genom 
borrade af den långa böjmuskelns senor, på andra phalangen 
af alla fem tårna.

10) Musc. interossei äro tvenne för hvardera af de tre 
mellersta tå rna ,  samt en yttre för den femte och en inre 
för första tån.

Hos D i d e l p h i s  d o r s i g e r a .

1) Muse, gastrocnemius består af tvenne smala muskel
bukar, som vid midten af tibia öfvergå uti Achilles-senan.

2) Musc. plantaris longus uppkommer gemensamt med 
yltre hufvudet af musc. gastrocn., och utgör en liten och 
tunn muskel,  hvars sena vrider sig om kring nedre delen af 
tendo Achillis och öfvergår uti fascia p lantaris ,  hvilken den 
spänner.

3) Musc. tibialis anticus uppkommer från hela yttre 
randen af crista tibiae och fäster sig på os cuneiforme primum.

4) Musc. tibialis posticus uppkommer från bakre delen 
af tibia och ligamentum interosseum , samt fäster sig på tuber
culum  ossis scaphoidei och undre sidan af os cuneiforme 
prim um .
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5) Muse, perorueus longus uppkommer från caput fibulae 
ocli fäster sig på tuberculum plantare ossis metatarsi primi.

6)  Muse, peronceus brevis , s. secundus uppkommer un
der föregående; dess sena delar sig vid malleolus externus i 
fyra delar, en för hvardera af de fyra yttre tårnas första pha-  
lang ,  hvilken den utsträcker. Den består troligen af tvenne 
muskler, nemligen peronaeus secundus och tertius.

7)  Muse, extensor d ig it, communis longus är en liten 
muskel,  som börjar på caput fibulae, och hvars sena delar 
sig vid fotleden i fyra delar, en för hvardera af de fyra yttre 
tårnas sista phalang.

8) Musc. extensor hallucis longus ligger under den före
gående och fäster sig på öfre ytan af första tåns sista phalang.

9) Musc. extensor hallucis brevis uppkommer från sinus 
tarsi och lig. fundiforme, och tyckes vara den enda återsto
den af musc. extensor digitor. commun. brevis;  den fäster sig 
på första tåns andra phalang.

10) Musc. flexor digit, commuuis longus är en stark 
muskel,  som uppkommer från bakre delen af tibia och fibula; 
på planta pedis är  dess breda sena sammanvuxen med musc. 
flexor digit, brevis,  hvilken afgifver smala sentrådar  till de 
fyra yttre tårnas andra phalang , då deremot senan af den 
förra fortsätter sig till tredje phalangens undre del.

11) Musc. flexor hallucis longus uppkommer på bakre 
delen af tibia och fäster sig på sista phalangen af första tån.

12) Musc. flexor hallucis brevis uppkommer från os 
cuneiforme primum och öfre ändan af os metatarsi te r t ium ; 
den omfattar senan af föregående muskel och slutar på öfre 
ändan af första tåns första phalang.

13) Musculi lumbricalis äro fyra , en för hvardera af de 
fyra yltre tårna.

14) Musc. abductor d igiti cjuinti uppkommer på undre
och yttre ytan af calcaneus, och fäster sig  på yttre sidan af
femte tåns första phalang.

15) Musculi interossei äro s ju ,  två för hvardera af de 
tre mellersta tå rna ,  samt en för den femte.

Hos S v i n e t  (Sus Scropha).

1) Musc. gastrocnemius består af tvenne stora muskel
bukar, som uppkomma och fästa sig på vanligt sätt.
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2 )  Muse, tibialis ahticils uppkommer med ett  senigt 
butvud på condylus externus ossis femoris * och förenar sig  
sedan med muse, extensor digit; borrtmuhis lo n g u s ; dess fria 
sena fäster sig på os scaphoideum ocii cuneiforme prim um .

3) Muse, peronceus longus ä r  en liten, smal m uskel,
som uppkommer på y ltre  randen af fibula och fäster sig på
os metatarsi secundum.

4) Muse, peronceus brevis s. secundus uppkom m er på 
öfre delen af fibulae yttre rand ,  och öfvergår nedtill i en 
tem!igen stark sena ,  som , utan att fästa sig på tarsus eller 
m etatarsus, går  till fjerde tåns andra phalang, hvilken den 
utsträcker.

5) Mttsc. peronceus tertius uppkommer på bakre Och 
yttre ränden af fibula, ä r  en sm al,  rundaktig  m uske l ,  hvars 
sena g å r  bakom malleolus externus under senorna a f  de båda 
föregående, samt slutar på första och andra phalangen af 
femte tån ,  för hvilken den tjenar som abductor.

6)  Muse, extensor digit, communis longus börjar i före
ning med muse, tibialis anticus på condylus externus ossis 
femoris,- strax ofvan folleden delar sig dess sena uti fyra de
lar, nemligen tvenne yttre  för de små tårna och en m indre 
för tredjé lån, samt slutligen en fjerde, den s törsta ,  hvilken 
åter delar sig ut i tvenne, en för tredje och en för fjerde tån.

/ )  Musc. extensor digit, communis brevis uppkom m er 
på öfre delen af os scaphoideum och os cuboideum ; den är  
en platt och temligert bred muskel, som slutar sig på undre 
sidan af senorna till föregående m uskel,  hvars verkan den 
understödjer.

8) Musc. plantaris  uppkommer i förening med yttre  
hufvudet al musc. gastrocnem ius, öfver condylus externus ossis 
femoris; den har en långsträck t,  köttig b u k ,  och öfvergår 
ned emot tuber calcanei i en platt sena , hvilken till en början 
ligger under senan för musc. gastrocnemius, men sedan vrider 
sig på inre sidan öfver densamma och lägger sig öfver tuber 
calcanei, der den blir  bredare och afgifver starka lasten till 
ömse sidor af calcaneus. Derjemte är  den här försedd med 
en broskskifva, som glider på klyfningen af calcaneus. Nedom 
tuber calcanei afsmalnar senan och delar sig i tvenne delar, 
som genomborras al de mellersta senorna af musc. flexor di
gitorum communis longus, och fästa sig på andra phalangen 
af  de tvenne mellersta tårna.
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9)  Muse, f lex o r  d ig it, communis longus uppkommer från 
bakre delen af tibia och lig. interosseum; den består af tvenne 
delar, en mindre och en större; den förras sena är helt smal 
och förenar sig snart med senan af den större; denna m indre 
del m otsvarar  muse, tibialis posticus hos menniskan. S trax 
ofvan folleden öfvergår hela muskeln i en stark sena* som 
ligger bakom astragalus och delar sig uti fyra delar, nem li-  
gen tvenne smärre för de mindre tå rna ,  och tvenne större 
för de stora. De fästa sig på vanligt sätt.

10) Muse, extensor hallucis longns ä r  en sm al,  rund 
muskel,  som uppkommer långs y ttre  randen af  crista tibiae 
och öfvergår ned emot fotleden i en smal se n a , hvilken fäster 
sig på os cuneiforme primum och os metatarsi secundum.

11) Muse, f le x o r  hallucis ligger på inre sidan om musc. 
flexor d ig it ,  comm, longus; dess sena löper uti en ränna på 
malleolus in ternus, samt öfvergår strax nedom fotleden uti 
senan för tårnas gem ensam m a, långa böjmuskel.

12) Muse, abductor d ig iti secundi ä r  en l i ten ,  smal 
muskel, som ligger under musc. extensor d igitorum och upp
kommer på inre och främre delen af tibia; Den fäster sig 
på första phalangen af andra tån ,  hvilken den abducerar.

13) Musc. interossei äro sex ,  nemligen tvenne mindro 
för hvardera  af  de båda små tå rna ,  och en stor för hvar- 
dera af de två mellersta.

Hos F å r e t  (Ovis aries').

1) Musc. gastrocnemius ä r  som hos föregående.
2) Musc. soleus uppkommer på yttre sidan af under

benet,  och utgöres af en mycket tu n n ,  smal m uskelbuk, som 
går  bakå t och u tå t ,  samt förlorar sig  i föregående muskel.

3) Musc. tibialis anticus uppkommer på condylus exter
nus af os femoris och från yttre delen af crista tibiae, samt 
fäster s ig  på os scaphoideum, os cuneiforme tertium och öfre 
ändan af os metatarsi.

En antydning till musc. extensor hallucis Iongus finnes 
i denna muskel.

4) Musc. tibialis posticus ä r  en liten m uskel,  som bör
ja r  på bakre  delen af tibia och öfvergår i en kort sena,  
hvilken s trax  ofvanom hasleden förenar sig med musc. flexor 
digit, communis longus.
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5) Muse, peronceus longus uppkommer från yttre sidan 
af tibia och öfvergår i en smal sena, som fäster sig vid på 
undre sidan af tarsbenen och metatarsus.

6) Muse, peronceus brevis uppkommer långs tibise y ttre  
v inke l;  den är större än musc. peronaeus longus och afger 
en sta rk  sena till första och andra phalangen af fjerde tå n ,  
hvilken den utsträcker.

7 )  Musc. extensor digit, communis longus ligger under 
musc. tibialis anticus , med hvars öfre ända den gemensamt 
uppkommer, samt långs tibiae yttre rand. Den öfvergår strax  
ofvan hasleden uti tvenne senor, af hviIka den in re ,  mindre, 
går til l tredje tåns första och andra phalang, och den y l t re ,  
s tö rre ,  delar sig uti tvenne delar, en för tredje och en för 
fjerde tåns sista phalang.

8 )  Musc. extensor digit, comm, brevis uppkommer från 
öfre ytan af  farsbenen och sträcker sig snedt inåt samt 
fäster sig på senan af föregående; dess muskelbuk är mycket 
liten och tunn.

9) Musc. flexor digit or. communis longus ligger långs 
bakre ytan af t ib ia ,  och öfvergår i en stark sena. Denna ge
nom borra r  det starka lig. calcaneo cuboideum samt fortsätter 
sig till nedre ändan af ossa m etatarsi,  der den delar sig i 
tvenne starka senor, som genomborra dem af musc. p lan tar is ,  
och fästa sig på undre ytan af tredje phalangen.

10) Musc. flexor digit, communis brevis (gaffelbandet) 
är här reducerad till ett p la t t ,  starkt l igam ent,  med högst 
r inga  spår till muskulatur, på dess mot benet vättande yta. 
Den uppkommer på undre delen af tarsi ben, och ligger  i 
fördjupningen på bakre sidan af os metatarsi.  Vid nedre ändan 
af detta ben delar den sig i tvenne starka senor, som gå  till 
y ttre  sidorna af första phalangerna, och i tvenne tunnare ,  i 
midten liggande, som bidraga att fästa ossa sesamoidea.

11) Musc. plantaris  uppkommer som vanligt; dess mu
skelbuk är  temligen betydlig. Dess sena g å r  alldeles såsom 
hos Svinet.

12) Musc. flex o r hallucis longus ligger på inre sidan 
om musc. flexor digit , communis longus. Dess sena ligger 
betäckt af ligamenter på inre sidan af tarsus, och förenar sig 
med senan af nyssnämde muskel, innan denna framkommer 
genom ligamentum cnlcaneo-cuboideum.

Hos
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Hos H ä s t e n  (Equus caballus):

1) Muse, gastrocnemius bildas af tvenne starka muskel
bukar,  som uppkomma något högre än vanligt på lårbenet. 
Senan af den yttre är på nedre tredjedelen af tibia vriden 
om den inre. De fästa sig gemensamt på tuber calcanei.

2 )  Musc. soleus är en ovanligt tunn och sm a l , men lång 
muskel,  som börjar på caput fibulae, och sträcker sig inåt, 
hvarefter den öfvergår i en kort sena, som förenar sig med 
tendo Achillis.

3 )  Musc. tibialis anticus uppkommer på cc \ ' u s  exter
nus ossis femoris och längs yttre sidan af crista tibiae; dess 
sena de lar  sig vid tarsleden uti tvenne delar ,  hvilka fästa sig 
på inre sidan af tarsus och metatarsus.

4 )  Musc. tibialis posticus ligger bredvid musc. flexor 
digit . longus och är till största delen sammansmält med dess 
muskelbuk och längre ned förena sig älven deras senor.

5 )  Musc extensor digit, communis longus uppkommer
med en smal sena, gemensamt med musc. tibialis anticus, från
nedre delen af femur och med en stark muskelbuk från yttre 
delen af tibia. På främre delen af hasleden öfvergår den uti 
en platt och stark sena, som upptager senan af musc. extensor 
hallucis longus. Vid nedre ändan af os metatarsi afgifver den 
en platt senutbredning till första phalangen, och fäster sig på 
öfre delen af hofbenet.

6) Musc. extensor digit, communis brevis uppkommer
från främre delen af calcaneus, är mycket liten, och går snedt
inåt för att fästa sig på senan af föregående muskel, strax 
olvan föreningen med senan af musc. extensor hallucis.

7) Musc. extensor hallucis longus ligger på yttre sidan 
orn musc. extens. digit , longus; dess sena glider på inre delen 
af astragalas och öfvergår uti senan af nyssnämnde muskel.

8 )  Musc, flexor digit, communis longus uppkommer från 
hela bakre delen af tibia. Den stora muskelbuken öfvergår strax 
ofvanom hasleden uti en bred och tjock sena, som upptager 
den längre ,  runda och smala senan af musc. tibialis postic., 
hvarefter den gemensamma senan går  under hasleden och 
bakpå ossa metatarsi, der den upptager senan af musc. flexor 
hallucis. \  id ledgången emellan os metatarsi och phalanx 
prima genomborrar den senan af musc. plantaris, uti hvilken

ti
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den ligger innesluten såsom i en sk ida ; ändan a f  senan fäster 
sig på bakre och undre delen af hofbenet.

9) Muse, flexor digit, communis brevis (gaffelbandet) är, 
liksom hos fåret förvandlad till ett bredt och starkt ligament, 
blandadt med några få muskelknippen. Den börjar på undre 
delen af calcaneus och ligger under senan af muse, flexor 
digit , long., samt delar sig vid nedre ändan af os metatarsi 
tertium i tvenne delar, hvilka förena sig med ledgångs-cap- 
seln och de band, som lästa ossa sesamoidea. Tvenne starka 
fasciklar gå äfven på sidorna af nämnde ledgång (ill öfre 
delen af andra och tredje phalangerna, och korsa sig härvid 
med senorna af musc. extensor digit, longus.

10) Musc. plantaris uppkommer från ett starkt utskott 
på bakre och nedre delen af femur. Den har en smal, tunn 
och något senig m uskelbuk, hvars sena vrider sig om inre 
sidan af senan till musc. gastrocnemius, hvilken den betäcker 
på tuber calcanei. Dess nedre ända genomborras af senan 
till musc. flexor longus och laster sig sedan på första och 
andra tåleden.

11) Musc. flexor hallucis ligger på inre sidan om musc. 
flexor digit,  longus; dess runda sena går på inre sidan af 
astragalus och förenar sig nedanför hasleden med senan till 
tåns långa böjmuskel.

12) Musculi lumbricales äro tvenne mycket sm å, lång
sträckta muskler, som börja vid nedre tredjedelen af os meta
tarsi, på senan af musc. flexor digit,  communis. De smalna 
af uti en liten sena, som förlorar sig uti de starka fascierna, 
hvilka bekläda ledgången mellan os metatarsi och phalanx 
prima.

13) Musc. interosseus ligger på bakre sidan af det ofull
ständiga os metatarsi secundum; är smal och högst obetydlig, 
samt fäster sig med en liten sena på första phalangen.

O, Om ariererna och nerverna.

Arterorna i foten bilda slutändarne af de stora kä r l
stammar, hvilka ifrån bäckenet kommer ned på bakre extre
miteten, och på underbenet dela sig i trenne större stammar, 
nemligen Art. tibialis a n t ica ,  Art. tibialis postica och Art. 
peronea.
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Hos menniskan och de plant i” rada d juren samt hos de 
d ig i t ig rad a  djur, som halva bred fot, fördela si” artererna i 
foten pä följande sätt:

A r t e r i a  t i b i a l i s  a n t i c a ,  som pä föl ryggen far namn 
af A rt. dorsalis ped is , delar sig der uti art. tarseci interna 
och A rt. tarsea e.xlerna. Dessa bäda af” ifva grenar till

O  O

musklerna på fotryggen och bilda frampå ossa metatarsi en, 
oftast ofullständig båge ( arcus dorsalis). Ifrån denna upp
kom m er arteria; metatarscce,  som äter dela sig uti art. dor- 
sales digitorum.

A r t e r i a  t i b i a l i s  p o s t i c a  går bakom malleolus in
ternus och kommer ned på planta pedis, der den delur sig
uti art. plantaris interna och art. plantaris externa, hvilka 
afgifva grenar till de under foten liggande muskler och fascier 
samt bilda en liten, ytlig båge,  arcus plantaris sublimis, 
och en djupare liggande större båge ,  arcus plantaris pro

fundus. Ifrån denna sednare uppkomma art. interossece s. 
metatarsece plantares, som vidare dela sig uti art. plantares 
digitorum. De på tårnas undre ytor liggande artererna äro 
alltid  större än de, som finnas på öfre ytorna och bilda på
sista phalangen bågar, hvarigenom de på ömse sidor om tån
liggande artererna communicera med hvarandra.

A r t e r i a  p e r o n a e a  bidrager hufvudsakligen till bildande 
af ådernäte t på yttre sidan al ledgången emellan underbenet 
och foten, samt afgifver smärre grenar till yttre sidan af 
calcaneus.

Hos djur med endast en eller två tår utbildade, förän
dras läget af ar tererna på det sä t t ,  att de antingen, såsom 
hos Hästen, gå på sidorna af det utbildade os metatarsi till 
tåbenen och der bilda föreningar, eller, såsom hos Ruminantia, 

Pa främre och bakre ytorna af os metatarsi, uti de 
fåror, som utmärka skillnaden mellan de tvenne samman
vuxna benen.

Nerverna i loten äro ,  liksom artererna, grenar af de 
slora nervstammarne, N e r v u s  I s c h i a d i c u s  och c r u r a l i s ,  
hvilka förse hela nedre extremiteten med nerver. Redan på 
iåret delar sig nervus ischiadicus uti tvenne stammar n e r v u s  
p e r o n a e u s  och n e r v .  t i b i a l i s ,  hvilka båda förekomma obe
roende af tårnas antal. Den förre afgifver först grenar till
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de på underbenet liggande sträck musklerna för foten och  går
derefler till fo tryggen, samt afgifver en ramus dorsalis suifpcr- 
f ic ia lis , som gar till huden af fotryggen och till tå rnas  öfra
yt a,  samt en ramus profundus s. mus cularis, som fö» r< die lar 
sig uti musklerna på fotryggen. —  JS'crv. tibialis afgpifver 
först muskelgrenar till fotens på underbenet l iggande böj—
muskler,  och derefter en hudnerv till yttre sidan af foo)ten, 
nervus cutaneus externus pedis. Den stora stammen går
bakom astragalus, på sidan om senorna af tårnas böjmnsdkler,  
och delar sig hos de djur, som halva flera tår, under Plllanta 
pedis uti nervus plantaris pedis internus, som g å r  till uirndre 
ytan af de inre tå rna ,  och nerv. plant, pedis externus, sorn 
går till undre ytan af de yttre tårna.

Såväl nerverna som arlererna under fotsulan äro H o j s s  de 
plantigrada djuren skyddade ifrån den tryckning , som uunder 
gåendet ovillkorligen skulle uppkomma, dels genom den tjjcocka 
huden, sorn bekläder undre ytan af dessa djurs f o t t e r  och 
dels genom den tjocka senutbredningen (fascia p lan tar is ) , ,  som 
förut blifvit afhandlad vid musklerna.

Ifrån Nervus cruralis kommer endast en mindre nuerv- 
gren till foten, nemligen nervus cutaneus pedis intertuuis s. 
saphenus.

Hos djur med blott en eller två utbildade tår föränndras 
nerverna ,  till ett med tårna öfverensstärnrnande antal. ID)eras 
läge förändras äfven hos några och följa då i alhmäinhet 
arterernas gång , hvilket är händelsen hos Hästen och UOxen 
m. fl.

Fotens betäckningar borde väl här äfven intaga ett eget 
kapitel ,  men då denna afhandling redan vuxit till en bteetyd- 
lig vidlöftighet,  utelämnar jag dem här, för alt vid e t t  ;ainnat 
tillfälle dertill återkomma. Den zoologiska delen deralff, är 
dessutom nyligen afhandlad af min Bror, Prof. C. Sundhevall 
uti Vet. Akad. Handl. för år  1844, samt provisoriskt ut ii Vet. 
Akad. Öfversigt för Mars månad 1845 pag. 26.



Förklaring a f  Figurerna.

Fig. 1. Menniskans fo t  (£ af naturliga storleken) sedd ofvanifrån.
A — li den longitudinella axeln för rörelserna mellan 

fotens b en ,  hvars ändar tillika utgöra fotens egent
liga stödjepunkter.

C— D den transversella axeln, uti hvilken foten rörer  
sig mot underbenet.

Fig. 2. Menniskans fot (g), sedd från yttre sidan.
Fig. 3. D:o d:o (g), sedd från inre sidan.
Fig. 4. Foten a f  Si/nia griseo-viridis (f).
Fig. 5. — af  Otolicnus Teng (Vet. Ak. Handl. 1843) nat.

storlek.
Fig. 6. —  af  Pteropus edulis (nat. storl.), utan tår.
Fig. 7. Andra och tredje tålederna a f  Noctilio.
Fig. 8. Foten  a f  Björnen (Ursus arctos; g).
Fig. 9. Andra och tredje tåledcrna a f  densamma (nat. storl.)
Fig. 10. Foten af Katten  (Felis domestica; )̂.
Fig. 11, 12. Andra och tredje tålederna af  samma djur i olika

ställningar och sedda från sidan.
Fig. 13. Foten a f  Haven (Lepus borealis; |).
Fig. 14. A ndra och tredje tålederna a f  Ekorren (Sciurus vulgaris). 
Fig. 15. Foten af  Myrmecophaga didactyla  (nat. storlek).
Fig. 16. A ndra  och tredje tålederna a f  densamma, frän sidan.
Fig. 17. Foten af  Bradypus tridactylus Jun. (nat. storlek).
Fig. 18. — af  Halmaturus giganteus (̂ ).
Fig. 19. —  af  Hippopotamus aniphibius (-g), öfre sidan.
Fig. 20. — af  densamme, undre sidan.
Fig. 21. —  af  mullvaden (Talpa europa, nat storlek).
Fig. 22. —  af Didelphis dorsigera (nat. storlek).
Fig. 23. — af Bafvern (Castor fiber. |).
Fig. 24. —  af  Cavia aguti (nat. storl.)
Fig» 25. tarsus af  samma djur, från undre sidan.
Fig. 26. Foten a f  Ornithorhynchus paradoxus (nat. storlek). 
Fig. 27. — af  Phoca groenlandica Q).
Fig. 28. Tredje tåleden af  samma djur.
Fig. 29. Foten af Cervus e/aphus ( | )  sedd framifrån.
Fig. 30. Densamme, bakre sidan.
Fig. 31. Tarsbenen a f  sainma djur, från inre sidan.
Fig» 32. Andra och tredje tålederna a f  samma djur.
Fig. 33. Foten a f  Hästen (Equus caballus g) framifrån.
Fig. 34. Densamme sedd bakifrån.

De små bokstäfverna hafva, öfverallt der de förekomma, 
följande betydelse:

a Astragalus, b Calcaneus, c Os cuboideum. d  Os scaphoidettm. 
e Os cuneiforme primum, f  Os cuneif. secundum, g  Os cuneif. ter t. 
h Epiphjrsen på öfre ändan af Os metatarsi primum, i  Os metatarsi pri
mum. kkk Os metatarsi secundum, tertium och quartum. I Os metatarsi 
quintum, m Phalanx prima digitorum, n Phalanx secunda, o Phalanx 
tertia, x  Det attonde eller öfvertaliga tarsbenet.
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