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Afhandling
øm I) Forstrellige Slags Fyldings-Been (offa fupernumeraria).

2) Semmenes (futurarum) Dannelse og Beffaffenhed, 
med fieere Merkvcerdigheder ved Bemene 

paa Hoved-Skaalen.

Af

Etatsraad C. F. Rottboll.

Seft. I.
foruden de Been, som fra Arilds Tid ere regnte ttf Hoved-Skaalen, have 

de seenere Tider fttndet andre meget smerre end de ferste og det paa forstieK- 
lige Steder; da disse, som af Skribenterne have faaet forffiellige Navne , saa- 
fom Ofla triquetra, lambdoidea, Wormiana, - fupernumeraria, fu
turarum, tf ft udi alle Stykker komme overeens , synes mig det rigtigst at Hen
fore dem til forffiejlige Slagter; som, Va de alle derudi ligne hinanden, at de 
baade ere over det scedvanlige Tall, og udfylde visse Gab og Aabninger, som 
uden dem ei vare fyldte, kunne bringes under een Klasse, og paa latin LeleggeS 
med Navn af Ofla fupernumeraria for den forsti og paa dansk med Navn 
af Fyldings . Been formedelst sidste Egenskab.

SeEL IL 

Den forste Slcrgt herunder er Tilgifts- eller Tillegs-Been, oflium 
additamenta etter complementa, det er saadanne til een afSemmene ste-
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dende Been-Stykker, som ved en ustedvanlig Som er feiet til etBeen, font 
var, uden den Tilogning, bleven ufuldkommet; snaledeS mangler ofte den over
ne Vinkel af Nakke-Beenet^ og dets Mangel opfyldt ved eet eller fleere Been- 
Stykker, som fra de crldfte Tider havefaaet Navn afOila triquetra. Saa- 
ledes savnes tit heele Randen af Nakke- Beenet, meere sielden af Tinding-,Bee-. 
net , fon?paa begge Steder opfyldes ved eet eller fleere ved samnre trlsatte BeeN- 
Stykker. Undertiden er Mangelen allene i een af Pladerne, da den anden er 
fuldkommen. Disse Been kunne vcere store eller smaa, enkelte dg scrrfkildte; 
eller sannuenklyngede; igiennemtroengende eller ufri een af Pladerne allene.

' " sea. in.

Den anden Slcvgt er Somme-Been af Albino kaldet Offa futura
rum ; De stemme over en6 med de forrige deri, at de stede til Semmene og op
fylde Mangler, meu Ditte sig fra dem ved Det, ar de stoppe faadanne Gab ei udi 
eet, men tvende etter og flere imodsatte Been, saa ar de ere tilfælleds i det.mindste 
for 2 Been. Herhen hore de adDittige Been, som sindes i Vinkel-Semmen, 
af vores Worm kaldet o (Ia lambdoidea, af andre efter ham o(la wormia- 
na;. herhen hore og tvende ved ?avio aftegnede Been iPiile-Sommen, og an
dre foruden disse, af ham anmeldte; iligcmaade alle Been i de andre crgte eller 
UKgre Somme, som opfylde fcelleds Lukker i fleere til hinanden stedende Been. 
De ere fom forrige Slcegt store eller smaa, eensomme etter strrDildte , eller sam
lede ; flette etter takkede efter Sommeneö Namr; igiennemtreerrgende, eller 
allene formeerede af een Plade, med fleere Forandringer. De betydeligste af 
diffe Been ere Wormiana, som sindes i Vinkel - Semmen,' og af ham vidtløf- 
tig i hans Epifb Tom. 2. pag. 667 og 711 ere beDrevne; han fandt trends 
paa begge Siderne af Summen forft 1628/ siden-udi-andre Been-Hoveder, 
Diller dem selv fra den ferste Slcegr, de saa kaldedep(fa triquetra og øvrige 
o (la , som ere complementa til andre Been, stråledes som de ogsaa bleve 
Dildte fra samme af Albin i hans sidste Bogom Sceleto; de derfor som blan
de diffe Been med offa triquetra, for at fradømme vores Worm deres Opfin
delse , giere baade Sägen selv og ham-Uret,, da det er sandsynligt, at alt hvad 
som sindes hos Hippocrates, Euftachius, Bauhinius, Anderna- 

<’•- - . chius
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chius &c. om Suturis multiplicatis & multiformibus og oflibus trr- 
quetris, bor henfores til den forste og ikke til denne Slcegt. Den, somester 
mine Tanker kan paastaae at deele Opfindelsens 2Ere med vores Worm, er 
P. Pau, fom saavel t fine Primitiae anatomicae, som i fine Cvmmenrarier 

• over Hippocratis Liber de vulneribus capitis raler om dem, og paa 
forste Sted, hvor han har leveret en Afbildning af tvende, som sidde imellem 

X Isse-Beenene, saaledes: Illud porro a me obfervatum, freqventius 
hifee qvam aliis calvariae accidere ofTibus, ea uti parte, qva Occi- 
pifis os attingunt, peculiaria fe offendunt oiTicula fuis futuruhs 
circumfcripta, qvæ dubitas, num ad bregmatis num vero ad occi
pitis pertineant offa ; hvilke sidste Ord viise, uden at Lade nogen Tvivl, ar 
han har meent dette Slags Been; hvorfor og vores Bartholin anforer i sin 
Änatomie, hvor Worms Bedriv else er indrykket efter Brevet af 6 April 164 3, 
vet denne store Mand som Opfindere, men legger dog dette ril, at de ikkun af 
faa cte see te, ved hvilke.faa han vist forstemer Pau og maast'ee Riolan tillige, 
den Tids beromteste Anatomister, hvilken sidste i hans Anthropographie 
noevner nogle Sommer Been over Vorte-Vexten, Hvilke maa veere Le nederste 
afdem, som af vores Worm i hans Epistler ere anforte. Overalt kan man 
sige, ar, omendffisndr Pau og Riolan fa a lofelig Have Lerort disse Beenfaa ere 
de dog af vores Landsmand saa fuldstændig beskrevne i Henseende til Sted, Talt, 
Figur, Omkreds, Storrelse, Forhold paa Den inderste og yderste Flade, at Ef
terkommerne, som indtil vore Tider havs fundet lidet at legge til Hans Be^ri- 
velfer og Oplysning , Have paaMonnet hans Forrieneste ved at opkalde Beenenr 
efter ham, som Opfindere, hvorfor han vel og, ovenanforte uagtet, kan anta
ges, naar vi fette, at han ligefaa lidet har vidst om-det Vink, som de andre, da 
Lersmte Mcend, havde givet derom, som den crldere Cafpat Bartholin, hvil
ken, da de ham bleve viiste paa den Beenrad, som han stlv Havde laan: Worm 
til sine Forelæsninger, nndredes over, at disse Beeg hverken af ham eller andre 
tilforn vare bemerkede. (Epift. Worin. Tom. IL p. .667») Opfinderen 
selv indjfrcenkede dem allene til Vinkele Somme», men Bartholin, som strap 
indforte dem i sin Anatomie, bemerkede dem t de tvende andre argte, og desuden 
i Skicrl - Somme» (futura fqvamofa)» Ruyfch har ligeledes seet dem i disse 
Somme, og desuden r Floy - Se mmen (futura fphænoidali), Winslow,

Ji 2 Bertin
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Bertin og andre have og bemerket dem, saavel i Sommene, fom Hoved - Äee^ 

nene giere med Ansigts-Beenene, som og udi dem, som disse giere imellem sig 
selv indbyrdes. Sidste Skribenters have tillagt, at de undertiden allene sees 
paa een af Pladerne, og ei paa den anden, hvilket ligesaa lidet er ar undre over 
t de Somme, som d«kke hinanden, sagsom Skjcrl-Gommen og den nederste Deel 
af Kron-Sommen, hvor det for Bygningens Skyld ikke kan vcere anderledes, 
som dette, ar deres Merkerved Alderen findes udsiettede paa den inderste Side, 
hvilket hcrndes alle Sommene; men at det, som oftest tildrager sig med disse 
Been, arderes Skielnings-Merker ere tydelige inden til, naar de findes ind- 
fiuttede uden paa Hoved-Skaalen, er meere mcerkvcerdig. Baade Hunauld . 
(Memoires de l’Academie des fciences 1730.) og Bertin (i sin Ofteo- 
logie) tilskrive sig ftrst at have giort denne Opdagelse, men Opfinderen og hans 
Brevvexlere Th. Bartholin have begge bemerket dette, som en ft-rdeles Egen
skab ved dette Slags Been, og da forstes Brev til sidste, ftrevet fra Kiobenhavn 
ril Padua den 6te April 1643. indeholder den forste omstændelige Beretning om - 
disse Been, vil jeg, for at vift hvor lidet Efterkommerne have tillagt, her ind- 
fore det: Ep i ft olæ Wormii Tom. II. DCXC1I. Anno 1623. Cam 
freqventi auditorum coronæ o (la fceleti humani demonftrarém 
atqve exponerem; in ipfa futura lambdoidea oflicula féx inveni, . 
qvæ utrumqve tabulatum cranii perforabant, a nemine, qvod 
fciam, ante animadverfa. Diverfifiima enim lunt ab iis, in qvæ 
os ipfum qvandoqve difpefcitur; qvod futura lambdoidea cir- 
cumfcribitur, triqvetra qvibusdam diEtis tria in dextro totidem in 
finiftro ejus exftant duEtu, 'magnitudine, figura & fitu difcrepan- 
-tia. Infimum ad proceffum mammillarem confpicitur, medium 
paulo fuperius, vix dimidii digiti intervallo, tertium aliqvanto 
longius a fecundo diftat. Figura funt varia, triqvetra, oblonga, 
Ovalia. In finiftro duEtu omnia majora apparent, qvam in dex
tro. Maximum ungvem pollicis non excedit. In concava cra
nii fuperßcie dißintie magis qvam in convexa apparent, qvocir
ca ablata calvaria melius oblervantur. Ut omnia fint clariora, 
Iconem addo: A. portio eft futuræ fagittalis. B. futura lambdoi
dea. C. SeEtio ferra fada. D. primum os finiftri duftus. E.

• fecun-

X



R, Afhandling om forffieMge Slags Fykdings-Been rc. 253 

fecundum. F. tertium. G. primum dextri duftus. H. fecun
dum. J. tertium. K. magnum cranii foramen, per qvod mé- 
dulla in fpinam defCendit. LL. Procellas mamillares. Difiimu- 
lare interim hie neqveo, in diverts craniis, tam numero, qvam 
magnitudine & figura, item fitu variarehæc oflicula. Dum hæc 
feribo, mihi ad manum fiunt qvinqve crania; qvorum duo futu
ram fiagittalem per os. frontis in nafurri usqve protendunt. Ho
rum alterum qvatuor faltim i (torum ofiiculorum oftentat, atqye 
ex iis unum in ipfa junftura fiagittalis cum lambdoidea, qvo in lo
co triqvetrum diftum confpici fielet : in altero vero duo faltim ex- 
ftant, eaqve in dextro dufhi tantum. Verum hæc crania integra 
erant: fi calvariam auferre licuiflet, forfan plura oflendijjet inte
rior fup er fiele s. Sed cum naturam in offibus majoribus, futuris 
ipfis, & aliis humani corporis partibus varie ludere videamus; 
qvid mirum fi in hisce antiqvum obtineat? Delle maae vcere nok om 
-de store Somme-Been.

Sea. IV.
De smaa afdenne Slcegt ere tynde som en Skorpe, ogderfofieiigiennem- 

rrcengende; de sidde hist og her eensomme og ligesom streeve, da de gemeenligere 
sterre og forere, men de sidde ogHaa visse ogmestendeelS bestemte Steder iSom- 
Men? s'tMmenklyngede i smukke Roser, og giere en Plexus eller Beenforvikling, 
lignende nogenledes de Forviklinger og Plexus, som Nerverne og Blodaarrrne 
giere paa visse Steder, og kunne derfor fortiene ar kaldes Plexus ofiéi futura
rum; de bestaae i den Fald af utallige smaa krogede, vinklede, nyredanned>, 
aflange, runde, Udhulede, maanedannede, halv cirkelrunde rc. Been. Som 
Worms i&een sidde mestendeels allene i Vinket-Semmene, faa ere disse For
viklinger eller Plexus, endssiont de fra andre Somme ikke ere udelukte, smuk
kest,og sterst i den mellemste Deel af hver Side paa Kron-Sommen er). Jeg 
sinder ingen Spor afdem hos de celdre Skribenters ; Kunstneren synes ar have 

Ii 3 ud-
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udtrykket dem iPaus Figur pag. 48. udi Hans Primi iiæ; Laurentii Su- 
tpræ, hvorom han Driver (Side 67. udi hans Anatoihie in folio): qvod 
referant varios littoris angulos & multiformes Geographorum li
neas in contraétiori tabella defcriptas, kunne ve! drages derhen, men 
passesig bedre paa alle agte Somme, fom gaae udi adskillige og meget forander
lige Bugter ligesom Grendse- Liniernepaa Landkortene. ' Vores store Th.Bar- 
tkiolin har forst korrmen tydelig, og i Henseende til hans Hensigt fuldstcrndig 
nok, meldt om dem udi hans Anatomie (Side £05.) saaledes: nonnullæ fu
turae infinita dfciculå rotunda arenarum in modum gyro involuto 
complectuntur; Mlle de derfore bcere O'psinderens Navn, maatte disse For
viklinger kaldes de Bartholinffe. Efter ham ere de ganste komne i Forglem
melse, og det er gaaet dem, som de of Arantio i de store Pulsaarers Klapper 
opfundne smaae Knuder, hvorpaa ingen efter ham tamkte ; men fom disse, da de 
as Morgagne bleve fornyede, siden af folgende Skribentere stedse ere blevne au
ferte: faa vilde jeg og gierne onsfe disse Barth olinffe Forviklinger samme 
Skiebne efter min Erindring. Til denne Art af Been kunne og rpaafkee henfs- 
res de fmaa tynde Beenkiiler, som sidde midt i visse flette gabende Somme, fom 
de lukke, uven at hore til nogen af de paastedende Been, -jeg har feer nogle faa- 
danne i Vinkel -Sommens Tilogning (aditainento futuræ lambdoidea).

Seft. V. -
: Det tredie Slags asFyldings-Been, veed jeg ei,asnogen for at vare Le- 

.merker; det bestaaerigien as forsfrellige Arter:

J Dm fyrste indbefatter Veen , som sidde i et andet Been, Hvilket nit 
'for Tiden er Heelt, men forhen ved en Som Har vcerer klovet; faadan et har 
.jeg sundet over Nassen i Hovedet No. III., og nok tt trekantet udi et andet Ho
ved, soM ei sindes iblant de beffxevue.

Den anden indeholder smaaBeenplader r naturlige og ftrdvcmligeSprek* 
ker paaet Been; Leede - Sprekken (FifTura articularis) i Hnding-Beenet giver 
herpaa Exempel, hvor smaa Been-Splinetz, fom udfylde den, nesten aldrig savnes.

Dm
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Den tredie Arl indbefatter smaa Beenkugler, som Gryn eller Knappe- 
naals Hoveder; de udfylde nogle Sprekker og Huulheder, som jeg har fundet' 
udi Been-Vorten, lignende det grynede Kiod, fom udskyder af Saar-der be- ' 
gynde at lcrges; det synes at Sprekkerne cre foraarfagede, ved det, at Been- 
Vexten fra 2 modsatte Sider haver medt hinanden.

Den fierde udgier nogle smaa tynde, runde, affange, trekantede te. 
Beenplader, fom jeg hist og her paa den inderste Pandebeens Side har seet uden 
for Sommen, som Skionpletter, der udfylde nogle smaa stakke Udhuulninger, 
hvilke ellers havde blevet fforpelose; disse Har jeg allene seet i en Hovedpande 
No. VI. Hertil henforer jeg:

For det femte I til 2 smaa Beenplader, som inden iHovedffaalendekke 
Aabningen for Hiernens store Pulsaare, hvilke ere af Riolan, som forst Har 
beskrevet dem, holdte for Linse-Been (o(Ta felamoidea).

Sea VL

Gommenes (Smurarnm) Klasser, Inddeelinger, eg andre noksom 
bekiendte Egenffaber vil jeg for storste'Deelen forbigaae, og allene bemerke de. 
Egeuffaber,. som ndgisre deres Hoved-Character; dx Merker, hvorved den 
eene skill ersig fra den anden; enhverS Bygning paa forffiellige Steder; For-, 
hold i Henseende ril de nys ommeldke Been-Art,er, og Vane, tidligere eller fil# 
drgere ar forvoxe.

Sea VIL C . . ' " '■ '

Kron - Sommen begynder fra Pile- Semmens forreste Ende, og gaaer 
ned udi 2de Grene paa begge Sider, indtil den steder paa Floi-Sommene. Paa 
en Tommes Afstand eller noget längere fra Pile Sc mmcn er den scrdvanlig enkelt, 
kort-tandet og ligesom fim save:;, derfra bliver Teenderne lccngere og niere sammen
satte, undertiden greenede og indviklede i hinanden paa forstiellige Maader, ud- 
giorrnde en Kniplings-Sem (Suturam cancellatam) ester og HeseSemmeu 
 . bestrees

" ’ . r x rx
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bestroes paa begge Sider med Roser og Ktynger af de smaa Bartholinske Been, 
som tilforn ere beskrevne, hvilke fornemmelig i denne Som og paa dette Sted 
have deres Seede; De fortiene vist at bemerkes, at de ikke, mistagne for Folger 
af udvortes Vold, enten skulle forlede til uden Nytte at anlagge Boreren hos le
vende, eller at bebyrde de ulykkelige Voldsmand over Skyld og Brsde, som 
niaatte urettelig fortankes for at have frembragt dem paa dsde. Iblant de man
ge smaa Been ere der undertiden nogle af større Indhold, end de svrige, som jeg 
haver fundet, at sidde nederft og slutte Troppen; Noget lidet oven eller neden for 
Merket af Tindings-Musen, hvor denne Bygning ophorer, aflost af den tredie 
og sidste Afvexling af Kron-Sømmen, som endes i en flet Som, vel underti
den bugtet, men stedse uden Takker og Teender, hvilken Deel som oftest tilig 
forvoxer.

Denne Som har jeg feet nesten fra Begyndelsen aftakket og greenet; jeg 
har feet dens middelste Deel enkelt og allene noget lang-tandet; jeg har sect Som
me« udi eet- Hoved fast allene bugtet og tillige smaa-tandet; mft, at flutte afde 
Hoveder som mig ere forekomne, er den ferste af mig anførte Bygning den sæd
vanligste, eller i det mindste saa ofte indtreffende, at den ikke bor vare ubekiendt.

Hr. Ruyfch meföer i sit Catalogus Rariorum (Tom. I. pag. 115.) . 
VM et Os wormianum i Kron-Sømmen , som har varet det florste af alle de 
han har feet, pag. rid. om adskillige smaa Been i samme Som, med et sårde
les stort imellem sig; O et er uvist, da han hverken har bestemt det forstes eller de 
sidstes Sted, om disse sinaa Been have varet de smaa Bartholinfke sammen
klyngede, fom have havt saadant et stort imellem sig, eller om alle de af Ruyfch 
anforte have varet af det Slags, hvorom siden skal meldes ved Skial-Sømmen.

Seft. VIII.
Pile-Semmen er af de 3 agte den mindst sammensatte, d,en lober fra 

Vinkel- til Kron - Sømmen, sadvanlig paa begge Sider kort-tandet; en Tomme 
fra dens Begyndelse taber den imellem Issehullerne sine Tander, og forvandles 
i en sveiet og bugtet Linie, hvilken sindes her oftest paa en Tommes Langde eller 

' noget
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noget mere sammeiwoxet, naar alle evrige Somme ere tydelige; derefter bliver 
Teenderne mere ulige, lange, smalle, spidse, jevne, blandede med korte, bre
de, buttede, lakkede, og hist og her blandede med det Slags Teender, somKunst- 
uerue kalde Svale-Sri certer.

Denne Sem har jeg ogsaa seet uden Trender, siet og allene Lugtet; jeg 
har seet dem med lange, spidse og sictte Teender overalt, og fast allene afbrudt 
og udsiettetet par Tommer imellem Issehullerne. Paa Hovedet N.o. VIL vare 
Le 2 forreste Parter giorte afgreenede og knusede T«nder, som lignede Chinesiske 
CHarakterer, med mindre Been-Kchnger, end de, som i Kron-Sommeu ere au- 
ferte, og nogle enkelte Been imellem sig, som syntes at v«re Levninger affor- 
vvxne Stykker af Greeuene; den bageste Deel var sammenvoxet imellem Huller
nes Sted uden Spor; bag disse med Merke, at Len havde og her vcrret greenet, 
eller i det mindste takket. :•* »> -

I denne Sern sindes undertidenBeen afbetydelig Stsrrelfe, hvis sted
vanligste Sted er ved begge hens Ender; af dette Slags sindes et paa den Ho- 
ved-Skaal Nt). IL ved. Enden af Vinkel-Sommen, og tt andet paa samme ved 
Kron-Sommens Bej'kyttelse. Paa begge Steder har vores Bgrtholin paa er 
og samme Hoved funder saadanne Been.. Pau. Har i sine Primitiæ anato- 
rnleD leverer'Aftegning .paa tvende faadanne Been i der hageste Stykke.. Udi 
Etiylchii Samlinger sindes ingen Been i Piile-Sommen. Albin har an- 
fsrt et bag udi samrne. B er tin et firrkantet foran ved Fontanellen. Forude« 
disse, fom ere af samme Slags og Stsrresie med de Wormiste, har jeg fundet 
smaa Been-Plader, af adffillig Skikkelse, streede imellem, og ved Siderne 
afSemme- Randerne, som ere af det Slags, hvoromforhen er talt. '

Plile- S ommen endes Hos voxner fttdvanlig ved Kron Kommen, hos 
Bern bliver den ved ar deele Pande-Beeuer, og ophorer ferst ved Roden af 
Ncefen, denne Deel afSsmmen forvoper stedvanlig tilig, sildigst inden det 7de 
Aar, men hos uogle bliver den ved. Udi Been-Hoveder No. IL er en stor 
Forhoiuing paa en Tommes Leengde og Breede i Paude-Beenets Sammeufei- 
mng Med begge- Jsse-Beenene, som ester ald Formodning,er et Spor af et Sem- 

YLyt Saml. l. B. Kk me-
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me-Been, hvor Piile-Sommen ophorer, som foran samme begynder paa nye 
fmaatonM tt( Enden over Ncrsen, hvor Somme-Trenderne bliver sterre. 
Over Nwsen troer jeg at denne Som sidst forvoxer, da paa det gamle Hoved 
No. III. te scrmmenvoxne Somme-Trender endnu sees radviis lagde, som 2de 
Semme-Been; og udi et andet yngre Hoved er af mig fundet et lidet trekanter 
Somme-Been; foruden qt paa forffiellige Hoveder, der ellers overalt" ere sam- 
rnenvoxne uden mindste Merke, her sees Merker af de gamle Teendee, hvilket og 
Albin har anmerker paa dtt Hoved, som af ham er besorget asteguer og siden 
beffrevet. ' '

Den egentlige Piile-Som forvoxer snarere end nogle af de andre ro. 
Euftachius, som holdte der for et Mirakel ar fee er Hoved uden Kron- og Vin
kel-Som, anforer, ar han offentlig paa engang har viist 15 Hoveder, hvor 
der ikke var mindste Spor ril denne, da de andre vare Lydelige og smukke. Petit 
anforer i Paltin8 Anatomie, ar han har fundet den forvoxen hos er Barn paa 
6 Aar, og hos alle fom vare noget til Alders. Ruyfch, Albin og andre be- 
trcrfte det samme. Forvoxningen begynder allerferst imellem Isse-Hullerne, og 
sidst fuldfsres den ved Kron-Sommen. Hvorfor Pande-Sommen fsrst voxer 
fammen, og derefter den evrige Piile -Som oftere og tidligere end de ankre Sem- 
*1-, som gaae rvert over Hovedet.? Hvorfor Stykket as samme Sem, som et 
imellem Isse- Hullerne, bestandig tilgroer serend derevrige? ere Sporgsmaale, 
som lettere giores end besvares.

Sea. IX.
Vinkel - Ssmmen er af alle, for . sin Foranderlighed, meest merkv«r- 

dtg. Herudi sindes de Semme-Been, fom egentlig b«ve Navn af »ores Worm, 
ikke faa bestemte udi Tal eg Scede, som han selv forst foregav, n;en siden efter 
neiere Underssgelse frafaldt; de savnes udey Imodsigelse ofte, og findes andre 
Dder efter Ivuyiebii Vidnesbyrd udi faa stort Antal, at de giere Sommen 

Dobbelt med mangfoldige andre Forandringer; do findes ikke allene üdi den virke- 
Rge Vinkel- Som, men endog udi de tvende Greette, hvori den til Slutning 
deeler sig,, fornemmelig den forreste over Been-Vorten, som ansees for en Til- 

/. fatning
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fatning til Skisel-Semmen (additamentum futuræ fqvamofæ), Hvor 
Riolan ogfaa har bemerket dem. Iblandt fleere, som jeg tit har fundet p»» 
dette Sted, har jeg oftest seek et fiirkantet lige i Vinkelen imellem den Dcellede 
(pars fqvamofa) og vortede Deel (pars mamillaris) af Tinding-Beenet, 
som jeg troer at vare det nederste af de tre, som af Worm paa hver Side erebe- 
merkede. Naar og hvor disse Been savnes, pleier den everste Deel af Som- 
tuen at vare besat med enkelte, Lorte, runde, skurede, brede, svalesticertede 
Tander. Udi den nederste halve Deel, naar den er frie for Somme-Been, 
herder enten Been - Forviklinger eller en Kniplings-Som, dannet af krusede^ 
greenede, og udi hinanden indviklede Tander, som jeg har fundet smukkest pa» 
dette Sted, og gier det Slags Somme, om hvilke Th. Bartholin saaledes 
skriver: qvibusdam dentes mire inter le contexti lateqve invicem 
implexi (pag. 705). Iblandt Teendernes Forviklinger sidde undertiden smaa 
Been, af adskillig Form og Storrelse, lignende de, som sidde i Kron - Soyr- 

Jtte«, forhen beffrevne Forviklinger, alleneste at de ere tykkere og sammensatte 
af en Deel af Mellemfoeret tilligemed den yderste Plade. Denne kniplede Byg
ning fortsettes og i de nys ommeldte Greene, besynderlig den som gaaer over 
Been - Vorten (procefiuM maftoideum).

Se&. X.
Foruden denne Som findes ved Nakke-Beenet usadvanlige ogforHaand- 

Eagerne betydelige Somme; titdeeleöden everste Spidse fra det ovrige ved en 
Tver-Som, som indstutter et stor ester 2 mindre Been, som igien ved en Som 
imellem sig ere adffildte, som af Euftachius, Bauhin og andre aldre Ana
tomister for lange siden er bemerket; er sielden er Vinkel-Semmett dobbelt, be
fattende snart er stort, snart fleere mindre, ved smaa Somme igien adMdte, 
Been imellem sig, som af Riolan, Bartholin, Petit' hos Palfin, Albin 
og andre findes antegnet; desuden er et Sted over det store Hull, hvor Beenet 
i Ungdommen har varet adffildt ved Mellem-BrujAe, og endnu el andet Sted 
tzsiere oppe, tvert. over for den store Kuub, hvor der har varer Sprekker i Bee
net udi samme Aloer, som med Tiden ofte forvandles ril.Somme, de indtage i 
et ffevt Strsg allene en halv Tomme, eller noget meere, af Beenet fra Randen, 

Kk 2 hvilket
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hvilket af Albin,, forsti hans Osteogenic, og siden i hans Bog de Sceleto er 
«nfon; det af mig under No, IL beskrevne Hoved har 4 saadanne nscrdvankige 
Somme, fom ker kunne mistages sor Brud og Virkninger af udvortes Vold.

Ved Alderen forvover denne fa avelsom Kron - Sommen, dog sildigere end 
Pirke-Sommen; jeg har feer gamle Hoveder, hvorpaa de alle 3 vare forvoxne, 
og jeg har er for mig, som ex er gammelt, hvor den uudersteDeelaf Kron-Som- 
men, den everste af Vinkel-Sommen og den bageste af Piile-Sommen ere 
forvogne.

SeQ, XL
VeMus, Sylvia og andre af de crldre, have foregiver, sig ar have 

seek Hoveder, hvor Piile-Sommen Leekede Nakke-Beenet til der store Hull; 
mange ncrgte dette ganDe; andre tilstaae at Sommen vel kan gaae tik Midten af 
Nakke-Beenet, menei kcengere; hvilket synes rettest, thi da der.er en stor 
Sprekke i speede Been, som gaaer fra Nakke-BeenetS everste Spidse til den 
store Beenknub, men ikke videre, synes mig det ligesaa rimeligt, ar samme, 
fom de nest forhen ommeldte, med Tiden kan forvandles til cn Som, hvilken da 
waatte elides paa det Sted, fom var dm yderste Grcendse for Sprekkeu.

. Sea. XII.
Vores Bartholin-, og ester ham Ruyfchisit Catalogus Rariorum, 

have allerede bemerket af disse fmaa Been i Skicrl-eller Tinding-Semmen r 
sterre og merkekigere kunne vel ikke vcerek see te, end de to, som paa den venstre 
Side af Hoveder No. I. af mig strax Dulle beDrives: b) Foruden en liden Un- 
derbrydelsei Midten giere de Skicrl-Sommen dobbelt, hvilket jeg ikke veed 
«f nogen, t$en Monroe pag. 69. og Rtryfeh, ar voere bemerket, sidste an- 
sorer pag. n6. Fig. L et Hoved, hvis Skicrl-Som neDn var dobbelt, uden^ 
»r tale om Storrelfen og Tallet af Beenene^ som vare Lmellem begge Somme;

•* Foran
i) Tavleisie, Fignraste G.Y.
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Foran udi denne Som, hver den steder sammen med Krrøt- og Floy - Semmen, 
er af Petit hos Pal fin, og siden af Albin, anført, ar der undertiden findes 
et lidet Been; foruden de Been, foran i S kiel-Ssm mene paa begge Sider udi 
Hovedet No. I., fom ere af ommeldre Slags, sees i det af mig beffrevne Ho
ved No» IL paa hver af Siderne 5 ulige Been c), hvoraf de storste ere fierce 
end mange Wormffe, de viife, hvor let det er, at tage en medfødt Dan
nelse for en paaført Vold, og hvor nyttigt det er, med Len almindelige Bygning 
rillige at kiende dens betydeligste Afvigelser, for derved at undgaae Feil- Greb 
i en Konst, hvor der findes faa mange Anstød. Mindre Been i Skicrk-Søm
men viise og No. I. og IL Exempler paa, faa at intet Sted er i disse Somme, 
hvori de jo kunne formodes.  .

Se&, XIII.

Udi Fksi - Sømmen, hvor den sioder til Bakke - Beenet. og Pande - Ves
net , for at giere Ke- Hulerne, ere af mig paa begge Sider beskrevne ved Hove
der No. I. og IV. Fyldings-Been, fom fvare til de afRuifchio, ndi futu
ra fecunda mend ofa, forø usædvanlige anmerkede. <

Seft. XIV.

Desuden har jeg feet fmaa tynde Veen-Plader eller Splitter i felgende 
Somme, forø jeg anfører efter Monroes Navne: Udi Tvcrr-Sømmen imel- 
lerø Naft- og Pande-Beenene No. III.; imellem Pande - Beenet og De fmaa 
Vinger No. IL; imellem ben ydersie Oie- Vinkel og Pande-Beenet og dey 
everste Green af Bakke-Beenet No. VIL ; paa adffiklige Steder i ^ie-Hu- 
ken imellem Papir-og Flei -Beenet No. L; imellem første Pande- og Taare- 
Beenet ved Taare-Sømmen No. III. 03 VI.; imellem Over - Kiceven og 
Bakke- Beenet i den inderste Hie - Sem No. I. og IV.

Kk 3 Sea.
•) Tavle 2- Figur- i. 2.
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t l Sea. XV.
Jeg har ikke feet Äogen endnu i Noefe - Sommene; ikke udi den yderste 

etter Vcebefemmen (Sutura myftachiali); ei heller i nogen af 
Gane-Sommene.

Sea. XVI. y
Disse Anmerkninger over Sommene, som ikke saa omstandelig kunne ven

tes i anatomise Boger, der clshandle heele Been-Lceren, har jeg samlet, ved 
at betragte og sammenligne adskillige Hoveder, hvis Sommes Beffrivelfer jeg 

, strap herefter vil anftre, paa det at mine heraf dragne Slutninger ved andres 
Iagttagelser, som have Lyst til samme Arbeider, kunne indffrcrnkes, udviideS, 
forbedres og rettes. Da jeg ikke cier nogen fcerdeles Afhandling om Sommene, 
veed jeg ikke om nogen er faldet, paa at betragte dem fra samme Synspunkt som 
jeg; Er det skeet, overlader jeg Forfatteren villig TTren at vcrre den forste, for-- 
sikkret, ar Videnskaben intet taber ved det, at dens Parter af forffiellige dyrkes.

Sea. XVII.
No. L Det fsrste Hoved er af et Barn paa ti etter tolv Aar. Lidet 

kortere end eu Tomme fra Nakke-BeenetS Spidse sees i den venstre Vinkel-Som 
to temmelig store tynde og begge Plader igiennemtrangende Been. Lidet lavere 
er paa den modsatte Side et stort til begge Ender klyftet o \ tandet Been, som sy
nes af to at vcrre sammenfmektet. Ved Begyndelstn af Tilgifts-Sommen er 
paa denne Side et smalt assangt lidet Bent, som ved en stet Som (harmonia) 
er foreenet med Isse- Vorte- og Nakke- Beenet, lignende, Storrelsen undtagen, 
det som af Albino sammesteds er sundet (Albin de Sceleto human# 
pag. 230.), I den modsatte Tilgifts- Som er allene nogl smaa Been - Plader, 
som udfylde Ridsen, imellem Ngkke-og Vorte Beenet, hvis bage sie Hutt der 
storste hielper at gisre, Piile- saavelsom Kron - Sommen ere uden Been; sidste 
er tandet i Midten, men oven og neden paa begge Sider flet. Skicel-Sommen 
paa venstre Side er fast allene dannet af to store Somme-Been (Tab. I. Fig. I.) 
adffildte ved en fra Tindinge-Beenet udlobende Tunge: det bageste er ved Bag

kanten
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imod S«dvane foreener med Isse-Beenet ved'en virkelig Som; Grundener 
smaa-rakket, sammenfoiet med Overkandten af Vorte-Beenet; Forsiden er 
skiulr af der fortyndede og lider takkede Ski«!-Been. Det er nesten ro Tom
mer langt, neden til nesten en Tomme bredt, men oven tik noget smallere: det 
forreste er af samme Lcrngde, med omtrent halve Breede, saml« med 4 ellery 
Been^sed flette Somme, foran med Pande-Beenet, neden til med den store 
Kloi-Beens Vinge-og Skral-Been, som begge bedekkede det oven til, forst 
med et lider aflangt Somme-Been, og siden bag til med Isse-Beenet, som det 
bedekkek: disse ro Been giere den venstre Skial-Som noesten dobbelt, saaledes 
fom den og er findet af Ruyfch paa det anferte Sted, Paa den hsire Side 
findes, lider foran den bagesie og underste Vinkel af Isse-Beenet, et lidet tyndt 
trekantet Been; foran i tre Tommers Afstand derfra et aflangt Been, mindre 
end der paa venstre Side, som samles med Pande-Isse- Tinding- og Floy-Beener.

Udi Flei-Sommen fees paa hrire Side et langt og smalt Been, og paa 
venstre Side et andet omtrent af samme Skikkelse, med en liden trekantet Been- 
Plade oven til foreger; 'begge stede sammen med det store Vinge- Bakke- og 
Pande-Been. Ligeledes i Bakke- og KiLrve-Beenets Sammenstodnmg en li
den tynd fiirkandet Been-Plade, fom indflntter den yderste Ende af Flor-Ber
nets Kicrve-Splitte udi den venstre Hie-Hule; udi den heire er en smal fiirkan- 
tet Plade, som allene uden ril er synlig ; i samme Hule etc nogle smaa Been- 
Plader imellem den bageste Ende afdet Platte-Been og Floi-Beener. I Tin- 
Ling-Beenets Lede-Hules Sptekke ere nogle smaa Been-Splirrer, somnd^lde 
samme paa begge Sider.

No. II. Udi dette Hoved gaaer fra- Vinkel-Somme« paa begge Sider 
Begyndelsen til tvende smaa randede Tver-Somm e, fast som Bruud i Nakks- 
Beener, de overste ved den store, de nederste lidet under den mindre Nakke-Bue, 
i Ncerheden af det bageste Vorte-Hull. I den venstre Green afVinkel-Som- 
men sindes tvende smalle Somme-Been; der eene., som er forrest, straf over 
den overste af oven beneevnte Tver-Somme, hvortil eet svarer paa hoire Side; 
det miet en Tome oven forste, uden Mage paa modsatte Side- Vinkel-Sem- 
mens Tilegninger ere og uden Mellem-Been.

Piile- -



264 & Afhandling om for Deslige Stags Fyldings - Been rc.

Piile-Sommen har ved g» Begyndelse, i Sammenstadningen med Nak
ke - BeenetS Spidse, et aslangt, rundt, stcrrk-taudet, igiennemtrengende Som
me -Been. Den Holder op, fom scrdvanlig, ved Kron-Sommen, hvor der 
findes en ophcevet Bule paa en Tommes Lcrugde; af hvis Ophcevelfe, faa vel fom 
den foran paa nye begyndende Pande-Som," hvilken fortscettes til Nassen, siut- 
tes: ar dette Sked tilforn har vceret et stark Somme-Been t fom med Tiden er 
med Pande- og Isse- Beenet fammenfmelret.

I Begyndelsen af den heire Skicel- Som, hvo? Pande- Flei- og Tinding- 
Beenet sammenstede med Isse-Beenet, ere tre storre cg fire meget frø aa Been 
ved Somme omfattede; paa venstre Side ere paa fa«*me Sted fem Been, hvor 
af det mindste sidder i Daddel-Punkten af de ovrige sire, fom ere afforssiellig 
Storrelse H ; udi famme Som er er lidet rundt Been en halv Tomme bag disse; 
paa herre Side er fiirkanter fmmp-fpidset Been i Vinkelen, fom Skicrl-Som
men gror med sit Tillorg, lige over Been - Vorten.

Ved Enden af den underste Aie-Splitte, i Sammenstodmngen af Bak
ke- og Kicwe-Beenct, erudr venstre Aie-Hule et lidet fittkantet steerk-takket Beey, 
som udvendig er sammeuvoxet.

., Udi Tver-Sommen bag i Are-Huten, hvor Pande- og Flei-Beenet sam- 
menstode, ere tvende meget sinaa Been-Plader paa heire Side; paa venstre 
Hide er en meget merkeligere; som veLL de yngre Aar have vceret gansse fraskil
te, mon nu ere fammenvoxe med Flor- Beenet over Nerve - Hullet.

I Tindrug - BeeuetS Lede,- Spr^'ke findes frøa« Been-Plader, som 
ttii-No. I. -

No* HI, Paa dette Hoved var E Vrnkel-Sommens heieste Spidse,, 
i Sammenstodningen med begge Isse-Beenene, to temmelig store Somme-Been, 
hvoraf det venstre var störst og trokandet, der hoire asi angr med spidse Ender, 

— .' begge ..
H Tavle 2* Figur 1.2, » ; ; ?'■ ■?
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begge landede; en Halv Tome derfra var paa venstre Side et aflangt og paa beg
ge Ender storrk-tantet Been; paa den herre var et mindre, af Figur fo tu et but
tet 8, med faa T«nder: fra begge disse Been indtil Begyndelsen af Hie-Sonr- 
mene e) ere Bcen-T«nderne green ed e, knudrede, som et fllegrands Acbeide ud- 
flkaarne, og paa forjViellig Maade sammenstodende. Begyndelsen af dens tilo- 
tzede Stykker begynder og med noget lider greenede Tander, men de tabe sig om
sider, som sædvanlig, r en flet Som.

En Tomme over Plile - Sommens Begyndelse taber samme sig paa 2 
Tommers Lcrrrgdeimellem begge Isse-Huller, vitser sig siden igien, og fortsattes 
til begge disse Beens Sammenstsdning med Pande-Beenet iKron-Ssmmen.

Krsn-Sommen begynder- med fmaa og korte Tander, fom firår blive lom- 
gere, og efter en Tommes Afstand eller noget meere, krogede, greenede og 
imellenr sig forviklede, fom i Vinkel-Sommen; En Tomme eller noget meere 
over dette Beens Sammenstsdning med Flor-Vingen forvandles denne Byg
ning til en flet Som paa venstre, og udflettes ganske paa herre Side ved Beene
nes Sammenvept.

Begge Skierl - Somme med,deres Tilsgninger, saavelsom Flor-Som
men , ere uden Mellembeen.

Midt udi den hoire Been-Vorte til Spidsen af den forreste Side er en 
flkeev, smaa-randet, gabende Som; over samme ved Roden af Been-Vorten 
en mindre; oven over sidste igien en liden Hunle, hvilken, saavelsom sidste 
Som, ere opfyldte med smaa BeenChrystaller som Knappenaals Hoveder, der 
ligne det grynede Kiod, som udvoper af et Saar, der vil lcrges, eller de smaa 
Chrystaller som udfylde de forsteenede Muskler, der bringes os fra Island. 
Udi Lede-Sprekken ere, fom i No» L 03 IL, smaa Been-Plader. ,

- Ovn

e) Additamenta futurarum.

rrye Qaml. I . B.
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Over Ncrscn, hvor Piile-Semmen i Ungdommen adffiller begge Pande- 
Beeuene, ere to Rader af smaa Been-Plader, som trappeviis dekke hinanden, 
begge ere adMdte fra Pande-Beenet ved Siderne, men henge imellem sig til
sammen, hvor de dekke hinanden, meget lignende Klapperner Moder-Skedens 
Styrter. Imellem de hoire Rase- og Pande-Beeri sindes et langt og smalt 
Mellem-Been.

I den hoire Hie-Huule er en liden rund, tynd Been-Plade, som dekker 
de forreste af Huul-Beenets Huller, stedende sammen med Pande-Taare- og 
Papir-Beenet. , . ' '

No. IV. I dette Hoved begynder Vinkel - Sommen med stumpe, 
korte, og, i Særdeleshed paa venstre Side, breeds Teender; i til 2 Tommer 
derefter.begynder Teenderne at blive krogede, krmklede og i et Net-Verk sammen- 
stodende, hvilket vedvarer nesten til Begyndelsen af Tilogningerne til Skicel- 
Sommen; Den er uden Somme-Been, denö tilsgede Stykker, fom paa den 
hoire Side mangler, ligeledes.

Skicel-Sommen har ingen Somme-Been, men under dens Tilsgning 
paa venstre Side en heel Klynge af disse Been, hvoraf de to, som sidde lige over 
for Vorte-Roden, ere strrskildte, de andre bag disse sammenvoxnr imellem sig 
selv og de paagrendsende Been, paa hoire Side mangle de.

Piile - Sommen begynder med et lidet rundt Been; Efter noget meereend 
en Tommes Fortgang taber den sig, og forvoxer paa den Deel, som gaaer imel
lem Isse-Hullertre, ladende allene i en Tommes Afstand et ringe Merke efter sig, 
begynder Lerpaa igien med store Trender, Hvilke formindskes, og blive omsider 
meget ubetydelige i den sidste Tomme, eller noget meere, forend den falder 
i Kron-Sommen. .

Fea Pande-Beenets Sammenstodning med begge Isse-Beenene erKron- 
Sommen paa begge Sider , i en Afstand omtrent af to Tommer, smaa - tandet; 
derefter begynde de krinklede, greenede og med hinanden indvcevede Teender, 

hvilke
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hvilke paa begge, men meest paa hoire Side, formeere en Klynge eller Plexus 
af smaa-kantede, runde, aflange. Nyre-dannede, som smaa Ser adffildte 
Been, som alle ere atzene i den yderste Flade af Pande-Beener; Et par af disse 
smaa Plader, noget storre end de ovrige, fees paa hoire Side, omtrent en Tom
me over Flsy-Beeners Spidse, af hvilket Sted Takkerne aldeles forsvinde, da 
Foreeningen skeer ved en flet Som.

Floi - Sommen er uden. Been/ undtagen paa den venstre Side, hvor en 
tynd er giennemtreengende trekantet Been-Plade udfylder et lidet Rum imellem 
Pande- Bakke- og Floy-BeenetS Spidse. Inden i hoire Sie-Huule er i Floy- 
Semmen mod dpn forreste Ende af den nederfte Hie-Splite to tynde -trekantede 
Been s Plader, fom paa den,eene Side henge sammen med Nakke - Beenet, og 
foran samme Splitte udi Monroes inderste Sie-Som to aflange, stcerk-tande- 
de af samme Beskaffenhed. I den venstre Sie-Huule er ligeledes oven til i 
Fler-Sommen en liden rund, og ueden til ved den inderste Sien-Som en 
aflang tynd Been - Plade.

I Tinding-Beenets Lede-Sprekke findes her, "som i de ovrige, smaa 
Been-Plader.

No. V, 6t Hoved af uscrdvanlig Storrelje. I herre Vinkel- Som- 
wen, en Tomme omtrent fra Spidsen, ere tre aflange Sönrme- Been strap efter 
hinanden, det eversie med et lidet Beengryn bag.nl, de to bagesie sammenvopne; 
Paa den modsatte Side findes to Been af samme Slags; Efter disse Been paa 
begge Sider folger et greener Vcrv, og ved Enden af samme paa hoire Side to 
smaae aflange Been, med er lidet rundt imellem sig, hvortil ingen svarer paa 
den modfatte Side; De tilogede Stykker, hvoraf dervenstre, indtil lidet under 
det Lageste Vorte-Hul, er udflettet ved Beenenes Sammeuvext, have ingen 
Mellem-Been.

Piile-Sommen begyndes og endes smaa-tanget, forvoxer imellem Sidr- 
Hullerne, og vedbliver sammengroet imellem de begyndende lange Tander, som 
forst ere utydelige, men siden meere og meere merkelige og sraffildte.^

Ll 2 No.
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No. VI. I et aMaarct Hoved fers paa begge Sider den nederste 
Ende af Vinkel-Semmen, bcstaaende af der greenede og, krusede Netvark, 
imellem hvis Tander ere adffrllige fmaa sammenk!yngede Been, af forffiellig 
Form og Skikkelse, meget tykkere end de Bartholinffe ellersPleye ar vcere, siden 
de dybt giennemtrcmge Mellem-Foeret; Trende merfelige Worms Been flutte 
denne Som, og firere synes at have varet udi den paastodeude Tilogning af 
Skial-Sommen, ssm ere sorvoxne.

Udi den heire Hie-Huule er et rundt Been i Sammensted lungen af Pa
pir - Beenet med Pande- og Taare- Beenet.

To flette Somme, fom et ere scrdvanlige, begynde i Bunden af Hie-Hul- 
let udi Enden af Ae-Fimren (fiflura infraorbitalis), gaae over Ae-Kan
ten, og endes uden ril i det store ffeeve Hull (foramen infraorbitale), paa 

begge Sider.

Udr Glas- Skorpen af Pande- og Floi- Beenet fees adskillige runde, af
lange og trekantede Been-Pkader, adffildte, som fmaa Her, fråden so rige Plade.

No. VIL Et he elt Hoved til Alders.

/ Vinkel-Ssmmen evenkil ophavet, nedentil stad, og overalt fammert- 
tzoren, men vriste Tegn tit ak den havde varet indvavtt og forviklet.

Pule-Sem-mett udm ttT meere end i Deel forvoxen, Len folgmde l Deel 
e^gsaa forvoxen, men Tanderne viise sig, den sidste i Part havde S emmen me ere 
tydelig, ognesi ved Issen begge Been endnu adstildte; Denne Som var gree
ner sg lam^tanSer heel ysteunenr med adskillige Been-Klynger, som vare smaa 
og tynde, af forffieLLg Skikkelse, forestillende Chmesiffe Charakterer imellem 
Le greeu-eds- Tander.

_ X ■ ■ I
Kron- Somgacu for storste Deeleu forvoxen, medMerker afBeen-flexus 

rWdteK allene.

Skicel-
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Skicel-Semmen uden Mellem-Be^n; Dens Tilgifter med warrge fmaa 
greenede Teender ovGBeen- Vorten.

Er lider Been pan hoire Side i Tvoer-Sommen imellem den yderste 45tf# 
bue og overfte Bakke-Green. *

Tegn ril Piile-SommenS Teender over Ncrstn.

No. VIIL Piile-Scmmen var n«sten sammenvopen paa det sædvan
lige Sted imellem Hullerne, i evrigt enkelt og korr-tandet.

Kron-Sommen var i Begyndelsen kort-tandet; i Enderne sammenvvMuz 
og i Midten nesten forvoxen med de ftrdvanlige^Iexus ofliculorum.

Begge Vinkel-Sommenes nederste Deele vare med greenede Taender nden 
stor Forvikling, paa hoire Side need ved ganske at sammenvope.

Af Skial-Sommen havde den hoire ro smaa runde Been-Plader ved 
Forerningen imellem Pande- Isse- Fkoi- og Tinding-Beenet; den venstre to sto
re i eet fammensmeltede ungefer paa samme Sced.

No. IX. Den everste Calor; bestaaende af Pande- og begge Isse» 
Beenene, viifer Piile-Sommen neden ril med korte Teender imellem-Piile Hul
lerne i en bugtet Linie uden Sammenvext.; Udi Foreeningen med Kr on-Som
me« saaes et Stykke fiirkanter Somme- Been, med lange Teender paa de to Si
der,- paa de andre nesten sammenvoxen, „

Kron - Sommen nesten fra Begyndelsen af med greenede Teender til Tyg
ge- Muskelens Cirkel, hvor den blev esterhaanden Meere og nteere stet.

No. X. En afffaaren Kalot, hvorpaa stes:

Pirke-Sommen sammenvoxen paa sttscedvanlige StedZ Midt i SvMMen 
Og mod Forenden nogle smaa Somme-Been, i den ydetste Tavle as det Slag-, 
som stltdes i Bem-Klyngerne,

Ll 3 Kron-
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Kron-Sommenfsrst korr-tanhet, derpaa-med laE Trender og greenek, 
siden afsmaa Been fammenklynger, og her smukkere udgraMt, end jeg har feet 
paa noget Been, hvorfor det er og udvalgt i IL Fig. i., for at viise de 
Bartholinffe Forviklinger.

SeEL XVIII.
Ilbi Sammenstedningen af begge Isse - Beenene og Pande * Beenet er hos 

fpcede Born det fra Arilds Tid under Navn af Fontenellen bekiendre beenfrie 
Sted, fom har faaet Navn af den forreste, efterår et andet bag til udi Modet 
<tf begge Isse-Beenene med Nakke-Beenet er blevet bemerket; Til begge disse, 
hvis Dannelse og Strekning viise Fodsels-Lokgerne tilrette, ßarCaflerius 
lagt den tredie, som studes imellem det bageste og nederste Hiobne afIsse-Beene- 
ne og de paastodende Tinding- og Nakke-Been; hvilket endnu med en fierde kan 
foreges, fom indsturres imellem Pande- Flei- Tinding-Beener og den forreste og 
underste Vinkel af Isse-Beenet, der vel er denMndste, men dog betydelig nok 
foe at tillegges de svrige.

SeEL XIX.
i Saa eenige fom alle Anatomister ere udi at regne Pgnde - Bunkerne iblant 

Pande-BeenetS Forhoininger, faa urens ere de, naar de ssulle bestemme deres 
Tak; Nogle tcelle tb, andre tre, og andre iglen stre; Diste sidste synes mig at 
komme Sandheden ncrrmest, da siedvantigst studes Spor ril to Par; hvoraf det 
underste er lige over Begyndelsen afHinebrynene, Udmærkende Pande-Pytterne 
(finns frontales) , -be fernes Iben spade Barndom, og undertiden, Msndt 
sieldxn, hos vbxne, og findes i faa Fald ikkun et Par Pande - Buuler; De lebe 
undertiden faaledes siunmen imellem sig, ar de ved inter Merke i Midten kunne 
c^skilles, fom er saa lidet usiedvanligr, at de derover as de beremteste Skriben- 
tere ere tagne for een allene, hvorved Bmriernes Tal ere blevne tre; De hokveS 
altmeere og meere med Alderen, og ere ikke fuldkomne, forend Been-Vexten er 
forhie; De ro everste derimod ere heiere oppe og meere ud ad mod Tindingerne, 
sindes meest fuldkommen i den spade Ungdom, forvoxende meere og meere .med

- ' Al-
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Alderen; De afgive de forste Begyndelser til Been-Vexten, fra hvilken alle 
Beentrevlerne straaleviis udgaae ril de to Beens Omkreds, hvoraf Panden udi 
Ungdommen bestaaer. Foruden diste sindes paa Hovedets krumheevede Overstå 
de tvende andre Buler af samme Oprindelse og Beskaffenhed; eett paa Nakke- 
Beenet, hvilken forvandles siden til sammes Bagknub, hvorfra Beenkiernen fsrst 
har udbreder sig, og to paa Isse-Becnene lidet under deres-mellemste Deel; 
hvilke viife sig lige saa tydelig fvai Pande-Buulerne, og ere saaves Levninger af 
deres Straale-Punkter, som hine afdereS*. Da de sidste og udelukkes af For- 
heiningernes Tal, endffiont de ere hos stad-pandede mindre merkelige, faa bur
de Istebulerne ikke heller vceret forbiegaaet, endDont de i nogle Hoveder mindre 
fremstaae end udi andre; Det er og ikke at tvivle paa, at jo Anatomisterne skulle 
have regnet fem Buuler paa Hoved - Skaalen isteden for to, dersom de havde hen- 
seet til deres felleds Oprindelse, da alle de overseere saavelfom anforte bringe 
05 deres Beens forste Beskaffenhed og de Steder i Erindring, hvorfra Been- 

^Vexten forst er begyndt.

SeEh XX.
Til der, der om Bryne-Hullernes (foramina fuperciliaria) forskiel- 

lige Beskaffenhed af adffittige Skribentere er anmerket, kan rillceggeS: Ar paa 
Det Sted, hvor de underbryde Hie-Buen, findes som oftest et ikke ubetydeligt 
Hull, som igiennemborer Bunden af det store Hull, og synes at indfore Blod
kar udi Pytterne eller Mellem -Foerel; jeg har feer, naar de fattedes, i Nær
heden et eller andet Hull, som har erstattet, deres Mangel; men jeg har og sav
ner dem uden nogen saadan Erstatning, i saa Fald har formodentlig smaa Blod
kar fra der inderste af Neesen eller maaskee og fra den steerke Hierne-Huud gaaer 
i deres Sted. / .

Sea. XXL
Det Sted, hvor den forhen benevnte Beenkierne eller Straake-Punkt, 

af Skribenterne kaldet den udvendige Nakke-Knub, udgaaer, agtes for at vcere 
Middel-Punkten af Nakke-Beeners Bagdeel, hvorfra opstiger lodreten opha

vet
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vet Lune ril det store Marve-Hult, font kaldes den udvendige Nokke - Kam, 
Kiod-MuuseneS bestandige Virkning meenes ar have formeret og udpresser denne 
sti avel som Knubben. Paa BeenetS indvendige Side sees et nesten rer-vinklet
Kors med en forheiet Knub, hvor Linierne svcrfkiere hinanden: Winslow*, 

■ Petit eller Palkin, Walther og andre-nyere lcere; at denne Knub svarer ril 
den udvendige, faaledes at den er samme lige modsat, og at Beenct derfor paa 
Lette Sted er afen nmaadelig Tykkelse, hvoraf hos Pal fin findes uddraget den 
Slutning, at Been-Bsreren, faavel for denne Aar fag, som fordi Lang-Dam- 

• men deeles paa samme Sted i begge Side-Dammene, ikke bor anlwgges; Slut
ningen er rigtig; endssient ingen af Setningerne stedse holder Prove: Den in
derste Knub er undertiden een halv Tomme og meere oven, undertiden igien ligeså« 
meget neden for den yderste ; Jeg erer et Been, hvorpaa den udvendige Knub er paa 
hoire og den invendige paa venstre Side i en Tommes Afstand med en mindre For-/ 
Heining udi Beenets Middellinie; hvoraf sees: at Knubberne hverken stedse ere 
hinanden modsatte, ei heller den udvendige altid i Midten af Bagdeelen; ja 
efter mine Bemerkninger staaer det eene saavelsom det andet nesten ligesaa ofte 

-feit, som det indtreffer.

Sea. XXII.

: Hr. Albin har i~ sin Bog de Sceleto (Side 139.) bessrevet Tinding- 
Beeners Bue, som udgaaende fra den stiallede Part (parte fqvamofa) af 
Tinding-Beenet med to Rodder, den forreste, som den forste, er Lede-Knub
ben for det underste Krave-Been den bageste kommer langt borte oven over det 
Udvendige Ore - Hull, hvilken har igien wende Degyndelser eller Udspring: den 
eene , af Albin bemerket, er den lcengste, som og kan spores nesten tilden ski«l- 
lcde DeelsKaut, som steder paa Jsse-Beener; den anden, af mig rilfoiet, er 
den korteste, men ikkemindre merkelig og bestandig, en skarp sremstaaende Knub, 
som bagril indgrcendser Lede-Hrmlen, den er meget kortere end den forreste Lede- 
Knub, som den staaer lige over for, stedende paa den krumme Been-Plade, 
som fortil indsiurter det udvettdige Ore-Hulk. Udi Vinkelen, som den forreste 
Side af Roden afBeeN-Vorren (proceflus rnaftoideus) gior med den lange 
Green as Tinding-Buens bageste Rod sees en meere eller mindre sremstaaende

: oz
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og fielden aldeles uden Spor manglende flforp Kant, som int)flutter den overste 
og bageste Deel af det udvendige Hre-Hull; Den frembringer en HuulHed, 
hvori, saavelfom i N«rhcden deromkring, mange smaa Huller findes.

Sea. XXIII. '
Den underste og længst bekiendte Deel afGane-Beenet bedrives af alle 

Skribenters som firkantet; Tit og maaskee tiest findes samme afiang firkantet, 
men bestandig er ikke denne Skikkelse: Iblant syv Hoveder, som jeg har for mig 
er eet, hvor den forreste Rand er ganfke rund, og tre, hvor begge de inderste 
og forreste Hjerner udlobe længere frem ad, udfyldende et Halvmaanet Indsnit 
udi den bageste Rayd afKiæve-Beencts Gane-Loft; Paa andre Hoveder Har 
jeg sect dette at ftee paa den rene men ikke paa den anden Side; Denne Strik
nings Srorrelfe i Ganen er og forffiellig: undertiden udfylde Gane-Beenenesaa 
stor en Deel bag fil, at de udgior nesten en lige-fider Firkant; andre Tider er de
res Strækning fastallene linieaglig, ikke en tredie Deel saa stor, som udfylder en 
meget liden Deel paa tre eller fire Liniers Længde af Gane-Loftet; meget ofte er 
det paa den eene Side kirndelig bredere end det modsatte. Begge sammenstode, 
nu r en kortere, nu i eu længere Spids, bag til. Ved det store Gane-Hull, 
hvor denne Deel Henger sammen med Floi-Kiilen, nedstiger tit og ofte fast lod-ret 
en storre eller mindre Deel af en ssarp-kantet Bue, fom i fin storste Fuldkommen
hed strækker fig nesten til Bag-Spidsen, hvor begge Plader sammen stede. Disse 
Beens Mellem-Som findes ofte ganstke fammenvoxet, naar dm evrige Gane-Sem 
er tydelige og allene een Gang Har jeg seel den aaben, da den forreste var tilgroet

Tavle I Figur i<

A. Bakke-Beenet. / >
B. Pande-Bccnet. .
C. Floi - Bemers store Vinge.
D. Tinding - Beenet.
'E. Isse-Beenet. \
"F. Er stort Somme-BeettE^
G. Er noget mindre for til.
H. Et lidet imellem sidste Pande og Isse-Beenet.

rrpe Samt. L 25» Mm
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Figur 2.
A. Pande-Beenet.
B. B. Isse-Beenene.
C. Pille-Sommen.
D. Hverste Deel af Kron - Sommen randet.
E. Mellemste Deel af samme Som med de Bartholinske Been-Forviklingek
F. Enderne af Kron-Sommen flette oguden Tander^

Tavle II. Figur i.
Den overste Deel af et Hoved, paa hoire Side.
A. Bakke-Beenet.
B. Pande-Beenet.
C. Floi-BeenetS store Vinge.
D. Tinding-Beenet. -
E. Isse-Beenet. '
F. En Samling af Somme- Been, hvoraf z store, 4 fmaa.
G. Er firkanter Somme-Been i Vinkelen imellem den fkisrllede og vortede

Deel af Tinding - Beenet.

Figur 2.

Nogle

A. B. C. D. E. fom i forrige Figur.
F. En Samling af 5 SoNrme-Beeri.
G. Dee Somme- Been i Skial-Sommen,


