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E n  i mange Henseender særlig Interesse med Hensyn til 
Kundskaben om vor marine Fauna frembyde de mange dybt 
indstikkende Fjorde og Bugt-er, der give vor vidtstrakte Kyst 
et saa eiendommeligt Prœg. Om man end ikke ialminde- 
lighed finder her et saa rigt svulmende Dyreliv som længere 
ud ved Havkysten, har dog Erfaring allerede vist, at man 
undertiden netop her kan gjore ganske uventede Fund og 
interessante Iagttagelser over Dyrenes Forekomst og Udbred- 
ning. Disse Fjorde danne ligesom en egen liden Verden 
for sig, og den her indeslultede Fauna viser ogsaa en i 
mange Henseender eiendominelig og fra de nœrmest liggende 
Havkyster forskjellig Gbaracier. Det er især ved Under- 
sogelsen af de storre Dybder her, at Fjordfaunaens Eien- 
dommelighed træder tydeligst frem. Blandt de her fore- 
kommende Sjodyr overraskes vi ofte ved at træffe Former, 
der, ukjendte ved vore sydligere Kyster, forst optræde igjen 
under langt nordligere Breder, œgte arciiske Dyrformer, der 
undertiden endog savnes ved hele vor vidtstrakte Kyst, for 
forst at vise sig igjen i det yderste Norden, i Havet om- 
kring Grönland og Spitsbergen. Vi ere ved en Ios Betragt-
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ning tilboielige til at anse disse uventede Dyr som fremmede 
Bestanddele, der paa en eller anden Vis ere tilblandede 
den ved vore Kyster nu levende Fauna, og dog have vi 
netop i disse Dyr Levningerne af den oprindelige Dyrverden, 
der i en tidligere Jordperiode, den saakaldte glaciale Tid, 
var den eneraadende ved hele vor Kyst, men som siden 
lidt efter lidt ved forandrede physiske Forhold er forsvun- 
den, for at give Plads for den nu raadende ifolge sin Op- 
rindelse sydligere (germanniske) Fauna. Af stor Interesse 
er det derfor at undersoge de Forhold, under hvilke enkelte 
af disse Urbeboere endnu have kunnet holde ud paa sine 
oprindelige Enemærker, rundt om omgivne af de gjennem 
Tidernes Lob indvandrede og nu ved vore Kyster bosatte 
fremmede Gjæster, med andre Ord, hvorledes der foi* Tiden 
midt ind i den germanniske Region kan findes utvivlsomt 
arctiske Dyrformer. Flere Grunde tale for, at man netop 
fortrinsvis kan vente at finde saadanne Efternolere levende 
i vore dybe Fjorde, og rimeligyis ville de hidtil her fundne 
eiendommelige nye Dyrformer (f. Ex. den hidtil aleñe i  
Hardangerfjorden fundne mærkværdige Asteride Brisinga 
endecacnemos Asbjornsen) ved noiere Undersogelser samtlige 
vise sig at være ægte arctiske Dyr. Den gjennem Tidernes 
Lob af ydre forandrede physiske Forhold betingede Foran- 
dring og Omflytning af Sjodyrene, som vi maa antage, ikke 
aleñe har fundet, men tildéis endnu fremdeles finder Sted, 
har nemlig forst og i stærkest Grad maattet finde Sted veel 
vore Havkyster, medens den i de dybe Fjorde indesluttede 
Dyreverden, som mindre berort af disse ydre Forhold, mere 
har kunnet beholde sin oprindelige Character. Som en af 
de i denne Henseende virksomste Factorer maa vi vel anse 
Havets Stromme at være. De fleste Sjodyrs Unger gj'ennem- 
gaa som bekjendt, inden de erholde sit definitive Udseende,
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et Larvestadium, hvorunder de bevæge sig frit om i Vandet 
ved Hjælp af Cilier eller andre provisoriske Svommeorganer. 
Dette gjælder ikke blot de ogsaa i voxen Tilstand let bevæ- 
gelige Dyr, men ogsaa, og det i fortrinlig Grad, de mindst 
bevægelige Dyrformer, selv de til Klippeu fastvoxede Con- 
chiferer og de i Dyndet nedgravede Orme og Echinodermer.
I dette Stadium blive Ungerne meget let forte med Strem
men lange Veie, inden de, efter at have tilendebragt sit 
Larvestadium, soge til Bunden, for at antage de Yoxnes 
mere stationære Levevis. Paa denne Maade kan Generation 
efter Generation ved en vis constant Stromning i Havet rykke 
stadigt længere og længere frem i en bestemt Retning. I 
den glaciale Tid, da vort Land ligesom for Tiden Grönland 
var bedækket af u l^re Ismasser, og et barskt gronlandsk 
Klima var raadende, hvor vi nu nyde godt af en i Forhold 
til andre under samme Brede beliggende Jordstrog mærk- 
værdig mild Temperatur, var efter al Sandsynlighed, ligesom 
for Tiden ved Grönland, den fra Nord kommende Polar
strom den forherskende langs vore Kyster, og ved denne 
holdt da ogsaa den daværende hoinordiske Fauna sig isole* 
ret fra Indblanding af sydligere Former, medens den selv 
rimeligvis mere og mere udbredte sig mod Syd*). Änder
ndes er Forholdet nu. De forherskende Stromme langs vor

*) At denne Fremrykken af den hoinordiske Fauna mod Syd har 
strakt sig endog meget langt, herpaa have vi et talende Bevis i 
de enkelte mærkelige, med Overspringelse af de mellemliggende 
Kyster af Europa, i Middelhavet levende nordiske Sjodyr, f. Ex, 
Nephrops norvegicus, ligesom ogsaa i det Factum, at der blandt 
de i de yngere Formationer paa Scicilien forekommende fossile 
Mollusker findes en ikke ubetydelig Del Former, der ogsaa ere 
fælles for Nordhavet, og som altsaa paa en. eller anden Vis i 
sin Tid med Polarstrommen maa være forte herned.

/  20*
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Vestkyst gaa nu som Folge af den bekjendte Golfstrom i 
den modsatte Retning, fra Syd mod Nord, og med dem har 
ogsaa et mildere Klima udbredt sig til vore Kyster. Her- 
ved er ogsaa en Omflytning af Havfaunaen skeet i samme 
Retning: Sydligere (germanniske) Dyrformer have nu ind- 
taget de tidligere hoinordiske D}*rs Plads, medens disse sid- 
ste lidt efter lidt ere forsvundne eller rettere trængte læn
gere Nord paa. At en saadan stadig Fremtrængen af den 
sydligere Fauna mod Nord endnu fremdeles vedbliver, her- 
paa har man mange Tegn. Den germanniske Dyrregion 
strækker sig saaledes for Tiden allerede temmelig langt 
nordenfor Polarcirkelen, og forst ved Lofoten kan man regne, 
at den arctiske Region tager sin Begyndelse. Selv her er 
den allerede temmelig stærkt opblandet med sydligere For
mer, hvoraf enkelte endog af og til af min Fader har været 
iagttaget selv længere Nord paa ved Finmarkens Kyster, 
hvor ellers den arctiske Character er tydeligt fremtrædende.
I de dÿbt indstikkende Fjorde liar ikke denne Forandring 
i Havstrommenes Lob kunnet synderligt mærkes. Vistnok 
findes ogsaa her Strom og det undertiden endog meget stærk 
Strom, men denne er egentlig kun partiel og har formodent- 
lig gaaet ligedan for sig i den glacile Tid som nu. Der er 
endnu 2 Factorer, som maa antages at have havt Indflydelse 
paa en saadan Omflytning af Havfaunaen, nemlig Havvan- 
dets Temperatur og dets Saltgehalt. I den glaciale Tid 
maa Havvandet ved vore Kyster paa Grund af Polarstrom- 
mens directe Indvirkning have havt en betydelig lavere 
Temperatur end nu, da Golfstrommens opvarmede Vande 
beskylle vore K yster-, ligeledes maa Havvandets Saltgehalt 
have været mindre, idet de enorme Ismasser, der ligesom 
for Tiden ved Grönlands Kyster Tid efter anden losnedes 
fra Land, ved at smelte opblandede Havet med fersktVand.

Ligesom begge disse Factorer maa antages at have begün
stiget en ren arctisk Faunas Udvikling, maa man -antage, at 
en derefter indtrædende hoiere Temperatur og storre Salt
gehalt af Havvandet har maattet virke hemmende paa det 
arctiske Dyreliv og i Forening med Havstrommenes foran
drede Retning eudyderligere bidraget til at fortrænge de op
rindelige Urbeboere. Hvad Havvandets forhoiede Tempera
tur angaar, saa maa . den forste Indvirkning have yttret sig 
deri, at de tidligere paa grundt Vand levende Former lidt 
efter lidt sogte dybere ned, hvor Afvexlingerne i Tempera
turen ere mindre folelige. Den forste Forandring maatte 
derfor spores i Littoralzonen, som inden forholdsvis kort Tid 
maa have forandret sin Character fra arctisk til germannisk.
I de dybere Zoner har Forandringen gaaet betydelig lang- 
sommere for sig, skjondt den ogsaa her maa have skredet 
sikkert frem, da Golfstrommens Indvirkning ialfald ved Hav- 
kysterne vistnok strækker sig meget dybt ned. I de dybe 
Fjorde maa man som allerede anfort antage, at Golfstrom
mens Indvirkning har været langt mindre folelig og hoved- 
sageligt kun indskrænket sig til en om Sommeren hoiere 
Temperatur af de ovre Yandlag som Folge af det mildere 
Klima. Dette har vistnok været tilstrækkeligt til allerede 
meget tidligt at give Littoralzonen her dens germanniske 
Character, men har forholdsvis mindre berort de dybere 
Zoner, hvor man endnu Ander det arctiske Element stærkt 
fremtrædende. De fra vore Hoifjelde kommende Elve, hvor
af saà mange udmunde netop i disse Fjorde, tjene baade 
til at afkjole de dybere Yandlag og til at forringe Havvan
dets Saltgehalt her, og hidfore altsaa netop nogle af de 
vigtigste Betingelser for det arctiske Dyrelivs Udvikling. 
Medens vi derfor kun yderst sjelden og forst paa de aller- 
storste Dybder kunne ved sydligere Havkyster opdage en
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eller anden, som det tydeligt sees, forkroblet og i sin Ud- 
vikling hemmet arctisk Dyrform, finder det mærkelige For
hold Sted, at vi i vore dybe Fjorde kunne finde ægte arc
tiske Dyrformer, ikke aleñe i temmelig betydeligt Antal, 
men endog, som det synes, i sin fulde Vigeur og af lige- 
saa betydelig Storrelse som i deres nuværende egentlige Hjem, 
Ishavet.

Denne mærkelige Forekomst af arctiske Urbeboere langt 
borte|fra deres nuværende Hjem har allerede længe, især ved 
Lovéns og Asbjornsens Undersogelser, været bekjendt for de 
skaldækte Molluskers Vedkommende, ligesom der ogsaa leilig- 
hedsvis har været gjort enkelte Iagttagelser i denne Henseende 
for andre Dyrclassers Vedkommende. Saaledes har min Fader 
nylig i Videnskabsselskabets Forhandlinger for 1865*) an- 
fort folgende af ham ved Drobak fundne Sjodyr, der efter 
al Sandsynlighed samtlige ere ægte arctiske Former : 1 Cru
stacé, 11 Cephalophorer, 4 Conchiferer, 2 Tunicater, 11 An- 
nelider, 1 Holothuride og 2 Asterider. Disse arctiske Dyr 
forekomme her kun paa de storre Dybder, lige ned til 120 
Favne, enkelte af dem kun paa sidstnævnte Dybde, som er 
den storste paa de Kanter af Fjorden*

Da jeg havde bragt i Erfaring, at Dybden i det Ydre 
af CKristianiafj orden endnu skulde være betydelig storre og 
paa et 'Sted endog skulde gaa ned til over 20Ö Favne, an- 
saa jeg det for at være af ikke ringe Interesse at faa nær- 
mere gransket disse store Dybder, især da jeg ansaa det 
for meget sandsynligt, at Faunaen her vilde være af en end
nu mere decideret arctisk Character end ved Drobak. Paa 
den i denne Anledning foretagne Reise, der varede noget 
over 1 Maaned, besogte jeg folgende Localiteter : Laurkullen

*) Om arctiske Dyrs Forekomst i Christianiafjorden.
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paa Ostsiden, Vallo, Horten, Holmestrand og Svelvig, samt
lige paa Vestsiden af Fjorden. Længst opholdt jeg mig paa 
Vallo, hvilket Sted jeg fandt beleiligst liggende, for derfra 
at naa ud til de storste Dybder, medens mit Ophold paa de 
ovrige Steder kun kunde blive ganske kort. Uheldigt for 
mine Undersogelser var den usædvanlig stærke Varme, som 
i denne Sommer herskede paa disse Kanter. De fra Dybet 
optagne Sjodyr taalte ikke denne stærke Temperaturforan- 
dring, men creperede som oftest allerede strax ved at komme 
op i de ovre stærkt opvarmede Vandlâg. Det lykkedes 
mig derfor næsten aldrig at faa noget levende hjem fra mine 
Excursioner, ja  mange af de finere Sjodyr vare ved min 
Tilbagekomst allerede i en saa oplost Forfatning, at de ikke 

* kunde egne sig til Opbevaring. Paa den anden Side led- 
sagedes denne Varme af et usædvanligt roligt og stadigt 
Veir, saa at jeg saagodtsom hver eneste Dag kunde an stille 
mine Undersogelser paa de storste Dybder i en Afstand af 
1 à 2 Mile fra min Station. Jeg har derfor ogsaa kunnet 
förskaffe mig et temmelig fuldstændigt Kjendskab til den 
paa disse storre Dybder levende Fauna, hvilket jo var Ho- 
vedformaalet med min Reise, og da det desuden er lykkets 
mig især af Crustaceernes Classe at opdage et ikke ringe 
Antal for Videnskaben nye Former, har jeg idethele Grund 
til at være vel tilfreds med Reisens Udbytte.

Da jeg dels ved de denne Sommer anstiliede Underso- 
^elser, dels ved tidligere Excursioner, har kunnet förskaffe 
mig et temmelig fuldstændigt Begreb om Havbundens For
mation og Beskaffenhed her i Fjorden, har jeg troet at det 
ikke kunde være uden Interesse, inden jeg nærmere gjor 
Rede for de paa Reisen gjorte Fund og Iagttagelser, at for- 
udskikke en kortfattet Fremstilling heraf, saa meget mere 
spm man beri for en væsentlig Del maa soge Gründen til
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enkelte eiendommelige Forhold ved Sjodyrenes Forekomst 
her, hvorom nedenfor noget nærmere skal tales.

Christianiafjorden danner den indre Fortsættelse af den 
store Havbugt, som fra Skaggerak skyder sig op mellern 
Sydspidsen af vort Land og den svenske Kyst (Bohuslän). 
Dens Begyndelse regner man ved 0en Færder, hvorfra der 
til Bunden af Fjorden ved Christiania regnes 13 norske 
Mile. Fjorden, der i sin ydre Del omgives af temmelig 
flade Strandbrede, indknibes omtrent i Midten af sit Forlob 
mellem Horten og Jæloen temmelig stærkt, men udvides 
igjen nordenfor denne Indknibning meget betydeligt og ud- 
sender fra sin vestlige Del to temmelig betydelige Sidegrene, 
nemlig den forbi Holmestrand lobende Sandosognsfjord og 
den i nordvestlig Retning lobende 4 Mile lange Drammens- 
fjord, hvis indre Del ved den smale og gründe Svelvigstrom 
er adskilt fra den ydre Del. Den egentlige ChristianiaQord 
lober fremdeles mod Nord forbi Drobak, hvor den lidt efter 
lidt saa stærkt indknibes, at den her har mere Characteren 
af et Sund, hvorved den ydre og indre Del af Fjorden staa 
i Forbindelse med hinanden. Denne sidste Del, der atter 
antager en ganske anselig Brede, strækker sig herfra 4 Mile 
i Nord til Christiania, hvor den boier sig knæformig om 
mod 0st og Syd, for at danne den 3 Mile lange saakaldte 
Bundefjord.

Den yderste Del af Fjorden er paa Vestsiden opfyldt af 
talrige 0er og Holmer, der strække sig temmelig langt ud 
fra Kysten. Dybden er her kun ringe og overgaar neppe 
nogensteds 20—30 Favne. Selv langt udenfor de yderste 
Skjær finder man ialmindelighed kun ringere Dybder. Forst 
nær under den ostlige Side af Fjorden træffes den egentlige 
Dybrende, der fra Havet udenfor stikker sig op igjennem 
Fjorden. Lige ud for Hvaloerne har denne den anselige
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Dybde af 230 Favne, den storste Dybde, soni overhovedet 
er funden her i Fjorden. Denne Dybrende synes imidlertid 
her at være meget smal og paa flere Steder afbrudt ved 
mellemkommende grundere Steder. Man kan dog^ forfolge 
den nordover fangs med 0erne Sostrene og Missingerne, paa 
hvilket sidste Sted man kun i ubetydelig Afstand fra Land 
har en Dybde af 180 Favne. Lidt nordenfor disse 0er
bliver Fjorden temmelig stærkt indknebet ved de fra Vest
siden langt udskydende 0 er Bollærene. Imellem disse og 
0stkysten er Bunden temmelig fiad, og man trælfer ikke 
ialmindelighed her en storre Dybde end 50—60 Favne.
Muligens kan der dog ganske tæt under den ostre Kyst fin- 
des noget storre Dybder, men i saa Fald maa Dybrenden 

'her være særdeles smal. Længere Nord skraaner derimod 
Bunden overalt stærkt nedad, og Fjorden danner her et 
temmelig vidtstrakt Dybbassin mellem Rauo i 0 st og Vallo- 
landet i Vest. Dybden er her i en temmelig betydelig Ud- 
strækning omkring 200 Favne og gaar paa et Sted endog 
ned til 230 Favne. Det er dette Dybbassin, hvor jeg især 
anstillede mine Undersogelser, idet jeg havde min Station 
paa Vallo, hvorfra man har 1—2M ilsVei til det store Dyb. 
Mellem Laurkullen og Slagenstangen i Vest bliver Fjorden
atter temmelig indknebet, og ved en fra den strax sonden-
for Laurkullen beliggende Elo langt ud i Fjorden udstikkende 
Grund (Elogrunden) dannes saaledes mod Nord en naturlig 
Bpgrændsning for det omhandlede Dybbassin, hvorfra dog 
en smal Dybrende strækker sig mod Nord, i Begyndelsen 
nærmere det vestre Land, derpaa skraanende over mod det 
ostre, folgende 0stsiden af Basto, hvor Dybden gaar ned til 
140 Favne. Mellem Horten og Jæloen er paa det smaleste 
Sted den storste Dybde omtrent 80 Favne. Længere Nord ,  
bliver derimod Dybden atter storre, uden at irpidlertid denpp
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stærkt udvidede Del af Fjorden danner noget saadant vidt- 
strakt Dybbassin som det ovenfor omhandlede. Den storste 
Dybde fîndes nemlig her ikke i Midten, men holder sig nær 
under det ostre og vestre Land, hvor man kan adskille 2 
storre divergerende Dybrender. Den ene af disse folger 
som anfort det ostre Land og har sin storste Dydde 120 
Favne Va Mil sondenfor Drobak; den anden gaar i nord- 
vestlig Retning forbi Rodtangen op imod Drammensfjorden 
og har sin storste Dybde 110 Favne omtrent Va Mil sonden* 
for Rodtangen. Den indre Del af Fjorden, der som anfort 
ved Strædet ved Drobak forbindes med den ydre Del, dan
ner et fuldstændig isoleret Bækken, der har sin storste
Dybde, 70—80 Favne, i sin allerinderste Del, Bunde- 
fjorden.

Christiania!]orden har tidligere havt en langt betyde- 
ligere Udstrækning end for Tiden, hvilket bevises af de tai - 
rige, nu mange Mile ind i Landet liggende Skjælbanker, der 
ofte paa en ganske paafaldende Maade have bibeholdt sit 
Udseende af garnie Fjærer eller Strandbrede ; ja  man har 
endog sikker Grund til at antage, at den i den glaciale Tid 
har strakt sig imod 20 Mile længere ind i Landet end nu. 
Mjosen udgjorde dengang dens inderste Del og har endnu 
bevaret et talende Vidnesbyrd herom i de mærkelige, her 
endnu levende Levninger af den dengang ublandet arctiske 
Havsfauna (Mysis oculata, og Gammaracanthus loricatus). 
Ved Landets Hævning har Fjorden lidt efter lidt trukket sig 
tilbage til dens nuværende Grændser, og da denne succes
sive Hævning af Landet fremdeles synes at vedvare, vil vistnok i 
en, geologisk talt, ikke saa særdeles fjern Fremtid det Indre af 
Fjorden tilsidst komme til at danne nok en Indsjo, der ved 
Drobak vil have sit Udlob i den egentlige Fjord. Sam- 
tidigt med det omliggende Land har naturligvis ogsaa Bun-
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den af Fjorden hævet sig, saa at Dybderne i Fjorden tid
ligere maa have været langt betydeligere end nu. Et meget 
paatageligt Bevis herpaa er Forekomsten ved Drobak paa 
ganske, grundt Vand af store Masser af (nu rigtignok dode) 
Oculina prolifera, der ved vor ovrige Kyst forst træffes i en 
Dybde af 150 Favne. I Forbindelse med denne Hævning 
af Bunden staar vistnok ogsaa det eiendommelige Forhold, 
at man især i det Indre af Fjorden finder paa et forholds
vis ganske ringe Dyb Sjodyr, der ved vor ovrige Kyst forst 
træffes paa langt betydeligere Dybder. Saaledes forekomme 
ganske nær Christiania paà 20—30 Favne talrige Cumaceer 
af Slægterne Diastylis, Eudora, Leucon, Campylaspis, der alle 
synes at være ægte Dybvandsformer. Af Ostracoder fore
komme her ligeledes mange, der ved vor ovrige Kyst forst 
optræde paa de allerstorste Dj'bder. Saaledes findes den 
for de store Dybder saa characteristiske Ostracode Macro
cypris minna (Baird) her lige op til 12—14 Favne og det i 
temmelig betydeligt Antal. Tilsyneladende i Modsigelse her- 
med staar Forekomsten af enkelte som litorale eller sub
litorale bekjendte Dyr kun paa de storste Dybder her i 
Fjorden. Disse henhore imidlertid alle upaatvivlelig til den 
oprindelige arctiske Fauna og have rimeligvis i den glaciale 
Tid ogsaa her i Fjorden levet paa ringere Dyb, hvorfra de 
forst paa Grund af den ved de forandrede physiske Forholde 
indtrædende hoiere Temperatur lidt efter lidt have sogt ned 
til de dybere Steder. Nu ere, som i det Foregaaende vist, 
disse dybere Steder ofte ved mellemkommende Tverbakker 
fuldstændigt afstængte fra det udenfor liggende Havdvb, eller 
danne isolerede Dybbassiner, hvorved der tilsidst er sat en 
Grændse for deres videre Fremrykken; og man maa vel 
derfor ogsaa for en Del netop i denne vistnok ogsaa foi> 
andre Fjorde gjældende eiendommelige Formation af Bunden
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söge Gründen til, at den oprindelige arctiske Fauna mindre 
let har kunnet lade sig fortrænge her end længere ude ved 
vore Havkyster. Jeg skulde være meget tilboielig til at 
anse de fleste af de af mig paa disse store Dybder iagttagne 
Sjodyr for saadanne arctiske Urbeboere og kan ogsaa for 
mange af dem med fuldkommen Sikkerhed godtgjore Rig- 
tigheden heraf.

Bunden er overalt paa disse dybere Steder af Fjorden 
meget Ios og bestaar af et eiendommeligt Slags brungult 
Mudder, der ved at skylles i en meget fin Linons-Pose, næ- 
sten fuldstændigt udskilles gjennem de fine Masker, kun ef- 
terladende faa faste Bestanddele, der fordetmeste bestaar af 
smaa afrevne Tangstumper, ialmindelighed tæt besat med 
Pecten abyssorum Lovén, tildéis ogsaa af forskjeilige Anne- 
lideror. Derimod findes her kun meget faa Foraminiferer, 
der paa andre Localiteter, f. Ex. ved Lofoten, udgjore en 
meget væsentlig Del af det med Bundskraben optagne Mud
der. Tommer man dette Residuum i et Glas med rent Sjo- 
vand, vil man snart bemærke, at det ikke er saa fattigt 
paa Sjodyr, som man ved forste 0iekast skulde formode. 
Navnlig af forskjellige smaa Crustaceer vil man i ethvert 
Kast finde en hel Del og enkelte Arter endog ofte i ganske 
enorme Mængder. Af skaldækte Mollusker forekommer her 
ogsaa en hel Del, saaledes Pecten abyssorum Lovén i stor 
MængdeJ Arter af Slægterne Yoldia, Nucula, Axinus, Necera, 
Syndesmya, Kelliella, ligeledes meget almindelig Dentalium 
abyssorum Sars, Siphonodentalium pentagonum Sars, Scaphander 
librarius Lovén meget almindelig, men i smaa Exemplarer, 
Philine qvadrata (Wood) sj el d tiere, Arter af Slægterne Pleu
rotoma, Rissoa o. fl. Af Tunicater Ascidia obliqva Aider. 
Af Echinodermer forekommer her af og til og i store Exem
plarer cíen fia Havet om Spitsbergen bekjendte ægte arc^
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tiske Ophiuride Ophioscolex glacialis M. & T ., fremdeles 
Ophiura abyssicola Forbes, Amphiura tenuispina Ljungman.
Af Annelider temmelig hyppigt Antinoe Sarsii Kinb, en ægte 
arctisk Art, der fór Tiden har sit rette Hjem i det yderste 
Norden, i Havet omkring Grönland og Spetsbergen, hvor 
den efter Malmgren lever paa 20—30 Favnes Dyb*), Tere
bellides Stremii Sars, ligeledes en hoinordisk Form, Sabel
lides cristata Sars, Maldane biceps (Sars), Polynoe abyssicola 
Sars, Phascolosoma lœvissimum Sars. Talrigst er^ imidlertid 
som anfort Crustaceerne repræsenterede. Af Decapoder fin
des her Pontophilus norvegicus M. Sars i stor Mængde, Pan
dalus borealis Kr. ligeledes alm., sjeldent Pasiphae norvegica 
M. Sars. Af Mysider : Efythrops abyssorum n. sp. i store 
Mængder, Boreomysis arctica (Mysis) Kroyer, hidtil kun 

~ fundet i et eneste Exemplar ved Grönland, Hemimysis abys
sicola n. g. et sp. og Amblyopsis abbreviata n. gen. et sp., 
begge tidligere af mig fundne ved Lofoten. Af Cumaceer: 
Eudora emarginata (Leucon) Kroyer, Eudora truncatula Sp. 
Bate?, Eudora hirsuta n. sp., Leucon nacicus Kroyer, L. 
acutirostris, L. pallidus, Diastylis echinata Sp. Bate, Leptostylis 
longimana. Af Isopoder : Munnopsis typica M. Sars meget 
almindeligt, Eurycope cornuta i uhyre Mængde, Ilyarachna 
longicornis, Macrostylis spinifera, Ischnosoma bispinosum, Tanais 
tenuimanus Lilljeborg, samtlige ogsaa af mig fundne ved Lo
foten. Af Amphipoder 11 forskjellige, fordetmeste endnu 
ubeskrevne Arter, hvoraf en: Acanthonotus Brunii A. Boeck, 
forekommer her ï  store Mængder. Af Ostracoder temmelig

*) Som bekjendt forekommer denne Annelide ogsaa i Gstersjoen, 
hvis Fauna for en stor Del stammer fra Ishavet, med hvilket 
denne Havbugt, som af Lovén er paavist, engang har staaet i

directe Forbindelse.
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hyppigt: Philomedes Lilljeborgii (Bradycinetus).— I det Fore- 
gaaende er kun opregnet de paa det storste Dyb i det mel
lem Rau0 og Vallo beliggende Dybbassin (200—230 Favne) 
forekomrnende Dyr. Hvor* Bunden skraaner op fra Dyb- 
bassinet findes endnu paa 150—160 Favnes Dyb andre Dyre- 
former, der imidlertid ogsaa forekomme paa grundere Vand 
og idethele vise en mere germannisk end arctisk Cha
racter.

En Loealitet, der frembyder en ganske særlig Interesse, 
og som jeg derfor her noget nærmere skal omtale, er den 
ved den neppe et Stenkast brede og ganske gründe Svel- 
vigstrom i Forbindelse med Christianiafjorden staaende indre 
Del af Drammensfjorden. Denne 2 Va—3 Mile lange Fjord 
danner et fuldstændigt isoleret Bækken, hvis Dybde holder 
sig i dens hele Længde mellem 50 og 70 Favne. Ved den 
mægtige i Fjorden udmundende Drammenselv ere de ovre 
Vandlag det hele Aar igjennem fuldkomrnen ferske, og denne 
hele indre Del af Fjorden synes ved den rimeligvis endnu 
fremdeles vedvarende Hævning af Landet mere og mere at 
ville antage Characteren af en Indsjo. Allerede findes her 
lige ned til en Dybde af et Par Favne en fuldstændig Fersk- 
vandsfauna med Ferskvandsfisk (Sik, Aborre, Mort, Brasen) 
og Ferskvandsentomostraeeer. Dybere ned,-hvor Vandet 
endnu har bibeholdt sin Saltgehalt, træffe vi imidlertid end
nu en decideret, men som det synes meget fattig marin 
Fauna, der fordetmeste synes at have en udpræget arctisk 
Character. Desværre var, da jeg beso^te denne Localité^ 
mine Reisepenge paa det nærmeste opbrugte, og til al Ulvke 
indtraf der netop i de Par Dage, jeg kunde offre til disse 
Undersogelser, et saa stormende og ubehageligt Veir, at det 
kun til yderste Nod lod sig gjore at faa anstillet nogle faa 
forelobige Undersogelser i de nærmeste Omgivelser af Svel-
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vig, hvor jeg havde min Station. Ved at fiske med det 
fine Net i Overfladen af Sjoen erholdt jeg her folgende En- 
tomostraceer : Holopedium gibberum, Daphnia galeata, Palyphe- 
mus pediculus, Leptodora hyalina, Cyclops Leuchartii og Diap
tomus gracilis, alle ægte Ferskvandsdyr. Mellem dem fand- 
tes imidlertid en decideret marin Form, der altsaa her havde 
vænnet sig til ferskt Vand, nemlig Podon minutus. Langs 
Stranden paa mudret med Vandplanter bevoxet Bund fand- 
tes folgende Ferskvandsentomostraeeer : Sida crystallina i
store Mængder, Bosmina nitida og longirostris, Alonopsis elon
gata o verorden tlig almindelig, Chydorus sphaericus, Acroperus 
leucocephalus, Camptocercus rectirostris, Cyclops Leuckartii og 
gighs; blandt dem store Mængder af den marine Copepode 

~ Temora velox Lilljeb. Noget dybere ned indtil 2 a 3 Fav- 
nes Dyb fand tes : Ilyocryptus acutifrons, Alona qvadrangula 
(in fid. P. Müller), Alona oblonga P. Müller, Alonella rostrata, 
Harporhynchus falcatus, Pleuroxus uncinatus, Cypris vidua og 
minuta, Candona candida; mellem dem nogle smaa Unger af 
Mysis vulgaris, fremdeles 3 marine Harpacticider samt 2 lige
ledes, som det syiîes, marine Cytherider. Længere ned, i 
Kanten af den mod Dy bet heldende Bakke, optraadte plud- 
selig paa 4— 6 Favnes Dyb en ren marin Fauna, uden no- 
gen Tilblandning af Ferskvandsformer. Her fik jeg Bund- 
skraben fuld af umaadelige Masser af Ascidia mentula Müll., 
melleni hvilke talrige Exemplarer af Ophiopholis aculeata 
(Asterias) Müll, vare fastklamrede med sine lange og piggede 
Arme. Umiddelbart nedenfor Bakken var Bunden særdeles 
blod, bestaaende af blaalig Leer, som ved at udskylles ef- 
terlod talrige grove Annelideror, beboet af en stor Art 
Terebella, rimeligvis Terebella cirrata Müll.; en endnu ube- 
stemt Polynoe fandtes her ligeledes temmelig almindeligt, 
ligeledes af og til en Art af den hidtil ikke ved vore Kyster
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fundne ved sit eiendommelige gelatinöse Ror mærkelige hoi- 
nordiske Annelideslægt Myxicola. Af Crustaceer fandtes her 
i stor Mængde Mysis mixta Lilljeborg, en som det synes 
ægte arctisk Art, som jeg forst har fundet igjen ved Lofo
ten, medens den længere Nord ved Finmarkens Kyster bli
ver mere almindelig og endog lever i Havet ved Grönland, 
hvis, som jeg med Goës formoder, Kroyers M. latitans vir- 
kelig er identisk med denne Art. Fremdeles fandtes her 
nogle faa Exemplarer af Erythrops serrata og et Par Unger 
af Hippolyte polaris Sabine. Af den hoinordiske Form Pan
dalus borealis Kroyer, som her forekommer i saa betydeligt 
Antal, at man endog paa flere Steder i denne indre Del af 
Drammensfjorden driver et lonnende Fiskeri efter den, lyk- 
kedes det mig ikke her at finde nogen Exemplarer. Rime
ligvis holder den sig ialfald paa den Tid a f Aaret kun paa 
de storre Dybder, som jeg desværre dennegang maatte lade 
uundersogte.

Jeg lader nu folge en Fortegneise af de af mig paa 
Reisen nærmere undersogte Crustaceer, med korte Beskri- 
vslser af de nye eller mindre bekjendte Arter.

Decapoda.

a. B rachyura: i

Hyas coarctatus Leach. 1 ungt Exemplar ved Vallo paa 
30 —40 Favnes Dyb. Den er en arctisk og circumpolar Art, 
men forekommer ogsaa af og til langs vor hele Kyst, lige
som ogsaa ved England.

Portunus arcuatus Leach. 1 lidet Exemplar ved Laur
kullen paa 30 Favnes Dyb.

«

— 32Í —

b. A nom ura:

Galathea intermedia Lilljeb. Nogle Exemplarer ved Vallo 
paa 30—40 Favnes Dyb.

c. M acrura:

Pontophilus norvegicus M. Sars. Denne smukke Art 
forekommer i storste Mængde paa de store Dyb her i Fjor
den, 200—230 Favne*). Forüden en hel Del voxne Indi
vider, fandtes ogsáa ved noiere Undersogelse ikke saa faa 
Unger af denne Crustacé. Disse vare alle omtrent af ens 
Storrelse, omtrent 12 Mm. lange, og havde rimeligvis forst 
ganske nyligt tilendebragt sit Larvestadium og antaget de 
Voxnes Udseende og Levevis. Da min Fader nylig i Ma
gazin for Naturvidenskaberne 15de Binds 3die Hefte**) har 
leveret en meget udforlig og detailleret, af Afbildninger led- 
saget Beskrivelse af denne Crustacé i dens fuldvoxne Til- 
stand, skal jeg som et Supplement hertil i det Folgende i 
Korthed paapege de Forskjelligheder, som Ungerne vise fra 
de Voxne. Jeg fandt ogsaa disse Forskjelligheder ved en 
noiere Undersogelse af de hjembragte Exemplarer ikke saa 
ganske ubetydelige og ikke blot udtrykte i den ydre Form 
og Habitus, men ogsaa i de fleste af Kroppens Vedhæng.

Det hele Legeme er hos disse 12 Mm. lange Unger i 
hoi Grad gjennemsigtigt og næsten uden Pigment med Und- 
tagelse af en intensiv rodbrun Plet, der indtager Storstepar- 
ten af det midterste Halevedhæng. Kropsformen er betyde
lig mere langstrakt end hos de Voxne, og Bagkroppen 
udmærket ved sin særdeles spinkle Form og sine kun meget 
svagt udviklede Epimerer; navnlig er dens sidste Segment

*) Ved Lofoten gaar den ned til 300 Favne.
**) Bidrag til Kundskab om Christianiafjordens Fauna L 

Nyt Mag. f. Naturv. 2
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af en ganske uforholdsmæssig Længde og Smalhed og endog 
længere end de 3 foregaaende Segmenter tilsammen. Ryg- 
skjoldet viser omtrent samme Form som hos de Voxne, men 
adskiller sig ved et forholdsvis betydeligt længere Pandehorn 
og ved den kun yderst svage Antydning af de 5 Længde- 
kjole. I den midterste af disse Kjole findes kun 2 storre 
Torner og foran disse Rudimenter af 2 andre, medens den 
hos de Voxne meget skarpt fremtrædende bageste Torn 
fuldstændig mangier. I den ovre Sidekjol findes ligesom i den 
undre kun en enkelt Torn. 0inene ere ikke udvidede i E n
den, men omtrent jevnt tykke, og deres pigmenterede Del 
indlager neppe en Trediedel af 0inenes Overflade. De in
dre Antenners Skaft udmærker sig fra samme hos de Voxne 
ganske paaíaldende ved sin betydelige Længde og spinkle 
Form. Det indeholdes her neppe 7 Gange i Totallængden, 
og dets Længde er omtrent lig med Rygskjoldets Brede for
tii, medens det hos de Voxne neppe opnaar dettes halve 
Brede. Svoberne ere forholdsvis kortere, den indre 7- den 
ydre 51eddet ; kun de 2 yderste Led af denne sidste ere 
forsynede med nogle faa (ialt 8) Lugtepapiller, medens disse 
hos de Voxne strække sig over helè Svoben. De ydre 
Antenners bladformige Vedhæng er ogsaa af en fia samme 
hos de Voxne meget afvigende Form. Det er forholdsvis 
betydeligt længere og smalere (omtrent 5 Gange saa langt 
som bred i) og stærkt boiet, med den ydre Rand i hele sin 
Længde tydelig concav. Enden er vel som hos de Voxne 
temmelig stærkt udbuet, men overrages dog langt af den 
usædvanlig stærke fra den ydre Vinkel udgaaende Endetorn. 
Munddelene vise vel den for de Voxne characteristiske Form, 
men adskille sig ved en betydelig svagere Udvikling af de
res forskjellige Forisatser og ved et meget ringere Antal 
Borster og Torner» 1ste Fodpar udmærker sig derved, at
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sidste Led (Haanden) er særdeles stærkt iidvidet i Enden 
og her over dobbelt saa bredt som ved Basis. 2det Fodpar 
viser en endnu ufuldstændig Udvikling af sin Chela, idet 
den forreste (ubevægelige) Finger neppe er halvt saa lang 
som den bevægelige. Saavel dette som det foregaaende 
Fodpar har ved Basis et lidet men tydeligt Rudiment af 
Palpe. 3die Fodpar er langtfra af en saodan spinkel Form 
'som hos de Voxne, men er næsten ligesaa stærkt b}rgget 
som de 2 folgende Par; navnlig er næstsidste Led ved Basis 
temmelig stærkt og tydeligt opsvulmet. De 2 folgende Fod
par stemme hvad Leddenes Forhold angaar temmelig noie 
overens med samme hos de Voxne, men have en forholds
vis betydelig længere Endeklo og en mere sparsom Borste- 
beklædning. Af Abdominalfodderne udmærker det 1ste Par 
sig ved det rudimentære Udseende af den indre Plade, der 
her kun danner en liden borstelos Knude. De ydre Hale- 
vedhæng ere af en forholdsvis mere smal og langstrakt Form 
end hos de Voxne, og den ydre Plade er ogsaa langs sin 
ydre Rand borstebesat. Det midterste Halevedhæng endelig 
er, foruden ved en forholdsvis betydelig storre Brede, i hoi 
Grad udmærket derved, at Enden, istedetfor som hos de 
^Voxne at gaa ud i en konisk Spids, viser et tydeligt og 
temmelig dybt Indsnit eller gaar ud i 2 tilspidsede Endelober, 
enhver besat paa Enden med 2 uiige store Torner. Gjel- 
lerne ere allerede tilstede i samme Antal som hos de Voxne, 
men de dem sammensættende Smaablade ere endnu kun 
yderst faa samrnenlignet med samme hos de Voxne.

Crangon echinulatus M. Sars. Nogle Exemplarer af 
denne sjeldne Art toges ved Bollærene paa 3 0 —40 Favnes 

Dyb.
Crangon nanus Kroyer. 1 fuldvoxent ægbærende Exem

plar ved Laurkullen paa 20—30 Favnes Dyb.
21*



Athanas nitescens Leach. 1 Exemplar af denne i det 
Indre af Christianiafjorden temmelig almindelige Crustace 
toges ved Laurkullen paa ganske grundt Vand.

Pandalus borealis Kroyer. Denne hoinordiske Form fore
kommer temmelig hyppigt overalt i Fjorden paa de storre 
Dybder, indtil 200 Favne. De af mig her tagne Exem
plarer vare imidlertid alle ganske unge. Rimeligvis undgaa 
de Yoxne ved sin storre Hurtighed at komme i Bundskra- 
ben. Som allerede ovenfor anfort forekommer denne Art i 
det Indre af Drammensfjorden i saa stor Mængde, at man 
her endog driver et ordentligt Fiskeri efter den. Dette 
Fiskeri foregaar ialmindelighed om Vinteren paa Isen og 
bestaar deri, at man nedsænker en stor af fin Not bunden 
Haav, hvortil man iforveien har fæstet sonderskaarne Styk- 
ker af Fisk som Lokkemad, ned paa Bunden i en Dybde 
af 30—40 Favne. Har denne Haav ligget nogen Tid paa 
Bunden, drages den hurtigt men forsigtigt op, og de imid
lertid ved Lokkemaden indenfor Haaven lokkede Ræger 
komme herved ned i den temmelig dybe Pose og kunne ikke 
undslippe.

Pandalus brevirostris H. Rathke. Meget almindelig ved 
Vallo ligesom paa andre Steder i Fjorden indtil 50 Favnes 
Dyb.

Virbius fasciger (Hippolyte) Gosse. 1 ægbærende Exem
plar ved Laurkullen paa ganske grundt Yand.

Hippolyte polaris Sabine. 2 Exemplarer af denne hoi- 
nordiske Art, det ene af den anselige Længde af 63 Mm. 
eller næsten 272 Tomme, toges ved Vallo paa omkring 100 
Favne. Farven betydeligt blegere end hos de paa grundere 
Yand levende Individer og ganske uden Spor af de hos hine 
forekommende lazurblaa Pletter. Ved Lofoten gaar denne 
Art ned til 250 Favne.
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Caridion Gordoni (Hippolyte) Sp. Bate. 1 som det 
synes fuldvoxent 28 Mm. langt Exemplar af denne sjeldne 
Crusta.ce fandtes sammen med foregaaende. Farven omtrent 
som hos Hyppolyte polaris med rodligt Pigment.

Pasiphae norvegica M. Sars. 1 ungt fui d komm en vand- 
klart Exemplar af denne med den gronlandske Form Pasi
phae tarda Kroyer særdeles nærstaaende (om ikke identiske) 
Art toges paa 200 Favnes Dyb, omtrent midtfjords mellem 
Vallo og Rauo.

d. S ch izop od a:

Lophogaster typicus M. Sars. Af denne mærkværdige, 
af min Fader udforligt beskrevne Crustace, fangedes 4 Exem
plarer paa 30—40 Favnes Dyb, 1 ved Bollærene, de 3 an
dre ved Holmestrand. Paa sidstnævnte Sted erholdtes end
nu en liden, kun 6  Mm. lang Unge, som ganske mærkeligt 
adskilte sig fra de Voxne derved, at den stærkt fremsprin- 
gende Pandeplade ligesaavelsom Abdominalsegmenternés Epi
merer langs Kanterne vare bevæbnede med en Rad af tal
rige kamformigt ordnede, tynde og boiede Tænder. Disse
zirlige Tandrader, hvoraf der hos de Voxne ikke findes det 
mindste Spor, give den iovrigt med hine i alt Væsentligt 
overensstemmende Unge et ganske eiendommeligt Physiog- 
nomi.

Erythrops*) serrata mihi. Temmelig almindelig ved
Vallo og Holmestrand paa 30 indtil 100 Favnes Dyb, lige
som i det Indre af Christianiafjorden. De storste af mig

*) Da den tidligere af mig anvendte Slægtsberiævnelse Nematopus 
allerede er anvendt i Zoologien, foréslaar jeg den övenstaaende 
fra 0inenes eiendommelige purpurrode Pigment hentede Bençer- 
nelse,
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iagttagne Individer holde 8 Mm. fra Panderariden til Enden 
af det midterste Halevedhæng.

Erythrops abyssorum n. sp.
Descript: Anteceden ti valde affinis, sed fere duplo ma

jor. Scutum dorsale supra visum ubiqve fere eadem latitu- 
dine, antice inter oculos sat productum et anguste rotunda
tum. Oculi distincte minores et a se magis rernoti, pigmento 
partem minorem oculi occupante. Sqvamæ antennarum 
inferiorum oculis plus duplo longiores, qvarta circiter parte 
longitudinis pedúnculos antennarum superiorum superantes, 
forma fere eadem ae in E. serrata, margine externo ut in 
illa in dentibus 6 — 7 antice vergentibus diviso, ápice vero 
multo magis producto et obliqvissime truncato, ita ut angu
lus internus apicem aculei anguli exterioris longe superet. 
Maxillipedum 2di parís articulus penultinus antecedentis lon- 
gitudinem æqvans. Pedes l mi paris fe re 'ut in E. serrata; 
seqventes vero multo magis elongati, postice longitudine 
valde crescentes; ultimum par omnium longissimum et re
flexum apicem etiam appendicum lateralium caudæ nonnihil 
superans, parte terminali articülis omnibus antecedentibus 
junctis longiore; articuli ejusdem 2  ultimi juncti ne qvartam 
qvidem articuli antecedentis asseqventes longitudinis partem. 
Appendices caudæ laterales qvam in E. serrata aliqvanto 
angustiores, lamina interna qvam externa qvarta fere parte 
breviore, margine interno vix serrato. Appendix caudæ in
termedia eidem in E. Goesii sat similis, marginibus latera- 
libus fere rectis, posteriore leviter arcuato, aculéis termina- 
libus qvam in ceteris speciebus brevioribus, pari externo 
qvam interno multo breviore. Longitudo circiter 14 Mm.

Habitat copiosissime in sinu Christianiensi in profun- 
ditate 200—230 orgyarum adqve Ínsulas Lofotensis prof. 
300 orgyar.
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Nærværende Myside staar saa nær Erythrops serrata, 
at jeg i Begyndelsen, uagtet dens meget betydeligere Stor- 
relse, antog den for samme Art, der forst paa de storre 
Dybder optraadte i sin fulde Vigeur, Hertil blev jeg især 
forledet derved, at de undre Antenners Blad viste den samme 
characteristiske Tandbevæbning som hos E. serrata. Ved 
imidlertid nærmere at undersoge de af mig fra dette 
Dyb hjembragte talrige Exemplarer (saavel Hanner som 
Hunner) har jeg fundet, at den dog danner en distinct 
Art, og at man netop i de undre Antenners bladfor- 
mige Vedhæng har et af de bedste og letteste Kjende- 
mærker til at adskille den fra E. serrata. Hos denne sidste 
Art' er nemlig dette Vedhæng i Enden næsten lige afskaa- 
ret, og den fra den ydre Vinkel udgaaende Torn naar her 
langt foran den indre Vinkel. Ganske forskjelligt er For- 
holdet hos nærværende Art, hos hvem Enden constant er 
særdeles skjævt afskaaret, saa at den indre stærkt fremsprin- 
gende Vinkel rækker langt foran den fra det ydre Hjorne 
udgäaende Torn. Desuden er Arten let kjendelig ved for
holdsvis meget mindre 0ine og en anden Form af det mid- 
tersle Halevedhæng, endeiig ved Forholdet af Thoracälfod- 
derne, der her opnaa sit Maximum af ‘excessiv Længde og 
Tyndhed ; det sidste Par er her endog ikke langt fra af hele 
Kroppens Længde og rækker tilbagestrakt langt udenfor 
Enden af Halevedhængene. Denne Art forekommer i stor
ste Mængde paa de store Dybder her i Fjorden, 200—230 
Favne, men aldrig som det synes hoiere op, hvor den an
den Art E. serrata forst optræder. Ved at undersoge de 
af mig fra Lofoten indsamlede Crustaceer finder jeg ogsaa 
et enkelt Exemplar af denne Art fra det betydelige Dyb af 
300 Favne. Den synes saaledes mere end nogen af de ov»
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rige Arter af denne Slægt at være en ægte Dybvandsform ; 
heraf Artsbenævnelsen*

Parerythrops obesa (Nematopus) mihi n. gen. Jeg har 
allerede tidligere udtalt det som min Mening, at denne ved 
sin særdeles korte og plumpe Kropsform udmærkede Myside, 
som jeg tidligere har henfort til foregaaende Slægt, vel rig- 
tigst burde danne Typen for en egen Slægt, og er heri end- 
ydermere bleven bestyrket ved Fundet af flere Arter af den 
anden Slægt, der paa det noieste stemme overens indbyr- 
des, men alle betydeligt adskille sig fra nærværende Form. 
Jeg foreslaar derfor her for denne Form ovenstaaende Slægts- 
benævnelse, hvorved begge disse Slægters indbyrdes Affi- 
nitet er antydet. Ved Holmestrand har jeg fundet denne 
Myside lige op til 30 Favne, hvilket er den ringeste Dybde, 
jeg har iagttaget den paa. Ved Lofoten, hvor denne Art 
ligeledes forekommer ikke ualmindeligt, er den ikke at træffe 
for i en Dybde af 250 Favne.

Amblyopsis*) abbreviata n. gen. et sp.
Descript: Corporis forma brevis et obesa, eephalothorace 

sat dilatato, abdomine lineari. Scutum dorsale magnum 
segmenta omnia thoracica tegens, antice æqvaliter arcuatum 
ne rudimentum qvidem minimum rostri formans ; sulcus adest 
transversus arcuatus distinctissimus in medio fere scuto a 
mandibulis ascendens. Oculi rudimentarii singulari modo in 
laminas duas subtriangulares intus contiguas non vero coa- 
litas transformad, in medio pigmento rubro difíuso, nullis 
vero lentibus vel aliis in oculis compositis demonstratis par- 
tibus instructi. Margo eorum exterior rectus et cum ante
riore angulum obtusum formans. Pedunculi antennarum 
superiorum perbreves et. crassi, articulo ultimo majore, l m0

*) aftfiXvç : hebes et oxpiç : visus (hebete visu).

brevissimo extus in processum brevem setiferum exeunte; 
flagella longissima. Sqvamæ antenn. inferior, pedúnculos 
antenn. superior, plus duplo longiores, extremitatem versus 
attenuatæ, margine externo recto, interno præsertim postice 
sat arcuate, ápice fere ad lineam rectam truncato, ángulo 
externo in aculeum brevem producto; margo exterior nudus, 
interior et anterior longe setiferi ; pedunculi earum antenna
rum breves et crassi pedunculis antenn. superior, parum lon
giores, flagellum vero longissimum. Partes masticationis 
fere ut in Erythrope. Maxillipedes 2di paris sat robusti, ar
ticulo ultimo brevissimo et ungve forti terminal! armato. 
Pedes omnes fere ejusdem longitudinis, sat robusti, 8 arti- 
culati, articulo ultimo ungvem formante sat validum ; pars 
eorum terminalis articulo* antecedente multó brevior; palpus 
validissimus parte terminali Inarticulata. Pedes abdominales 
feminæ rudim entares^Tér-^ut in Erythrope. Appendices 
caudæ laterales sat magnæ, lam ina interiore qvam exteriore 
qvarta circiter parte breviore ad basin organo acústico di
stincta instructa. Appendix caudæ intermedia longitudine 
segmentum antecedens æqvans, lamina laterali interiore qvarta 
circiter parte brevior, elongato-triangularis, latitudine antice 
dimidiam longitudinem paulo superante, ápice obtuso; pars 
ejus posterior aculéis marginalibus fortibus et confertis 
(utrinqve circiter 20) posteriora versus longitudine crescen- 
tibus setisqve 2 apicalibus intermediis armata. Mas ignotus. 
Animal pellucidum maculis singulis rubris minutissimis præ
sertim abdominis ornatum. Longit. fern. jun. 10 Mm.

Habitat rarissimum in sinu Christianiensi prof. 180 or- 
gyar. adqve Ínsulas Lofotenses prof. 250 orgyar.

Af denne ved 0inenes rudimentære Tilstand hoist mærk- 
værdige Myside erholdtes et enkelt Exemplar ved Vallo paa 
180 Favnes Dyb. Tidligere bar jeg : fundet den ligeledes
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kun i et enkelt Exemplar ved Lofoten paa 250 Favnes Dyb. 
I den af min Fader givne Fortegnelse over Dybvandsdyr er 
denne Myside opfert under Benævnelsen Pseudomma abbre
viatum. Jeg har imidlertid ved neiere Undersogelse fundet, 
at den skiller sig saa betydeligt fra de 2 Arter, der danne 
denne sidste Slægt, at jeg har fundet det nedvendigt at ad- 
skille den mere end blet specifiskt fra disse.

Boreomysis arctica (Kroyer) n. gen. — Syn: Mysis arc
tica, Kroyer: Naturhistorisk Tidsskrift 3die Række, Bd. I, 
pg. 34, tab. 1, fig. 5.

Descript: Corporis forma sat elongata. Scutum dorsale 
magnum omnia segmenta thoracica obtegens ad latera etia m 
superans, antice in medio laminam magnam frontalem mar- 
ginibus æqvaliter arcuatis inqve rostrum acutissimum aliqvan- 
tum supra vergens desinentem formans; pars sculi latero- 
anterior lobum triangulärem sat magnum basin antennarum 
inferiorum lateraliter tegentem format. Sulcus transversus 
in parte anteriore tertia scuti distinctissimus. Oculi minimi 
complanati, supra visi breviter pyriformis, pigmento partem 
modo parvam marginalem occupante. Antennarum superio- 
rum peduncula robusti, articulo l m0 ceteris duobus junctis 
longitudine æqvali, 2 d0 brevi forma singulari fere patelli- 
formi, ultimo in mare appendice hirsutissima instructor fla
gella longa, exterius ad basin dilatationem laminarem papillis 
olfactoriis numerosissimis dense obsitam formans. Antenna- 
rum inferiorum sqvamæ dimidia fere longitudinis parte pe
dúnculos antenn. superior, superantes, sat angustæ, sub
lineares, versus apicem tarnen aliqvantum attenuatæ, margine 
exteriore recta acúleo brevi lerminato, apice fere ad lineam 
rectam truncato et üt margine interiore dense setifero ; pe
dunculi earum antennarum pedunculis antenn. superior, bre- 
viores. Palpus mandibularis magnus mandibula ipsa non-
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nihil longior, articulo ultimo valde elongata et intus aculéis 
numerosis pectinatim ornato. Maxillarum 2di paris articulus 
terminalis valde dilatatus, subrhomboideus, setis longis et 
arcuatis marginatus. Maxillipedes 2di paris sat validi, arti
culo ultimo brevissimo aculéis nonnullis marginalibus et fa
scículo denso setarurn subtilium instructo. Pedes sat tenues 
et elongati, longe setiferi, parte terminali articulo antecedenti 
longitudine fere æqvali et 4articulata, articulo ultimo ungvem 
validum formante3 palpi magni pars terminalis 18articulata. 
Pedes abdominales feminæ fere ut in Myside, maris vero 
validissimi, biramei, natatorii, ramis elongatis et in articulis 
numerosis setiferis divisis, ramo exteriore in l mo pari inar- 
ticulato dimidiam fere interioris asseqvente longitudinem apice 
obtuso. Appendices caudæ laterales elongatæ; lamina ex
terior sexta circiter parte longitudinis interiorem superans, 
marginis externi parte antica qvarta nuda et aculéis 2  in- 
æqvalibus terminata; lamina interior ad basin ut vulgo tume
facta, organum vero acusticum (otolithum) omnino rudimen
täre concretionem modo minimum granulosum formans. Ap
pendix caudæ intermedia segmento antecedente paulo lon
gior, valde angusta postice parum attenuata, apice bifido vel 

%
inciso, incisura 5tam circiter partem longitudinis appendicis 
occupante, sat lata, marginibus fere parallelis et dense acu- 
leatis. Margines laterales appendicis in parte antica tertia 
nudi, dein vero dense aculeati, aculéis minutis et inæqva- 
libus; lobi terminales aculéis ternis apicalibus exteriore ma
jore armati. Animal pellucidum et fere sine pigmento; oculi 
rubro-fusci animali vivente læte aurescentes. Longit. maris 
adulti 24 Mm.

Habitat rarissima in sinu Christianiensi, prof. 200 or- 
gyarum, ceterum ad Gronlandiam (Kroyer).

Af denne som det synes ægte arctiske Myside, der tid-



— 332 —

ligere kun er bekjendt i et eneste Exemplar fra G enland, 
erhol dt jeg i Bùndskraben fra 200 Favnes Dyb ved Vallo 
2 Exemplarer, det ene en ung Hun, det andet en fuldvoxen 
Han. Medens den hér i Christianiafjorden saaledes er en 
ægte Dybvandsform, synes den i de arctiske Have at være 
en mere litoral Form, hvilket tor sluttes af den Omstæn- 
dighed, at det af Kruyer undersogte Individ fandtes i et fra 
Grönland nedsendt Glas sammen med Mysis oculata og M, 
latitans (mixta), der begge her forekomme paa ganske grundt 
Vand. Kroyer har allerede paa ovenanforte Sted yttret sin 
Tvivl om, at denne Myside er en virkelig Mysis, og antaget 
det for rimeligt, at man ved noiere Undersogelser vil finde 
det nodvendigt at betragte den som Typus for en egen 
Slægt, hvilken Antagelse jeg ikke blot ved den anatomiske 
Undersogelse af Hunnen, men især ved Fundet af den hid
til ubekjendte Han finder fuldkommen berettiget. Hannen 
adskiller sig nemlig besternt fra Arterne af SL Mysis derved, 
at dens Abdominallemmer ligesom hos Arterne af Sk Ery
throps alle ere omcjannede til mægtige tvegrenede Svomme- 
organer som hos de hoiere Decapoder. I sine anatomisk^ 
Détailler viser ogsaa denne Form, som af den ovenstaaende 
Diagnose vil sees, enkelte meget characteristiske Eiendom- 
meligheder, hvoraf især maa fremhæves den rudimentære 
Beskaffenhed af det hos alle ovrige Mysider stærkt udvik- 
lede Horeorgan. Desuden har jeg ved Lofoten tidligere fun
det en anden meget nærstaaende Art, Boreomysis tridens, der 
i sine anatomiske Détailler paa det noieste stemmer overens 
med nærværende Art., fra hvem den dog er let kjeiidelig 
derved, at Pandepladen gaar ud i 3 korte Torner, hvoraf 
den midterste foresti lier det hos nærværende Art meget stær- 
kere udviklede Pandehorn.

Mysideis insignis (Mysis) mihi n. gen* Af denne sær-
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deles vakkre Myside, som jeg tidligere kun kjendte efter et 
eneste fuldvoxent Hun-Individ fra Drobak, erholdt jeg paa 
fi enne Reise ikke saa faa Exemplarer saavel ved Holrne- 
strand som Vallo, hvor den lever paa 40—150 Favnes Dyb* 
Ved den noiere anatomiske Undersogelse, som jeg saaledes 
har havt Anledning til at anstille, og især ved Fundet af 
Hannen, der ligesom hos foregaaende Myside har Abdomi- 
nallemmerne udviklede til tvegrenede Svommeorganer, finder 
jeg det nodvendigt at betragte den som Typus for en egen 
Slægt, der nærmest slutter sig til Slægten Mysidopsisr fra 
hvem den dog meget bestemt adskiller sig, foruden ved an
dre Characterer, ved Mandiblernes meget ulige Bevæbning 
og 2det Par Maxillers Bygnjng, der indad kun har 2 lobi 
incisivi.

Leptomysis gracilis (Mysis) mihi n. gen. Ogsaa for denne 
Myside har jeg  været nodt til at opstille en ny Slægt, fia 
den ikke kan gaa ind under nogen af de ovrige* Fra Slæg
ten Mysis, hvortil jeg tidligere henforte den, adskiller den 
sig bestemt derved, at Hannen ligesom hos de 2 foregaaende 
Slægter har Abdominallemmerne uddannede til Svommeor
ganer. Til denne nye Slægt maa pgsaa henfores den tid
ligere af mig under* Benævnelsen Mysis lingvura beskrevne 
Myside, der paa det noieste synes at slutte sig til den her 
omhandlede Art.

Nærværende ved sin usædvanlig spæde og lmigstrakte 
Form og næsten farvelose Legeme udmærkede Myside, som 
jeg tidligere kun kjendte efter et eneste fuldvoxent Exem
plar, fandt jeg i stor Mængde paa en Localitet ved Bol- 
lærene paa 30—40 Favnes blod Leerbund. Ogsaa ved 
Holmestrand forekommer den ikke saa ganske sjelden paa 
samme Dybde*

Mysidopsis didelphys (Mysis) Norman. 1 Par Exempla-
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rer af denne som det synes overalt sjeldne Myside toges ved 
Holmestrand paa 30 Favnes Dyb, deriblandt ogsaa en fuld
voxen Han, der noie stemmer overens med de af mig tid
ligere undersogte Hanner af de 2 ovrige Arter, M. gibbosa 
og angusta.

Siriella norvegica n. sp.
Descript: Fern: Corporis forma gracilis et elongata-,

eidem Leptomysidis non dissimilis. Scutum dorsale perpar
vum, 3 segmenta thoracica posteriora et. partem 4tx nuda 
relinqvens, p o s t i c e  æqvaliter et profunde emarginatum, antice 
valde coarctatum et vix abdomine latius, lamina frontali sat 
producta processum rostriformem acuminatum ante medium 
articuli basalis antenn. superior, productum formante. Ab
domen postice valde attenuatum, articulo ultimo angustissimo 
antecedentibus 2 junctis breviore. Oculi sat magni scutum 
dorsale ad latera longe superantes, pyriformes, pigmento 
intus leviter emarginato. Pedunculi antenn. superior, elon- 
gati oculis fere duplo longiores, articulo l m0 seqventibus 2 
junctis longitudine æqvali. Sqvamæ antenn. inferior, breves 
et lalæ. pedúnculos antenn. superior, parum superantes, sub- 
rhomboideæ, margine externo recto et acúleo valido termi- 
nato, interno leviter arcuato, apice obliqvissime truncato, 
ángulo interno valde producto ; pedunculi earum antennarum 
sqvamis tertia circiter parte breviores, articulo ultimo brevi 
dimidiam circiter antecedentis asseqvente longitudinern. 
Labrum acúleo longo et acuminato antice vergente instruc
tum. Mandibulæ sat robusta?, extremitate incisiva ut vulgo 
dilatata antice fortiter dentata postice laminari processii mo- 
lari obsoleto ; palpus mandibularis mandíbula ipsa multo 
longior, articulo ultimo angustissimo. Maxillæ l mi paris 
forma solita ; 2 di paris vero qvam solito minores, articulo ter- 
minali elongato-ovaío setis tenuibus marginata, intus lobis
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modo 2 incisivis instructæ. Maxillipedes l mi parís qvam in 
ceteris Mysidis distinctus pediformes, flagello longo et acu
minato instruct ; 2 di paris validi, articulo ultimo sat magno; 
elongato-ovato et valde hirsuto. Pedes sat robusti, parte 
terminali modo 3articulata, articulo ultimo ungvem fortissi
mum formante, antecedente ad apicem utrinqve serie densa 
setarum subtilissimarum ornato; palpus natatorius magnus, 
parte terminali 15articuluta. Pedes ultimi paris anteceden
tibus breviores et angustiores ungve terminali longiore. La- 
minæ incubatoriæ adsunt 6 marsupium ventrale componentes, 
pari anteriore sat maguo et forma subovata. Pedes abdo
minales feminæ fere ut in Myside. Appendices caudæ late
rales sat magnæ, lamina exteriore interiorem parum modo 
superante sed multo latiore, parte ultima 4ta subita angu
s t io r  et lanceolata articulatione distincta ceteræ laminæ con
juncta; margo exterior ejus laminæ dentibus 17 fortibus poste
riora versus longitudine crescentibus ultimo longissimo et ab 
apice sat remoto armatus. Lamina interior anguste lanceo
lata ad basin parum modo tumefacta sed organo acústico 
distincta intructa, margine interno sub setis marginalibus in 
tota longitudine fortiter dentata, dentibus inæqvalibus. Ap
pendix caudæ intermedia perlonga et angusta, segmentis 2 
antecedentibus junctis longitudine æqvalis adqve apicem fere 
laminæ lateralis internæ producta, lanceolata, aculéis mar
ginalibus circiter 16 majoribus in parte posteriore minoribus 
interpositus, apice aculéis 2  longioribus et divergentibus se- 
tisqve 2 brevibus intermediis armata. Animal pellucidis- 
simum et fere sine pigmento. Longit. feminæ oviferæ 
18 Mm.

Habitat rarissima in sinu Christianiensi ad Ínsulas Bol- 
lærene in prof. 50—60 orgyar, ubi unicum inveni exemplar 
femininum oviferum,
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Det var mig af stor Interesse at finde denne af t)ana 
for 3 tropiske Mysider opstillede Slægt ogsaa repræsenteret 
hos os. At Dana har været i sin fulde Bet ved at adskille 
disse fra den egentlige Slægt Mysis, med hvern de i det 
Ydre vise en ikke ringe Overensstemmelse, kan jeg ved den 
anatomiske Undersogelse af nærværende Art fuldkommen 
godtgjore, og dette bliver end mere evident ved- den inter
essante nylig*) af Claus gjorte Opdagelse, at Arterne af den 
Thompsonske Slægt Cynthia kun ere at betragte som Han- 
nerne af nærværende Slægt. Min allerede tidligere**) ud- 
talte Anskuelse, at denne Slægt ikke kunde bestaa, og at 
de eiendommelige til Abdominallemmerne hos Cynthia hef- 
tede og som Gjeller tydede Organer, hvorpaa Slægten især 
er baseret, efter al Sandsynlighed kun vilde vise sig at være 
noget aleñe for Hannerne Eiendommeligt, medens Hunnerne 
vilde have disse Lemmer rudimentære som hos Mysis, faar 
saaledes herved fuldstændig Bekræftelse. Af nærværende 
Art erholdtes ved Bollærene paa 50—60 Favnes Dyb kun 
et eneste ægbærende Exemplar, der maatte offres til den 
anatomiske Undersogelse.

Hemimysis abyssicola n. gen. et sp.
% Descript: Corporis forma sat elongata. Scutum dorsale 

magnum omnia segmenta thoracica tegens ad latera etiam 
nonnihil superans, postice leviter emarginatum, antice in 
medio angulum obtusum ut rudimentum rostri formans ; sul
cus transversus in parte anteriore qvarta scuti distinctissimus. 
Abdomen postice sat attenuatum, depressum, superficie ven-

*) Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, f. 1868, pg, 271, 
Tab. 18.

**) Histoire naturelle des Crustacés d’eau douce de Norvège, lo liv
raison, pg. 12.

trali plana vel etiam aliqvantum concava, dorsali convexa; 
segmentum ultimum longum et angustum segmenta 2  antece- 
dentia juncta longitudine etiam superans. Oçuli perbreves 
et crassi, latiores qvam longiores, scutum dorsale ad latera 
vix superantes, pigmenta magno. Pedunculi antenn. su
perior* forma solita, flagella elongata. Sqvamæ antenn* 
superior, breves pedúnculos antenn* superior* parum modo 
superantes, forma breviter lanceolata, margine externo in 
parte posteriore tertia nudo dein ut margine interno et apice 
dense setífero ; pedunculi earum antennarum sqvamis tertia 
circiter parte breviores, articulo ultimo antecedente multa 
breviore. Partes masticationis fere ut in Myside. Pedes 
subæqvales dense setiferi, articulo 3ti(? præsertim in l m0 pari 
magno et complanata; pars eorum terminalis valde attenuata 
et öarticulata, articulo ultimo ungvem tenuem fere rectum 
formante; palpus magnus parte terminali 9articulata. Lami
narum marsupium vintrale feminæ componentium ut in My
side 2 paria. Pedes abdominales feminæ ut vulgo rudimen
täres. Maris 2 paria priora ut in femina; 3tiu?fl par biarti
culatum, parte basali magna et lata, terminali angusta et 
laminari; 4tum par valde elongatum retro vergens, ex parte 
constans basilari brevi et ramis 2 , interno brevissimo bi
articulata articulis laminaribus, externo longissimo, styli- 
formi, 5articulato, apice flagellis 2 , externo longiore, in
structa ; 5tum par natatorium birameum, ramis subæqvalibus 
multiarticulatis et longe setiferis. Appendices caudæ latera
les angustæ et elongatæ, lamina interna qvam externa qvarta 
circiter parte breviore adqve basin organo acústico distincta 
instructa. Appendix caudæ intermedia segmento antecedente 
parum appendicibus lateralibus vero multo brevior, sat an
gusta, ad basin dilatata dein subita coarctata, marginibus 
lateralibus in parte anteriore nudis dein dense aculeatis, acu-

Nyt tëag. f. X aturv/ 2 2
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leis circiter 20ies, apice inciso, incisura 5tam fere partem lon
gitudinis appendicis occupante, valde angusta, marginibus 
dense aculeatis, lobis terminalibus angustis et acuminatis acú
leo longo apicali armatis. Animal pellucidum maculis ar- 
börescentibus læte rubris sparsim et irregulariter ornatum. 
Oculi rubro-fusci animali vivente læte aurescentes. Longit. 
feminæ adultæ 12 Mm.

Habitat non infreqvens in sinu Christianiensi in prof* 
150—200 orgyar. adqve Ínsulas Lofotenses prof. 250 orgyar.

Denne Myside er af alle de i det Foregaaende omtalte 
den, som kommer nærmest den egentlige Slægt Mysis, Den . 
adskiller sig dog, som af ovenstaaende Diagnose vil sees, 
ved enkelte Characterer, navnlig ved Rygskjoldets stærke 
Udvikling, Abdomens eiendommelige Form, samt derved, %t 
hos Hannen det sidste Par Abdominalfodder er omdannet 
til tvegrenede Svommeorganer, saa bestemt, at jeg har an- 
seet det for nodvendigt for den at opstille en egen Slægt, 
hvis nære Forvandtskab med Slægten Mysis er udtrykt i 
Slægtsbenævnelsen* Den synes ogsaa at være en ægte Dyb- 
vandsform, medens Arterne af den virkelige Slægt Mysis, 
som-békjendt, for det meste ere littorale eller sublittorale 
Dyr. I levende Tilstand horer vistnok denne Form til en 
af vore vakreste Mysider. De særdeles tynde og gjennem- 
sigtige Integumenter lade med stor Tydelighed skinne igjen- 
nem den store, altid med rodligt Indhold fyldte Tyggemave 
ligesom Leversækkene og Ovarierne, og ere hist og her pry- 
dede med smukt rode Pigmentstjerner, der ikke som hos 
Mysis indtage Midten af hvert Segment, men ere uregel- 
mæssigt fordelte overalt paa Legemet, især paa den bageste 
Del af Abdomen. Munddelene og Basis af samtlige Fodder 
ere af en særdeles intensiv purpurrod Farve og 0inenes 
Pigment er ikke som sædvanligt morkt, men ligesom hos

Boreomysis arctica af en rodbrun Farve med et særdeleô 
brillant guldglindsende Skjær. Den forekommer, som det 
synes, ikke saa ganske sjelden paa de storre Dybder her i 
Fjorden fra 150 til 200 Favne. Ogsaa ved Lofoten har jeg 
truffet den, men her forst paa en Dybde af 250 Favne. 
Den er rimeligvis en arctisk Form.

Mysis ornata mihi. Af denne, som det synes, overalt 
sjeldhe Art, der af alle Arter af den egentlige Slægt Mysis 
er den, som gaar dybest ned, fandtes nogle faa Exemplarer 
ved Holmestrand paa 20—30 Favnes Dyb.

Mysis vulgaris Thompson. Denne Art, som jeg tidligere 
kun har fundet paa en eneste Localitet, nemlig i et Brak* 
vand 174 Mils Vei fra Christiania, forekommer i stor Mængde 
langs de gründe Bredder af den Nord for Vallo indstik- 
kende Bugt. Ligeledes fandt jeg den i store Stimer i en 
mellem Vallo og Tonsberg langt opstikkende smal Kile, hvor 
Vandet ikke aleñe var brakt^ men i den overste Del endog 
næsten fuldkommen ferskt.

Mysis mixta Lilljeborg, an =  Mysis latitans Kroyer, Na- 
turhistorisk Tidsskrift 3die Række pg. 30, tab. I, fig. 4.

Descript: Corporis forma valde elongata. Abdomen mag
num cephalothorace fere duplo longius, postice sensim atte
nuatum, segmento ultimo sat elongato sed segmentis 2  an- 
tecedentibus junctis breviore. Lamina frontalis parum pro
minens et obtuse rotundata. Oculi magni scutum dorsale ad 
latera longe superantes apicem versus sat dilatati, pigmento 
intus profunde emarginato. Sqvamæ antenn. inferior, pedun- 
ctilis antenn. superior, in adultibus fere triplo longiores, per* 
angustæ, subulatae, marginibus dense et breviter setiferis 
apice in aculeum acutum exeunte; pedunculi earum anten
narum breves qvartam circiter sqvamæ longitudinis partem 
asseqventes, articulo ultimo antecedenté paulo breviore*
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Maxillarum 2 di paris articulus terminalis valde dilatatus acu
léis circiter 20 validis marginatus. Maxillipedum l mi paris 
articuli 3 priores intus in processus magnos et complanatos 
exeuntes. Pedum pars terminalis 9 articulata. Pedes abdo
minales 3#* paris maris ex parte constantes basilari subqvad- 
rangulari et ramis 2  subæqvalibus, interno laminan, externo 
cylindrico et 4articulato ; 4U paris appendices caudales paulo 
superantes, ramo externo 5articulato, flagellis apicalibus 2 , 
externo longiore, instructo. Appendices caudæ laterales an- 
gustæ, lamina interna qvam externa 3tia fere parte breviore 
margine interno sub setis marginalibus aculéis circiter 14 for- 
tibus arm ato.. a Appendix caudæ intermedia segmento antece
dente paulo longior apicem fere laminarum lateralium inter- 
narum asseqvens, sat angusta, apicem versus sensim atte
nuata, marginibus lateralibus utrinqve dentibus circiter 30 
armatis, apice incisa, incisura 5tam circiter partem appendicis 
longitudinis occupante, sat lata, lobis terminalibus angustis 
et acuminatis. Color albidus, macula arborescente in dorso 
segmentorum abdominalium sita. Longit. circiter 20 Mm. 
Habitat sat freqvens in parte interna sinus Drammensis ád 

»Svelvig in prof. 20—30 orgyarum, cetorum ad Ínsulas Lo
fotensis adqve oras Finmarkiae, nec non ad Bahusiam (Lillje
borgi Goës).

Denne efter al Sandsynlighed ægte arctiske Form, som 
jeg forgjæves har sogt ved vore sydlige og vestlige Kyster 
og som forst optræder skjondt endnu sjelden ved Lofoten, 
hvorimod den ved Finmarkens Kyster er meget almindelig, 
forekommer, som det synes, i stor Mængde i det Indre af 
Dram mensfjorden, hvor jeg paa 20—30 Favnes Dyb næsten 
i hvert eneste Kast fik nogle Exemplarer af den op i Bund- 
skraben. I sine anatomiske Detailler staar denne Mysis me
get nær den gronlandske Mysis oculata.
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Mysis neglecta n. sp.
Descript: Mysidí flexuosæ valde affinis, sed multo minor 

at corporis forma robustiore. Scutum dorsale antice in mer 
dio sal productum laminam triangulärem inter oculos porrec- 
tam formans. Abdomen magnum et robustum, segmento 
ultimo qvam solito breviore et antecedente parum longiore. 
Oculi magni, subcylindrica apicem versus vix dilatati. Pe
dunculi antenn. superior, oculis parum longiores, articulo 
l mo ceteris 2 longitudine æqvali. Sqvamæ antenn. inferior, 
pedunculis antenn. superior, duplo modo longiores, anguste 
lineares, latitudine maxima in parte postice sita sextam lon
gitudinis partem æqvante, margine externo recto et acúleo 
forti aliqvantum extus vergente terminato. Pedum pars ter
minalis fiarticulata, in ultimo pari 5articulata, articulo l m0 

seqventibus 2  junctis breviore; palpi pars terminalis lla rti- 
culata. Pedes abdominales 4Ü paris maris apicem fere ap- 
pendicum caudalium asseqventes, flagello rami exterioris ter
minali cetero ramo longiore. Appendix caudæ intermedia 
segmentis 2  antecedentibus junctis logitudine æqvalis adqve 
apicem fere laminarum lateralium internarum porrecta, api
cem versus sensim attenuata, dentibus marginalibus utrinqve 
circiter 18, ultimo ab apice sat remoto, postice incisa, in
cisura antice valde angusta sextam circiter partem longitu
dinis appendicis occupante. Animal colore satúrate oliváceo 
vel obscure fusco-roseo insigne ; setæ appendicum caudæ la
teralium et sqvamarum antenn. inferior, læte rubro vel vio
láceo coloratæ. Longit. fern, adultæ circiter 12 Mm.

Habitat non infreqvens in sinu Christianiensi pluribus 
locis inter algas simul cum M. inermi.

Alleredé for længere Tid siden havde jeg ofte hávtAn- 
ledning til at iagttage en liden ved sin intensive brunlige 
Farve udmserket Mysis, som forekom ikke sjelden sammep
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med Mysis inermis paa grundt Yand mellem Alger; men da 
jeg altid stod i den Formening, at det kun var unge Exem
plarer af Mysis flexuosa, værdigede jeg den ikke dengang 
nogen synderlig Opmærksomhed. Senere har jeg imidlertid 
ved noiere at undersoge dem, fundet, at denne lille Mysis 
er en fra Mysis flexuosa bestemt skilt om end meget nær- 
staaende Art. Jeg har undersogt talrige Exemplarer af den, 
saavel fuldvoxne ægbærende Hunner som Han.ner, og altid 
fundet de ovenfor anforte Characterer constante. Fra M. 
flexuosa adskiller den sig saaledes blandt andet ved en for
holdsvis undersætsigere Kropsform, betydeligt kortere Blad 
paa de ovre Antenner og især meget bestemt ved den for
holdsvis langt betydeligere Længde af Endesvoben paa Han
nens 4de Par Abdominallemmer. Denne lille Art forekom
mer ikke ualmindeligt paa flere Steder i Fjorden sammen 
med Mysis inermis.

Cumacea.

Diastylis Rathkii (Cuma) Kroyer. Af denne arctiske 
Art fandtes nogle faa Individer ved Holmestrand og Horten 
paa 14—20 Favnes Mudderbund.

Diastylis lucifera (Cuma) Kroyer. Meget almindelig ved 
Horten paa 14—20 Favnes Mudderbund. I det Indre af 
Christianiafjorden er denne Art den almindeligst forekom- 
mende Cumace.

Diastylis rugosa mihi. Af denne sjeldne Art erholdtes 
1 ægbærende Exemplar ved Horten sammen med foregaaende 
Art,

Diastylis bispinosa Stimpson. Af og til lige ned til ICH) 
Favnes Dyb.

Diastylis echinata Sp. Bate. 1 Par Exemplarer af denne 
characteristiske Art toges ved Vallo paa 200 Favnes Dyb. 
Yed Lofoten har jeg fundet den lige ned til 300 Favnes 
Dyb.

Diastylis serrata mihi. En af de almindeligste Arter her 
i Fjorden ; gaar ved Lofoten ned til 300 Favne.

Diastylis biplicata mihi. Af denne som det synes over- 
alt sjeldne Art toges 1 Exemplar ved Holmestrand paa 60 
Favnes Dyb.

Leptostylis longimana (Diastylis) n. gen. Jeg har alle- 
rede tidligere*) udtalt min Tvivl, om ikke denne i flere 
Henseender fra de egentlige Diastylis'er afvigende Art rig- 
tigst burde betragtes som Typus for en egen Slægt, og er 
heri senere bleven endmere bestyrket ved Fundet af flere 
med denne paa det noieste overensstemmende Arter og en- 

. delig ved Opdagelsen af en af mig tidligere overseet for 
alle disse Arter meget udmærkende Character, nemlig Til- 
stedeværelsen af en rudimentær 21eddet Palpe paa Hunnens 
3die og 4de Fodpar ligesom hos Slægten Lamprops. . Jeg 
kan saaledes nu ikke længere nære nogen Betænkelighed 
ved at betragte denne Art som repræsenterende en ny Slægt, 
for hvilken jeg foreslaar den ovenstaaende Benævnelse, hvor- 
ved jeg baade har villet udtrykke en af de for Slægten 
mest characteristiske Eiendommeligheder, de tynde og spinkle 
Halevedhæng, og ved en nogenlunde enslydende Dannelse 
af jNavnet, dens nære Affinitet med foregaaende Slægt. 
Foruden nærværende Art indeholder denne Slægt endnu 3

*) Om den aberrante Krebsdyrgruppe Cumacea og dens nordiske 
Arter. Vid.-Selskabets Forhandl. for 1864,
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sikkert skilte Arter, nemlig den af Lilljeborg beskrevne Dia
stylis ampullacea, den nedenfor beskrevne ny e Art og endnu 
en ny Art fra Lofoten, Leptostylis macrura. Den her om- 
handlede Art forekommer, skjondt overalt temmelig sjel- 
dent, paa flere Steder i Fjorden og lige ned til 200 Favnes 
Dyb.

Leptostylis villosa n. sp.
Descript: Antecedenti non dissimilis. Céphalothorax valde 

dilatatus in feminis oviferis fere globosus, ubiqve dense pilo
sus, rostro brevissimo et obtuso. Scutum dorsale magnum, 
segmentis liberis thoracicis fere duplo longius, marginibus 
lateralibus fortitej dentatis, dentibus forma siugulari, latis et 
fere qvadranguláribus. Margo anterior segmentorum 2 an- 
teriorum supine in processus 2  breves dentiformes antice 
vergentes et corpori appressis productus; segmentum ulti
mum thoracale muticum. Abdomen tenuissimum cephalo- 
thorace paulo longius. Antennæ superiores qvam in L. lon
gimana breviores, pedúnculo apicem rostri parum superante. 
Maxillipedum 2di paris lamina basalis setis longis marginata. 
Pedes l mi paris tenuissimi et elongati, sed multo tarnen bre
viores qvam in L. longimana, articulo antepenúltimo apicem 
rostri minime asseqvente, penúltimo duplam ultimi longitu-

m
dinem parum superante; 2di paris fere - ut in L. longimana. 
Appendix caudæ intermedia segmento antecedente brevior 
forma et armatura fere ut in L. longimana. Appendices late
rales qvam in illa breviores, trunco appendice media duplo 
circiter longiore, stylis terminalibus tenuissimis, interiore lon
giore et trunci circiter longitudinem asseqvente, 3articulato, 
articulo l m0 seqventibus 2 junctis multo breviore. Longit. 
fern, adultæ circiter 4 Mm.

Habitat non infreqvens in sinu Christianiensi ad Holme
strand in prof. 50—60 orgyar. fundo argillaceo.

Denne lille Art ligner ved forste Diekast saa meget L. 
longimana, at man let kunde forvexle begge med hinanden, 
især da den som oftest er saa bedækket med Leer og Smuts, 
at Rygskjoldet og Lernmernes Form kun lidet fálder i Di- 
nene. Har man imidlertid befriet den for dette Smuts, er 
Arten allerede i det Ydre strax kjendelig, især ved det korte 
Rostrum og den tætte Haarbesætning paa Céphalothorax, 
hvorfra ogsaa Artsbenævnelsen er hentet. Jeg har kun fun
det den paa en eneste Localitet, nemlig ved Holmestrand 
paa 50—60 Favnes btad Leerbund, hvor den synes ikke at 
yære saa ualmindelig.

Leucon nasicus Kroyer. Meget almindelig, især i det 
Indre af Christianiafjorden. Den gaar ned til 200 Favne, 
paa hvilket Dyb jeg fandt nogle Exemplarer ved Vallo.

Leucon acutirostris mihi. Ikke saa ualmindelig især i 
det Indre af Fjorden. Ved Vallo fandt jeg den lige ned 
til 200 Favnes Dyb.

Leucon pallidus mihi. Synes mere end nogen af de ov
rige Arter af Slægten at være en ægte Dybvandsform, da 
jeg aldrig har fundet den hoiere op end 50 Favne, hvorimöd 
den ved Lofoten gaar ned til 300 Favne. Ogsaa paa det 
storste Dyb her i Fjorden (200—230 Favne) fandtes nogle 
Exemplarer af denne Art.

Leucon nasicoides Lilljeborg: Ö fversig t af Vetensk. Akad. 
Förhandl. f. 1855 pg. 122.

Descript: Corporis forma qvam in L. nasico multo ro
bustior. Céphalothorax multo altius et minus compressus, 
a latere visus subovatus margine superiore sat arcuato. Scu
tum dorsale segmentis liberis thoracicis junctis longius supine 
per totam longitudinem dentatum, dentibus circiter 2 0 ; dentes 
praeterea in luscinia media testae adsunt utrinqve 3 , duo po* 
steriores crisiae medianæ approximatif Rostrum breve, apic§
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ad lineam fere rectam truncato dentibus 4 et setis nonnullis 
instructo. Lasciniæ testæ infra rostrum qvam in L. nasico 
minus productæ. Antennæ superiores breviores et crassiores 
apicem rostri parum superantes. Pedum l mi paris articulus 
penultimus antecedente multo brevior. Pedum 2di paris ar
ticulus ultimus penúltimo longitudine æqvalis setis nonnullis 
inæqvalibus non ciliatis obsitus. Appendicum caudæ late
ralium styli terminales subæqvales et trunco paulo longiores, 
interiore intus dentibus circiter 16 (9 articuli l mi, 7 articuli 
ultimo) armato ; articulus ejus l mus ultimo pius duplo longior. 
Color pallide fulvescens. Longit. feminæ oviferæ 5 Va Mm.

Habitat rara in sinu Christianiensi ad Vallo, in prof. 
30—40 orgyarum, ceterum ad Kullen Scaniae (Lilljeborg).

Nærværende af mig kun i nogle faa ved Vallo paa 
30—4:0 Favnes Dyb lagne Exemplarer iagttagne, ved sin 
i Sammenligning med de ovrige Arter af Slægten, usæd- 
vanlig undersætsige Kropsform udmærkede Art, stemmer idet- 
hele saa vel overens med Lilljeborgs Diagnose af hans Leu
con nasicoides, at jeg maa betragte begge som identiske, 
skjondt langtfra ikke alle for Arten characteristiske Kjende- 
mærker er anfort af nævnte Forsker« Den er nyforNorges 
Fauna.

Eudora emarginata (Leucon) Kroyer. Ikke saa ualmin
delig saavel paa grundere Vand (20 Favne) som ligetil 200 
Favnes Dyb.

Eudora truncatula Sp. Bate ? Ligeledes temmelig hyppig 
selv paa det storste Dyb her i Fjorden. Jeg maa forovrigt 
gjore opmærksom paa, at jeg, med Hensyn til nærværende 
•Arts Identitet med den engelske Art, langtfra er ganske 
sikker. Den af Sp. Bate leverede Beskrivelse og Afbild- 
ning er vel tilstrækkelig til i den beskrevne Crustace at 
erkjende en Art af SÍ. Eudora; men ikke til med Sikker-

hed at bestemme Arten. Det kan derfor gjerne hænde, at 
den snarere er at henfore til foregaaende end til nærvæ
rende Art.

Eudora hirsuta n. sp.

Descript: Antecedenti simillima. Scutum dorsale vero 
majus et altius, antice fere ad lineam rectam truncatum ; 
margo ejus anterior per totam longitudinem dentatus et in 
parte superiore pilis numerosis longis antice vergentibus ob
situs, inferne sinulo parvo sed distincto instructus, infra 
sinulum vix prominens. Pedes l mi paris robustiores, arti
culo penúltimo antecedente vix longiore; 2 di paris magis 
elongati, articulo antepenúltimo subito coarctato et ante
cedente multo longiore. Appendicum caudæ lateralium sty
lus interior exteriore longior trunci etiam longitudinem su
perans. Longit. femin. oviferæ fere 5 Mm.

Habitat non 'infreqvens in sinu Christianiensi in prof. 
150—200 orgyarum.

Ved forste 0iekast ligner denne nye Art særdeles me
get foregaaende, fra hvem den dog ved noiere Undersogelse 
strax skiller sig ved Rygskjoldet s Form og den i sin hele 
Længde tandede forreste Rand, der nedad viser en liden 
meget tydelig Bugt og opad er besät med særdeles talrige 
lange og stive fortilrettede Borster, deraf Artsbetegneisen. 
Den synes at være en ægte Dybvandsform, da jeg ikke har 
fundet den hoiere op end 150 Favne, hvorimod den paa 
det storste Dyb i Fjorden (200 Favne) var temmelig almin- 
delig.

Lamprops rosea (Vaunthompsonia) Norman. Af denne 
særdeles smukke Cumace toges et Par Exemplarer ved Hol
mestrand paa 30—40 Favne. Den gaar ved Lofoten ped 
til 120 Favne. .



Campylaspis rubicunda (Cuma) Lilljeborg. Synes overalt 
at være meget sjelden. 1 fuldvoxen Han toges ved Vallo 
paa 30—40 Favnes Dyb.

Isopoda.
Arcturus longicornis Sowerby. 2  ganske unge Exem

plarer formodentlig tilhorende denne hoinordiske Form er- 
hóldtes ved Bollærene paa 40—50 Favnes Dyb.

Munnopsis typica M. Sars. Denne eiendommelige Iso- 
pode forekommer i storste Mængde paa de store Dybder i 
Fjorden (200—230 Favne). Den er rimeligvis en arctisk 
Form, da den ved vor Syd- og Vestkyst synes at være 
overordentlig sjelden*), medens den ved Lofoten igjen op- 
træder temmelig hyppigt paa de storre Dybder.

Eurycope cornuta mihi. Denne ligeledes efter al Sand- 
synlighed arctiske Form forekommer i ganske enorme Mæng
der sammen med foregaaende Isopode paa de storste Dybder 
her i Fjorden. Ogsaa ved Lofoten er den meget alminde
lig, medens jeg ved vor Syd- og Vestkyst forgjæves har

0

sogt den.
Eurycope P haliangium mihi. Jeg fandt denne Art kun 

ganske enkeltvis ved Holmestrand og Vallo paa 40—50 
Favnes Dyb. Ved Drobak forekommer den derimod i stor 
Mængde.

Ilyarachna**) longicornis (Mesostenus) mihi. Temmelig

*) Kun 1 eneste Exemplar er af min Fader taget ved Christian- 
sund.

##) P a  den af mig for anvendte Slægtsbenævnelse, Mesostenus, ab
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sjelden i det Ydre af Fjörden, hvor den gaar ned til 200 
Favnes Dyb, almindeligere i det Indre af Fjorden ved Chri
stiania.

Desmosoma lineare mihi. 1 Par Exemplarer lige i 0st 
for Bastokalven paa 60—80 Favnes Dyb.

Macrostylis spinifera mihi og
Ischnosoma bispinosum mihi. Begge disse særdeles eien- 

dommeligt udseende Isopoder forekomme af og til paa de 
storste Dybder her i Fjorden. Ved Lofoten har jeg fundet 
dem indtil 300 Favne.

Tanais tenuimanus Lilljeborg. 1 Par Exemplarer iagt- 
toges ved Vallo paa 200 Favnes Dyb.

Apseudes talpa (Caucer Gammarus) Montagu. Forekom
mer ikke saa ganske sjelden ved Drobak, hvor min Fader 
har indsamlet en hel Del Exemplarer. Ogsaa ved Holme
strand erholdt jeg nogle faa Exemplarer af denne Art paa 
50 Favnes blod Leerbund.

Apseudes anomalus n. sp.
Descript: Fern. Corporis forma qvam in A. talpa multo 

brevior. Segmentorum partes laterales muticæ nullis spinis 
vel processibus spiniformibus ornatæ. Segmentum l mum (caput 
et segmentum l^ m  thoracale inter se confusa) sat latum, 
supine læve, nullis fo veis vel sulcis instructum, marginibus 
lateralibus æqvaliter arcuatis, antice in medio laminam mag- 
nam frontalem in rostrum breve et acuminatum desinentem 
lobulumqve utrinqve parvum ad basin antennarum superiorum 
(lobum ocularem) formans. Segmentorum liberorum tho
racis l mum ceteris latius, segmento antecedenti arete con-

lerede tidligere er anvendt i Zoologien, foreslaar jeg her en an
den, hentet fra en vis umiskjendelig ydre Formlighed, som de 
herhen horende Isopoder vise med en Edderkop.
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junctum, seqventia constrictionibus profundis a se disjuncta. 
Abdomen segmentis 3 antecedentibus junctis multo brevius, 
epimeris muticis et rotundatis; segmentum ejus ultimum 
antecedentibus 3 junctis brevius, forma subtriangulari postice 
obtusum. Oculorum ne rudimenturn qvidem minimum adest. 
Antennæ superiores breves et robustæ qvarta'm corporis lon- 
gitudinis partem parum superantes, pedúnculo 3articulato, 
articulo l mo magno ceteræ antennæ longiore, complanata, 
apicem versus aliqvantum dilatato, ultimo mínimo latiore 
qvam longiore ; flagella perbrevia, exterius articulis ultimis 2 
pedunculi junctis longitudine circiter æqvali et 4artieulatum, 
interius exteriore multo brevius et modo 3articulatum. An
tennæ inferiores superioribus vix breviores sed multo angu- 
stiores, simplices, 8articulatæ, articulo 4t0 majore, ultimis 
4  (flagello) perbrevibus et junctis illi longitudine circiter 
æqvalibus. Partes masticationis fere ut in A. talpa. Pedes 
l mi paris validissimi, articulo basali in medio tumefacto ad 
basin appendice parva biarticulata setis 4 terminata instructo, 
manu permagna et tumefacta, articulis 2 antecedentibus 
juctis multo longiore, forma elongato-ovata, digitis longis et 
forcipatis. Pedes 2di paris fossorii, antecedentibus paulo lon- 
giores, articulis ultimis dilatatis et complanatis, ultimo subo-  ̂
vaJ;o spinis 7 validis, penúltimo antecedente longiore spinis 
3 armato, articulo basali magno et ut in pedibus anterio- 
ribus appendice parva biarticulata instructo. Pedes seqventes 
gressorii, simplices, antecedentibus multo et breviores et de- 
biliores, forma solita, ßarticulati, articulo ultimo ungvem 
formante sat fortem. Pedes abdominales natatorii, ex parte 
constantes basali brevi et laminis 2 subæqvalibus, exteriore 
biarticulata, interiore uniarticulata, setis apicalibus longis et 
ciliatis instructis. Appendices caudales abdomine paium 
longiores ex parte constantes basali brevi et ramis 2 filiforr
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mibus, exteriore perbreve et ex 3 modo articulis composite; 
interiore elongato et lOarticulato.

Mas junior feminæ corporis forma simillimus sed pedum 
2 paribus anterioribus multo robustioribus et pedibus abdo- 
minalibus longioribus insignis.

Mas adultus a femina valde diversus. Corporis ejus forma 
multo mugis elongata et angustior. Antennæ superiores lon
giores, flagello interno articulis 2 ultimis pedunculi junctis 
multo (fere duplo) longiore et 7articuIato, articulis omnibus 
ad apicem papillis olfactoriis numerosissimis et fasciculatis 
instructis. Partes masticationis qvam in femina multo debi- 
liores et fere omnino rudimentäres. Pedum paria 2 anteriora 
forma ab iisdem feminæ valde diversa et insólito modo elon
gata. l mum par * corporis longitudinem, abdomine exceptó, 
æqvans, articulo basali permagno et túmido, seqventibus 2 
valde elongatis et angustissimis junctis manu plus duplo lon
gioribus, digitis valde forcipatis et intüs dentatis. 2 dum etiam 
par longitudine insveta insigne et l m0 pari nonnihil longius, 
articulo basali fortissimo, penúltimo maxime elongato triplana 
antecedentis asseqvente longitudinem, margine postico spinis 
7 validis armato. Pedes abdominales structura fere eadem 
ae in femina sed multo longiores, setis pluribus et longio
ribus obsiti.

Color albidus. Longit. feminæ ovifer» 4 Mm, maris 
adulti 5 Mm.

Habitat sat freqvens in sinu Christiàniensi ad Vallo in 
prof. 60̂ —150 orgyar. adqve Holmestrand prof. 40—50 
orgyar.

Af den mærkværdige Isopodeslægt Apseudes Léach (Rhoea 
M. Edwards), der i flere Henseender synes at afvige fra de 
ovrige Isopoder o g viser en vis Affinitet saavel til Deca- 
poderne som Amphipoderne, kjendte man hidtil kun en ene-



ßte Art, nemlig den af Montagu forst beskrevne Cancer Gam
marus talpa, med hvilken, som Lilljeborg har vist, saavel M. 
Edwards’s Rhoea Latreilli som den af min Fader beskrevne 
Rhoea spinosa ere identiske. Det var mig derfor af stor In
teresse paa min Reise at finde en fra den tidligere bekjendte 
Repræsentant af Slægten i mange Henseender forskjellig og 
meget characteristisk ny Art i talrige Exemplarer, saavel 
ægbærende Hunner som Hanner. Ligesom man tidligere 
har iagttaget hos en Art af Slægten Tanais, træffer man og- 
saa af nærværende Form 2  Slags Hanner; den almindeligst 
forekommende ligner ganske Hunnen med Undtagelse af, at 
de 2 forste Fodpar ere kräftigere byggede, medens den an
den og langt sjeldnere Form af Hannen ved flere Charac- 
terer meget betydeligt adskiller sig fra Hunnen. Navnlig er 
denne udmærket ved de talrige Knipper af Lugteborster paa 
de ovre Antenners ydre Svobe og den enorme Udvikling af 
de 2 forste Fodpar. Jeg har i den ovenstaaende Beskrivelse 
kaldt den ene Form den yngere Han, den anden den fuld- 
voxne, hvilket maaske ikke er saa ganske correct. Jeg an
ser det nemlig for sandsynligt, at den med Hunnen mest 
overensstemmende Han er den normale Form, der i Regelen 
bibeholder dette Udseende sit hele Liv, og at denne kup 
uhdtagelsesvis udvikler sig til den anden Form. Lignende 
er vel ogsaa Forholdet hos Cumaceerne, hvor der ligeledes 
forekommer 2 forskjellige Slags Hanner. Den med Hunnen 
mest overensstemmende Form er til alle Tider af Aaret at 
finde sammen med Hunnerne. Langt sjeldnere og som det 
synes kun paa visse Tider af Aaret optræder derimod den 
anden fra Hunnerne saa særdeles forskjellige, ved sine lange 
og tynde nedre Antènner og stærkt udviklede Svommepalper 
og Abdominallemmer udmærkede Han. Ja  endog hos Am- 
phipoderne har jeg observeret noget lignende ved den i en-
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kelte af vore Ferskvande levende arctiske Havsform Ponto■* 
porcia affinis Lindstrom*).

Som man af ovenstaaende Beskrivelse vil have seet, 
adskiller nærværende Art sig mærkeligt fra den tidligere 
bekjendte Form ved en Character, der af Lilljeborg**) er 
bleven t-il lagt generisk Betydning, nemlig ved Mangelen 
af det hos A. talpa til de undre Antenner fæstede mær- 
kelige Vedhæng, der saavel ifolge sin Stilling som sit 
Udseende maa betragtes som homolog med disse Antenners 
bladdannede Vedhæng hos Decapoderne. Da imidlertid Ar
ten forOvrigt i det væsentlige stemmer overens med den anden, 
har jeg ikke anseet det for nodvendigt alene herpaa at gründe 
en ny Slægt.

Anceus oxyurœus Lilljeborg. En Del Exemplarer, saavel 
Hanner som ægbærende Hunner og Larver (Praniza) toges 
ved Vallo paa 40—60 Favnes Dyb.

Med Hensyn til Æggets Udvikling maa jeg bemærke, 
at Embryonet fuldkommen dannes paa samme Maade som 
hos de ovrige Isopoder, og at Anlægget til samtlige Krops- 
vedhæng allerede tydeligt sees paa et meget tidligt Udvik- 
lingsstadium indenfor Æggehinden. Ganske i Modsigelse 
hermed har Hesse i ain Memoir om Praniza og Anceus paa 
PI. I, fig. 6 og 7, uden i Texten nærmere at dvæle herved, 
fremstillet den af Ægget udkomne Unge under et meget 
ufuldkomment Udseende, der paafaldende ligner Copepoder- 
nes saakaldte Naupliusstadium. Af de sammensatte 0ine, 
hvortil Anlægget efter mine Iagttagelser dannes lige saa tid-

*) Se mit tidligere citerede Arbeide: Histoire naturelle des Cru- 
' stacés d’eau douce de Norvège, le  livraison, pg. 90.

**) Bidrag til Kännedomen om de inom Sverige ocb Norge före- 
kommande Crustaceer af Tanaidernas familj. pg. 8.

Jïyt Mag. f, Naturv. 23
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ligt som de ovrige Kropsvedhæng i Form af 2 store halv- 
kugleformige Udvidninger paa Siderne af Hovedet, er her 
intet Spor at se, hvorimod hér er angivet ligesom hos Cope- 
poderne et enkelt ̂ median t purpurrodt 0 ie, hvoraf jeg ikke 
har kunnet opdage det mindste Spor. Kroppen bestaar paa 
Ilesses Afbildning kun af 2 Afsnit, en .forreste ægformig 
med 5 Par simpelt koniske Lemmer forsynet Forkrop og en 
simpel bagtil halvmaaneformigt udskaaren Bagkrop uden 
Spor af Vedhæng. Paa de af mig iagttagne endnu af Ægge- 
hiiiden omsluttede Embryoner var allerede alle 3 Krops- 
afsnit tydelige, Fodderne indsnorede i det normale Antal Led' 
og samtlige Abdominallemmer tydeligt anlagte med begge 
sine Svommeplader. Her maa derfor en Feiltagelse have 
fundet Sted fra denne ellers meget correcte Forskers Side, 
maaske gründet paa en i Klækkehulen hos Praniza levende 
Parasit*).

Amphipoda.

'Denne særdeles formrige Dyrgruppe er ogsaa i Chri
stiania!] orden meget talrigt repræsenteret lige fra Fjæren

*) Jeg kan her anfore, at jeg ogsaa i Virkeligheden, skjondt hos 
en anden Isopodeform, nemlig Eurycope cornuta, ikke saa gan
ske sjeldent har fundet en saadan Parasit, der, efterat hins Un
ger ere udklækkede, tager’sin Plads i den tomme Klækkehule, 
som den tildéis med sine særdeles voluminöse Æggesækkè næ- 
sten ganske udfylder, saa at man i Virkeligheden meget let 
kunde blive forledet til át tage Parasitens Æ g for Værtens 
egne.
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indtil de storste Dvbder, og en stor Del Arter er allerede 
tidligere af mig indsamlet her. Ogsaa paa denne Reise er- 
holdtes ikke faa herhen horende fordetmeste endnu ubeskrevne 
Former. De ville tilligemed andre nye Arter fra vor Kyst 
nærmere blive omhandlede og afbildede*! et af Hr. Stipen
diat A. Boeck forfattet storre Arbeide over Norges Amphi- 
poder, som sandsynligvis med det forste vil udkomme.

Ostracoda.

Philomedes globosus (Cypridina) Lilljeborg. Man vil vist- 
nok undres over, at jeg her hverken anvender Lilljeborgs 
Slægtsbetegnelse eller det af mig i mit Arbeide over Norges 
marine Ostracoder foreslaaede Navn, Bradycinetus, men hen- 
forer denne Ostracode til samme Slægt som den tilsyneladende 
meget forskjellige Ostracodeform Philomedes longicornis Lillje
borg. Endnu mere vil man imidlertid undres ved at erfare, 
at jeg her ser mig nodt til at erklære begge disse i sin hele 
Habitus saa vidt forskjellige Ostracoder som ikke engang 
artsforskjeilige. Jeg er nemlig ved noiagtige Undersogelser 
kommet til det overraskende Résultat, at Philomedes longi
cornis kun er den fuldt udviklede, eller maaske reitere ex- 
cessivt udviklede Han af Cypridina globosa. Allerede længe 
havde det været mig paafaldende, at jeg af Philomedes 
longicornis aldrig fandt ægbærende Hunner, men altid kun 
Individer, der efter alle Characterer at domme vare Hanner. 
Det faldt mig imidlertid dengang ikke ind aí soge Hunnerne 
i den saa ganske forskjellige Ostracode Cypridina globosa, 
især da jeg troede at have fundet de virkelige Hanner til 
denne Ostracode i enkelte forovrigt i sin Bygning med Hun-
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àrcuatis, extremitate utràqve obtuse rotandata; supra visa 
anguste ovata, latitudine maxima paulo pone medium sita, 
extremitate utraqve obtusa. Incisura testæ fere in medio 
extremitatis anticæ sita, perangusta et obliqve supra vergens. 
Oculi distincti. Antennæ superiores robustissimæ 6articulatæ, 
articulo basali majore, 2 d0 seqventibus junctis paulo longiore 
antice seta una dense ciliata et supra curvata instructo, 3ti0 
et 4t0 imperfecte sejunctis antice setis similibus 5 obsitis, 
penúltimo postice appendice brevi et annulata papillis 6 ol- 
factoriis ad apicem obsita instructo, ultimo setis 6 brevibus 
et ungve valido terminato. Antennæ 2di paris structura so
lita, ramo natatorio 9articulato setis longis instructo, arti
culo l m0 ceteris junctis vix longiore; ramo appendiculari mi- 
nimo, conico, indistincti 3articulato, seta una brevi apicali. 
Pedes mandibulares perbreves et robusti, articulo basali 
(mandíbula ipsa) magno et crasso nullis processibus incisivis 
instructo, 2 d0 intus lobum brevem aculéis 6 validis armatum 
formante, ad apicem antice appendice parva laminari setis- 
qve 2  ciliatis instructo, penúltimo bevi vix duplo longiore 
qvam latiore, margine antico setis circiter 6 crassis e¿.ym* 
nulatis obsito, ultimo minimo setis 4 et acúleo valido sub- 
recto armato. Maxillæ l mi paris forma singulari, perdebiles, 
truncum indistincte articulatum, elongatum, leviter curvatum 
postice serie setarum suptilium numerosissimarum pectinatim 
ornatum formantes ; 2di- paris etiam truncum inarticulatum 
setosum præbentes et laminam m agna m vibfatoriam subova- 
tam setis numerosis marginalibus instructam; 3 tü paris lami* 
nam simplicem subtriangularém ex parte cilia tam et setiferam 
formantes. Appendices adsunt út in ceteris Cypridinadis 
pone maxillas duæ cylindricæ, aimulatæ, vermiformes, supra 
curvatæ, versus apicem aculéis 10 inæqvalibus armatæ. La- 
minæ postabdominales perparvæ, æqve latæ ae longæ, ung-
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nibus 5 apicem versus longitudine valde crescentibus et setis 
2 posterioribus brevibus armatæ. In latere abdominis utrin- 
qve postice branchia magna ex foliolis 7 ovatis et membra - 
naceis (modo Decapodum) composita adest. Color albidus. 
Longii. 1,34 Mm.

Habitat rarissima in sinu Christîaniensi ad Holmestrand 
in prof. 50—60 orgyar. fundo argillaceo, ubi unicum inveni 
exemplar femininum.

Jeg har allerede i mit Arbeide over Norges marine 
Ostracoder (pg. 100) ytret det som min Mening, at den af 
Phillipi opstillede Slægt Asterope, der af andre Forskere er 
henfort til Slægten Cypridina, bürde bibeholdes som saadan, 
og finder ogsaa dette ved Undersogelsen af nærværende Art 
ligesom af den engelske Art Asterope teres (Norman) paa det 
fuldkomneste bekræftet. Denne Slægt viser i Virkeligheden 
enkelte saa mærkværdige Afvigelser fra de typiske Cypri- 
dinider, at man endog kunde være fristet til at- adskille den 
mere end blot generiskt fra disse. Navnlig er det den hidtil 
ubekjendte mærkværdige Forekomst paa Siderne af Abdomen 
af mægtige, fuldkommen saavel i Udseende som Structur 
med samme hos de hoiere Decapoder overensstemmende 
Gjeller, der i hoi Grad udmærker nærværende Ostracode- 
form og gjor, at den i denne Henseende staar ganske iso^ 
leret blandt den store Afdeling af Crustaceerne, som man 
har benævnt Entomostraca. I sin ovrige Bygning viser den 
imidlertid, naar undtages lste  Par Maxillers Bygning, der er 
temmelig afvigende, de for Familien Cypridinadæ typiske 
Eiendommeligheder. — Nærværende lille Art toges kun i et 
eneste Exemplar ved Holmestrand paa 50—60 Favnes blod 
Leerbund. En anden liden Art, Asterope abyssicola, der ud
mærker sig ved den fuldstændige Mangel af 0ine, har jeg
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tidligere fundet i et Par Exemplarer ved Lofoten paa 120 
Favnes Dyb.

Conchoecia elegans mihi. Denne af mig forst ved Dro- 
bak opdagede smukke Art fandtes ikke ualmindelig ved Vallo 
paa 100—150 Favnes Dyb.

Conchoecia borealis mihi. Nogle faa Exemplarer toges 
sammen med foregaaende Art. Den var tidligere af mig 
kun iagttaget ved Lofoten paa 250—300 Favnes Dyb.

Cythere Drammensis n. sp.
Descript: Testa feminæ brevis et alta, a latere visa an

tice qvam postice multo altior, altitudine maxima dimidiam 
longitudinem longe superante, extremitate antica obtuse ro
tundata, postica subtruncata, margine superiore supra oculos 
sat prominente et angulato, dein leviter arcuato et obliqve 
descendente, inferiore subrecto vel in medio indistincte si- 
nuato ; supra visa sat ventricosa, latitudine maxima dimidiam 
longitudinem fere æ'qvante, antice acuminata postice obtusa. 
Valvulæ parum dissimiles, foveolis numerosis rotundatis sat 
magnis et tuberculis singulis ornatæ extremitate utraqve 
sparsim pilosa. Testa maris multo magis elongata et an
gusta, pius duplo longior qvam altior, margine superiore 
subrecto, inferiore in parte antica distincte sinuato, extre
mitate postica obtusa. Oculi discreti. Antennæ robustæ, 
superiores distincte 6articulatæ, articulo 2 do magno et crasso 
seqventibus junctis parum breviore, ultimo angusto et elon
gato } inferiorum articulus ultimus brevissimus, ungvibus ter- 
minalibus subæqvalibus et sat elongatis, flagelli articulus ter
minalis subulatus et elongatus. Pedes sat robusti, posteriores 
anterioribus fere duplo* longiores ungve terminali longo* 
Organa copulationis maris magna, subovata intus proces- 
sibus pluribus obtusatis, parte terminali parum distincta.
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Color pallide fuscescens. Longitudo feminæ 0,68 Mm, maris 
0,72 Mm *).

Habitat sat freqvens in sinu Drammensis prope Svelvig 
in prof. 2— 3 vOrgyarum sim ul cum entomostracis lacus
tri b us.

Denne af mig paa ingen andre Puncter af vor vidtstrakte 
Kyst iagttagne Cythere forekommer som det synes meget 
almindeligt i det Indre af Drammensfjorden, hvor den lever 
paa et Par Favnes mudret Bund sammen med Ferskvands- 
crustaceer, Man kan derfor vistnok være i Tvivl om den 
ikke er en virkelig Ferskvandsform ligesotn Limnicythere 
relicta (Lilljeborg) og Cytheridea lacustris (mihi). Imidlertid 
anser jeg det for ligesaa sandsynligt, at den er en oprindelig 
arctisk Form, som lever her igjen fra den glaciale Tid og 
som lidt efter lidt har vant sig til at leve i ferskt Vand. I 
sine anatomiske Detailler adskiller den sig mærkeligt fra de 
ovrige Arter af Slægten Cythere, i den Begrændsning, hvori 
jeg tidligere har taget den, derved, at de ovre Antenner 
bestaa af 6 'tydeligt adskilte Led, medens hos de ovrige Ar
ter 4de og 5te Led ere sammensmeltede.

Cythere propinqua n. sp.
Descript; C. pellucidæ affinis. Testa feminæ sat elon

gata, a latere visa subreniformis, antice paulo altior, alti
tudine maxima dimidiam longitudinem vix æqvante, extre-

*) Jeg faar her bemærke, at der ved de i mit Arbeide over Norges 
marine Ostracoder anforte tJdmaalinger . er begaaet den forov- 

' rigt ikke meget betydende Feil, at det sidste Tai i Decimalbro- 
ken er for lavt an3at. Paa mit Micrometer var nemlig hver 
Tiendedel af Millimeteret ikke delt i 10 men kun i 5 ligestore 

 ̂Dele, hvilkefc jeg dengang ikke havde givet Agt paa. Man faar 
derfor det rigtige Maal ud ved at fordoble det sidste Tai i Deci- 
malbroken.
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mitate antica æqvaliter rotundata, postica obtusa, margine 
superiore in tota longitudine arcuato, inferiore in medio 
distincte sinuato ; supra visa sat angusta, extremitate utraqve 
acuminata. Valvulæ foveolis numerosis parvis rotundatis no- 
tatæ antice et postice sparsim pilosa.. Oculi confluentes. 
Antennæ superiores breves, 5articulatæ,. articulo 2 d0 per- 
magno et crasso seqventibus junctis longiore, ultimo elon
gato antecedentibus 2  junctis longitudine fere æqvali; infe
riores robustissimæ, articulo ultimo flagelli brevi. Pedes po
steriores anterioribus vix duplo longiores, articulo 2 do seqven
tibus 2  junctis aliqvanto longiore, ungve terminali minime 
ciliato. Color badius. Longii, fern. 0,65 Mm.

Habitat hand freqvens in sinu Drammensis simul cum 
antecedente.

Nærværende Art staar meget nær Cythere pellucida 
Baird, fra hvem den imidlertid blandt andet bestemt adskil
ler sig saavel ved Valvlernes Form som deres Structur. Den 
fandtes skjondt temmelig sjeldent sammen med foregaaende 
Art og er rimeligvis som denne en oprindelig arctisk Form.

Senere Tilfmelse. — Efterat nærværende Afhandling forlængst var 
nedskrevet og indsendt til Trykken, erholdt jeg velvilligt tilsendt af 
Forf. en Rapport om zoologiske Undersogelser anstillede ved Irelands 
Vestkyst af de Herrer Brady og Robertson. Foruden forskjellige andre 
Sjodyr beskrives her ogsaa en Del Ostracoder. Blandt disse stemmer 
den under Benævnelsen Cythere Macallana opförte nye Art i Skallens 
Form saa noie overens med den ovenfor beskrevne Cythere propinqva., 
at jeg maa anse begge for identiske, hvorved altsaa ogsaa min Hypo
these, at den er en oprindelig arctisk Form, bortfalder.




