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Membranipora Buskiana, som staaer M. Fle"mingii nær,
men afviger fra. denne ved to stærke krumme hule Torne under
Ovieellen. Den forekommer ved Farsund meget almindelig paa
Retipora eellulosa og SkjeI. Af Slægten Lepralia fremhævede han
L. urnigera., som er stor urneformig, med Mundsømmens Læ·
ber fliget og den bagre forsynet med fire Torne; de to for·
reste Avieularier ere fæstede paa hver Side ar Munden;' og L.
eheilostoma, som besidder en stærk Tand i .Svælget og en af
to stærkt udadstaaende Læbeflige, hvoraf den bøgre bærer to til
tre Spiner forsynet Mund, bleve fundne pao. Oeulina prolifera.
L. aperta, som har et med en halvmaaneform. Mandibelforsynet
Avieularium lige under den store fremsto.aende trekantede Mund,
og puntererede Interstitia, samt eri br o s a, som er gjennemboret
ar store i Tverrader staaende firkantede Huller, har et stærkt
Avieularium paa hver Side af Munden, samt to Torne paa den
bagre' Læbe, glatte Oviceller med en fortykket Aabn~g, bleve
tagne ikke ualmindelig paa Tang.

Hr. Sars meddeelte Uddrag af en Afhandling, ledsaget af detaillerede Afbildninger, over følgende norske Annelider:

1.. Sig a li o nId u n re H. Rathke.
Beitr. z. Fauna von Norwegen pag. 150 Tab. 9 fig. 1-8.
Saavel denne som den følgende Art høre til Kinbergs' Slægt
Sthenelais·.
Den forekommer temmelig sparsomt ved vor Vestkyst, hvor
jeg har fund et den ved Manger, . Florøen og Christiansund (paa
hvilket sidste Sted ogsaa Rathke har iagttaget den) paa 50-100
F. D., blød Leerbund, samt ved Bollærene i Christio.niafjord paa.
30-50 F. D. i mindre Exemplarer, som mangle de smo.a trasd·
formige Vedhæng paa Finnerne, men iøvrigt stemme fuldkommen
overeens med den beskrevne større For~. Nordligere end ved
Christiansund er den ikke forekommen mig.
Maaskee hører Johnstons Sigalion boa til nærværende Art,
med hvilken' ogsaa. Grube identifieerer den; men den engelske

Forfatters Beskrivelse og Figurer ere for ufuldstændige til at af.
gjøre dette med Sikkerhed.
])iagnose af Sigalion Idnnæ:
Lobus cephalicus rotundatus, media parte impressa basin
tentaculi validi excipiens. Antennæ basi tentaculi affixæ, brevissimæ, cylindro-conicæ. Pinnæ conicæ, ad apicem papillis ch-riformibus 10-12 præditæ, inferior superiore fere duplo latior.
Setæ pinnæ dorsalis capillares serrulatæ, ventralis compositæ,
plurimæ spinosæ articulo terminali subulato et articulato, aliæ
bidentatæ articulo terminali magis minusve valido apice bidentato,
dente longiore curvato, breviore recto. Elytra reniformia, lævia,
margine externo ciliato.

lI.

Sigalion stelliferum (Nereis) O. F: Muller.

Nereis stellifera Mtill. Zool. dan. 2 Fase. pag. 28 Tab. 62
fig. 1-3.
Sigalion tetragonum 0rsted, Krøyers Naturh. Tidsskr.. 1845
pag. 404 Tab. 5 fig. 11.
Det har hidtil været meget tvivlsomt, hvorhen den af Mtiller
under det anførte. Navn beskrevne Annelide skulde henføres; hans
Beskrivelse er ufuldstændig og tildeels urigtig (f. Ex. naar han
tillægger den ,,6 Tentakler") og Afbildningerne heller ikke meget
oplysende. Savigny dannede for den, uden selv at have seet den,
en: egen Slægt Lepidia, som Blainville henførte til· Familien Phyl.
lodocea, medens Audouin og Edwards meget rigtigt 'formode i den
Art Sigalion, og 0rsted beskriver den som en ny Art under
det ovenanførte Navn uden at e.hne dennes Overeensstemmelse med
den Mtillerske. Jeg har paa forskjellige Steder ved vor Kyst,
ogsaa i Christianiafjorden, hvor Mtiller fandt sin Nereis stellifera
og 0rsted sin Sigalion tetragonum, iagttaget en fra S. Idunæ vel
adskilt Art, som j~g med temmelig Sikkerhed troer at ~uune betragte som identisk med hine og derfor at burda- betegne med
det ældre Mtilierske Navn.
Denne Art, hvoraf jeg har fundet de største Exemplarer i
Christianiafjorden ved Bollæl'ene paa 40-50 F. D. og 0rsted ved

en
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Drøbak paa 60 F. D., synes at være udbredt længere mod Nor.
den end den forrige, idet jeg har fundet den ved Slaatholmen i
Lofoten paa 90 F. D., ved TroDl8ø paa 40 F. D. og 0xfjord i
Finmarken indtil ~ F. D., overalt, ligesom den forrige, tem.
melig sjeldent.
Diagnose af Sigalion s telliferum:
Lobus cephalicus rotundatus, media parte impressa basin tentaculi validi excipiens. Antennæ basi tenta.culi affixæ, brevissimæ,
depres80-clavatæ. Pinnæ ad mediam partem et apicem papillis
cirriformibus 20 - 30 præditæ, superior conica, )nferior trunca.ta
et illa duplo ad triplo latior. Setæ pinnæ dorsalis setaceæ ser·
rulatæ et articulatæ, ventralis compositæ, omnes spinosæ, articulo
terminali subulato pectinato-canaliculato, setæ bidentatæ nullæ.
Elytra reniformia, lævia, margine externo ciliato.

Ill.

Spinther ørcticus (Oniscosoma) Sars.

Oniscosoma arcticum Sars, Reise i Lofoten og Finmarken,
Nyt Magaz. f. Naturvid. 1850 Vol. 6 pag; 210.
Da jeg i Aaret 1850 opstillede Slægten OniscosQma, var
Johnstons Beskrivelse ar bans Spinther oniscoides (Annals of Nat.
Hist. 1845 Vol. 16 pag. 9 Tab. 2 fig. 7-14) mig ubekjendt,
og om jeg bavde kjendt den, skulde jeg virkelig have havt stor
Vanskeligbed ved i det af bam beskrevne og afbildede Dyr at
finde Overeensstemmelse med min Oniscosoma. Imidlertid er
det ved den !lenere anstillede mere detaillerede Undersøgelse,
som lettedes ved flere pao." min sidste nordlandske Reise i 1857
fundne Exemplarer af den .sidste, mere og mere gaaet op for mig,
at Johnstons Dyr dog ikke tør være generisk, om end maaskee
specifisk forskjellig. Dersom den saaledes formodede generiske
Identitet virkelig finderSted, som de brittiske Zoologer faae de·
finitivt afgjøre ved den nærmere Undersøgelse af det Johnstonske
Dyr, mao. det illdrømmes, at Johnstons Opfattelse og Fremstilling
deraf ikke alene ere yderst ufuldstændige, men ogsaa i de vre·
sentligste Henseender aldeles urigtige. I Slægtcharacteren af
Spintber angives saaledes, at Kroppen ikke er ringet eller afdeelt

I

i 'Segmenter, ingen Antenner?, ingen 0ine, Fødderne bestaaende
kun af een Finne og forsynede med en Bugtraad, - lutter Urigtigheder, som, under den ovenfor nævnte Forudsætrling, beroe
deels paa mångelfuld Iagttagelse, deels p~a urigtig Opfattelse af
det Seete. - I Aaret 1853 opstilJede Stimpson, uden at kjende
min Oniscosoma (Synopsis of the marine Invertebrata of Grand
Manan pag. 35) Slægten Cryptonota, som aabenbart er identisk med min Oniscosoma, efter et eneste sammen med Spongier
fundet Exemplar, hvorfor Slægtscharactererne kun ufuldstændigt
klmde erueres. Arten, C. citrina, som skal have omtrent 30
Ringe og kun 2 0ine, tør maaskee dog ikke være forskjellig fra
min Oniscosoma areticum.
Jeg fandt denne Annelide først i 1849 ved Komagfjord i Finmarken i 2 Exemplarer paa en Spongia pOft. 30-40 F. D.; i 1857
gjenfandt j~ den .sammesteds i 8 Exemplarer ligeledes paa samme
gule runde Spongier, til hvilke den sad temmelig fast klamret og
som synes at tjene den til Næring, Jigesom deu nærstaaende
Euphrosyne, efter Schmarda (Neue werbellose Thi~e 1859. 1. p.
16), skal ernære sig af Søsvampe; samt 1 Exemplar ved Vadsø
paa 40-50 F. D. Et eneste Individ har jeg ogsaa faaet ved
Manger paa 50 F. D. Endelig har jeg i Kjøbenhavns Universi.
tetsmuseum seet nogle Exemplarer, tagne af Dr. Ltltken i Kattegattet paa ringere Dyb, hvilke forekom mig (jeg har nemlig ikke
kunnet ungersøge dem nøiere) at være identiske med den norske Art.
Af den ved mine i Aaret 1857 anstillede Undersøgelser forfattede udførlige Beskrivelse af det omhandlede Dyr meddeles her
følgende forbedrede Characteristik af Slægten:
Spinther Johnston (Oniscosoma Sars).
Corpus ovale, depressum, supra convexiusculum, subtus planum, e segmentis brevibus, minus numerosis, compositum. Lobus
cepbalicus parvus, indistincte circumscriptus, solummodo tentaculo
unico brevi conico-acuminato et oculis qvatuor ad basin (anteriorem) tentaeuli in dorso segmenti tertii sitis notatus, absqve carunenlo. Pinnæ discretæ: superior cristæformis, transversa (in segmentis anticis et posticis fere longitndinalis), humillima, sed latis-

sima et dorsum fere obtegens, ita.' ut solummodo spatium linea're
. per totam longitudinem medii dorsi nudum relinqvatur: setæ sim·
pliees, tenerrimæ, eurvatæ, apiee fureato seu bicuspide, ecute.
eommuni tenui omnes setas eonjungente vix aut parum prominulo,
marginem eorporis lateralem versus longiores, biseriales (seriebus
transversis, eute intermedia. exeavata); pinn a. inferior multo minor,
infeme ad marginem eorporis lateralem sita, teres, . longior qVQDl
erassa, eylindro-eoniea, obtuso., seta' unica. extus porreeta (præter
1-3 minores supplementarias in eavo pinnæ inclusaB) fortiore
eomposita uncinigera armata, articulo terminali seu uncino ma~me
curvato. Cirri nulli, branchiæ nullæ. Os inferum, prope mar·
ginem anteriorem situm; pharynx exsertilisconico-elongata, semi·
tubulosa, subtus longitudinaliter excavata, marginibus in tegris,
exserta tertiam corporis partem longitudine æqvans, contract&
marginibus fimbriato-plicatis, absqve maxillis papilli~ve. Anus
posticus, cirris allalibus duobus brevissimis, teretibus, ovalibus.
Spee. Spirither arcticus. Corpore flavescente, segmentis
22-25, pinni~ albido-hyalinis. Longit. 8mm , latit. 4mm •
Slægten Spinther synes, efter den givne Beskrivelse, at afvige
temmelig betydeligt fra alle bekjendte Annelider (Johnston holder
sin Spinther for "et utvivlsom~ Lem af Familien Aphroditacea",
hvilket aabenbart er et Mistag; alene Mangelen af Maxiller og
Mundpapiller modsætter sig en saadan Forening), men dog, som
jeg allerede i Aaret 1850 bemærkede og som Stimpson senere
(1853) samstemroor med, at maatte henstilles i Amphinomernes Familie, blandt hvilke den slutter sig nærmest til Slægten Euphrosyne Sav., endskjøndt den ganske mangler dennes eharacteristiske
Gjeller. Thi, som vi af flere Exempler vide, ere Gjelle,rne hos
Anneliderne ikke af den store Vigtighed, som man ellers skulde
troe, idet Respirationen hos de fleste af disse Dyr ligesaa meget udfø·
res af Huden og dens forskjellige Vedhæng som a.f særegne dertil
indrettede Organer. Deres Tilstedeværelse eller Mangel kan derfor ikke begrunde nogen fundamental ForskjeI mel1em Dyr, der
iøvrigt stemme overeens i deres Organisation. Spinther, som
mangler Gjeller, forholder sig saaledes til Euphrosyn6, som be-

sidder dem, ganske ligesom Lumhriconereis eller Lysidiee til Eu.
nice og Diopatra.
Senere Tilsætning:
Efterat Ovenstaaende var skrevet,' har jeg erholdt Grube's
Beskrivelse af hans Spinther miniaeeus (Arehiv fUr Naturg.
1860 p. 74 Tab. 3 fig. 3) Det fremgaaer heraf, at denne Anne.
lide utvivlsomt henhører til samme Slægt som min Oniscosoma
aretieum og at den er en fra denne forskjellig Art. Grubes Cha.
racteristik af Slægten Spinther stemmer ganske overeens med den
af mig ovenfor g;.vne; kun har den tydske Forsker ikke bemær.
ket Analtraadene og i Rygfinnerne kun en enkelt Rad Børster.

IV.

Euphrosyne armadillo Sars.

Reise i Lofoten og Finmarken, Nyt Magaz. f. Naturv. 1850,
6 B. pag. 211.

Corpus pallide miniaceum, segmentis 19. Carunculus angu·
stus segmentum qvintum a.ttingens. Lobus cephalicus prælongus,
angustus; oculi posteriores ante caruneulum siti utrinqve ad basin
tentaeuli biarticulati, conico.aeuminati, caruneulo brevioris, ante·
riores inter pinnas primi paris deorsum spectl1-ntes ad marginem
anticuIIi lobi eephalici, anteunis duabus brevibus ornatum. Branchiæ in qvoqve segmento utrinqve 5 (raro 6, in 2-3 anticis et
posticis pauciores), dichotomp-ramosæ, qvater qvinqviesve divisæ,
apicibus ramulorum conieo-acuminatis. Pinna superior cirris prædita duobus, dorsali et intermedio, inferior cirro ventrali. Setæ
bifidæ, remis inæqvaJibus: pinnæ superioris intus transverse stria·
tis, inferioris lævibus, non serratis' (solummodo ~enticulo unieo
parum distincto pone apicem). Longit. 8mm , laUt. 2 1/'l.mm.
Denne af ~g l. e. i Aaret 1850 kortelig anmeldte nye Art
har jeg kun fundet paa en eneste Localitet og i nogle fao. Exem·
plarer ved Manger (3 Mile nordenfor Bergen) i Conehyliesand og
tomme Skjæl paa 40-70 F\- D.
Fra de hidtil bekjendte Arter adskilles Euphrosyne armadillo
ved Kropsegmenternes og Gjellernes ringere Antal (af de sidste
tindes hos E. laureata Sav. og E. myrtosa Sav. 7, hos E. foliosa

Aud. & Edw. 8-9, hos E. borealis 0rst. 9--10, hos K. sapensis
Kinb. 11) samt ved at Spidserne af Gjellernes Grene ikke ere
bladagtigt udvidede, men conisk tilspidsede, i hvilken Henseende
den mere ligner E. borealis, hvis Gjeller .dog udmærke sig ved
kun at være meget lidet deelte, to- eller tredeelte, eller enkelte.

V.

Euph-rosyne cirrata Sars, nov. spee.

Corpus palIide miniaceum, segmentis 15. Carunculus angu·
stus segmenturn qvartum vix attingens. Lobus cephalicu8 præ19n9us, angustus; oculi posteriores ante flarunculum siti utrinqve
ad basin tentaculi biarticulati, conico-acuminati, catunculum lon·
gitudine æqvantis; anteriores inter pinnas primi paris deorsum spe(l.
tantes ad marginem anticum capitis, antennis duabus et totidem pal.
pis antenniformibus ornatum. Branchiæ ramosæ nullæ, solummodo
in qvoqve segmento utrinqve cirri duo, alter usqve a.d basin
bifidus superne situs, altet simplex in media pinna superiore ; cirrus
ventralis in pinna inferiore. Setæ bifidæ, mmis inæqvaIibus:
pinnæ superioris non striatis, ramn longiore intus leviter aut indi·
stincte serrato, inferioris ramn longiore hitus distinete serrato.
Longit. 7mm , Iatit. 2mm •
Denne Form fandtes i 3 Exemplarer pQa samme Localitet og
Dyb som E. armadillo, som den vel ligner i Udseende, S.tørreløe
og Farve, men fra hvilken den dog differerer i flere væsentlige
Henseender.

VI.

Euphros)'ne borealis -&rsted.

0rsted, Grønl. Annul. dorsibr. pag. 18 Tab. 2 fig. 23-27.
Sars, R~ise i Lor. og Finm. pag. 211.
Det eneste af mig ved Tromsø mellem NullipOrer paa 10-2il
F. D. fundne Individ, som har en Længde af knapt 1/," eller
13mm og kun 22 Segmenter, synes ikke at være fuIdvoxentj tb!
0fsted angiver 26-27 Segmenter hos. sine lO'" lange Exemplarer.
Tentakelen, s·om efter 0rsted skal være "halvkugleformig,"
liar i Virkeligheden samme Form som hos de to andre her be·
skrevne Arter og er ligeledes toleddet, idet Basalleddet er cylin·

I
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driskt og" tykt, Endeleddet omtrent af Længde som hiint, men
2-3 Gange tyndere og traaddannet. Den er ikke stort mere end
en Trediedeel slla lang Bom Carunculen, der har den sædvanlige
Form og rækk.er indtil Midten af det femte Segment.· - I Rygfinnen fandtes 6 eller 7 Gjeller, ar hvilke den øverste er to- eller
tredeeIt, de øvrige enkelte eller ttaaddannede. Hos 0rsteds større
Exemplarer var der ,,9-10 Gjeller, de fleste tredeelte, andre tvedeelte eller enkelte."
Børsterne ere længere end hos E. armadillo eller af Størrelse
og Tykkelse" næsten som hos E. cirrata. i Rygfinnen findes 2
Slags: nogle Rf dem ere ar Form ganske som hos den sidstnævnte
Art med en lang ndadbøiet og en meget kort Gren, begge uden
TTærstribning; andre have en heelt anden Form, idet den ene
Gren ikke er Bas betydelig meget kortere end den anden, hvilken
sidste er lidt Sformig bøiet, og begge Grene ere paa deres indre
eller mod hinanden vendte Side meget tydeligt og tæt saugtaggede. Denne Art Børster, som ikke forekommer hos vore 2 andre.
Arter, stemme i deres Form ganske overeens med den .af Audouin
og Edwards givne Afbildning (Annales de Se. nat. 1833. Vol. 28
Tab. 9 fig. 4) ar Børsterne hos E. foliosa; kun have disse Forskere ikke bemærket Taggerne eller Tænderne paa den indre
Side ar" begge Grene. Begge Slags Børster ere ganske lige, ikke
krumbøiede som hos E. eirrata.
Bugfinnens Børster ere tyndere og ligeledes af 2 Slags, idet
den længere Endegreen hos nogle paR den indre Side er svagt
sangtagget med faa langt fra hinanden staaende !idet fremtrædende
Trender, men hos de fleste glat og den anden Gren da gjerne
" overmaade liden.
Kinberg (0fver~. af Vetensk. Akad. FOrh. 1857 pag. 14) adskiller Slægten Euphrosyne fra de øvrige Amphinomer, med hvilke
den altid har været sammenstillet, som en egen ny Familie, Euphrosyneæ, som han eharaeteriserer saaledes:
"Lobus eephalicus compressU8; antennæ et palpi nulli; bran.
chiæ in segmenta qvoqve plures; pedes cristæfttrmes, transversi. "

De flest~ af disse Characterer sy~es ikke at frembyde SM
fundamentale Forskjelligheder fra Amphinomeme, at de knnne
begrunde en Adskillelse fra disse: om Hqvedlappen er sammentrykt eller (som hos Amphinomerne) tilrundet, om der paa hvert
Segment er to (hos AIPphinomeme) eller flere Gjeller (hos Euphrosyne, hvor dog- deres Antal hos den ovenfor beskrevne E.
cirrata er betydeligt reduceret), om Finnerne ete kamformig-transversale eller knudeformige og mere eller mindre fjernede fra hin·
anden, er Altsammen af mindre og neppe mere end generisk
Betydning. Den eneste vigtige Charaeteer, Mangelen af Antenner
og Palper, have vi ovenfor seet ikke at holde Stik, idet den ene
af vore norske Arter, E. armadillo, besidder et Par Antenner,
den anden, E. cirrata, baade disse og et Par Palper. Disse Arter stemme saaledes ogsaa i denne Henseende ganske eller deelviis overeens med Arnphinomerne, og det synes derfor rigtigst at
lade, som hidtil, Slægten Euphrosyne forblive forenet med disse
i een og samme Familie.

VII.

Eurythoe boreaIis Sars, nov. spee.

Den Annelide, jeg foreløbig betegntlr med dette Nl;tvn, er kun
forekommen mig en eneste Gang og i et enkelt E~emplar ved
Manger paa' 60-70 F. D. mellem grov Conchyliesand. . Exem·
plaret er desværre bortkommet, saa at jeg ikke kan give alle
fornødne DetaiIler, f. Ex. om Børsternes Beskaffenhed, men kun
meddele den Tegning, jeg udkastede, ~g de Notitser, j~g nedskrev
om det levende Dyr. Der fremgaaer i det ,mindste heraf, at vi
ved den norske Kyst have en Art af den nylig af Kinb~rg (Fregatten Eugenies Resa om Jorden, Annelider p. 32) opstillede, til
Amphinomernes Familie henhørende Slægt Eurythoe, hvis 5 ar
denne Forfatter bekjendtgjorte Arter (afbildede 1. c. Tab, 12,
Texten mangler endnu) alle ere tropiske. BIandt disse synes vor
norske at have mest Lighed med E. chilensis.
Foreløbig Diagnose af E uryth oe borealis :
Corpus elongatum, pallide miniaceum, nitens, segmentis 23.
Lobus cephalicus rotundatuB; oculi 4; carunculus elongatus mar·

ginesinuato, medium segmenti tertii attingens. Tentaeulum breve
subulatum; antennæ et palpi subulati, segmento buecali insidentes, illæ tentaeulum æqvRntes, hi longiores. Branchiæ eirratæ,
breves, in segmento tertio utrinqve 3, in qvarto 4, in seqventibus
5. Longit. 10-11I •

Om Annelideslæglen Ne r i Il e og dens norske Arter.
Slægten Nerine blev i Aaret 1838 opstillet af Johnston, i en
Afhandling "om de brittiske Ariciadæ" i Magazine of Zoology
and Botany Vol. 2 pag. 68. Johnston synes ikke at have havt
nogen Kundskab om de, hans Nerine overmaade meget lignende
Dyr, som O. Fabricms allerede i Aaret 1780 (Fauna groenl. No.
288 og 289) havde beskrevet og for hvilke han senere (Sehriften
der Geselseh. der Berliner natnrf. Freunde Vol. 6. pag. 256 Tab.
5) opstillede Slægten Spio; ellers vilde han rimeligviis have henført de 2 af ham beskrevne Arter Nerine til denne Fabrieiske
Slægt. Johnstons Slægt Nerine er imidlertid bleven antaget a.f
senere l!'orfattere, f. Ex. 0rsted og Grube, af hvilke den Første,
som har iagttaget de 2 af Fabricius beskrevne Arter af Spio, S.
seticornis og S. filieornis, men derimod, som det synes, ingen
ægte Nerine, adskiller (Annulatorum danicorum Conspeetus pag.
35) begge som særegne Slægter derved, at Nerine har "Finner
forsynede med Lameller" ("bladagtige Læber, labia," Grube),
medens de hos Spio kun ere "fol'synede med en liden Knude
(mamilla)." Hvorvel nu denne Differents neppe er af den Betydenhed, at en generisk Adskillelse alene derpaa kan begrundes,
tør det dog maaskee være rigtigt, idetmindste for 0ieblikket, at
beholde begge de omhandlede Slægter. Endelig mao. jeg bemærke,
at den af Audouin og Edwards (Annales des Seiene. nat. 183~
Vol. 29 pag. 400 T. 18f. 9-13) opstillede Slægt Aonis viser i
alle væsentlige Henseender saamegen Over~ensstemmelse med
Nerine, at jeg skulde være meget tilbøielig til at antage, at den
ar bine Forfattere beskrevne, ved Rocheie fundne Aonis foliosa
en Art Nenne, som har mistet sine Tentakeltraade. (Dens
meget korte Snabel skal være besat med smaa Papiller, hvilket
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ikke er Tilfældet hos nogen af VO'l'e norske Nerinearter). Skulde
denne Antagelse være rigtig, hvilket franske Zoologer ville kunne
afgjøre, bør vel Slægtnavnet Åonis som ældre foretrækkes for
Nerine. - Johnston stiller sin Nerine i Familien Ariciea Åud. &
Edw. og efterfølges heri af 0rsted og Grube, hvilke dertil ogsaa
henføre Spio Fabr. Denne Familie synes dog, som jeg allerede
i min Beskrivelse af Spioehætopterus (Fauna litt. Norv. 2det Hefte
pag. 7) har bemærket, "at indeholde en heel Deel altfor forskjelligartede Dyr til at kunne holde sammen. Jeg holder det saale·
des for naturligt at af~ondre derfra alle spiolignende Dyr eller
0rsteds Seetion Ariciæ naidinæ som en egen Familie under Navn
af Spionidæ."
F a m i li enS p i o nid æ, hvertil foruden Nerin~ og Spio ogsas
Slægterne Leueodore Johnston, Disoma 0rst. og Spione 01'6t. henhøre (Grube regner ogsaa herhen Polydora Bose., som dog ikke
synes at differere fra Spio eller Nerine), kan eharaeteriseres 888ledes:
Fam. Spionidæ Sars.
Corpus vermiforme, segmentis numerosis. brevibus, interdum
singuIo aut posterioribus longioribus, postremo nudo aut papillis
seu eirris ornato aut in aeetabulum exeunte.
Lobus eephaliens, segmento bueeali impressus, postiee sæpissime (fortasse semper) tentaeulo brevi, antice antennis dnabus ant
nnllis, et sæpissime oeulis præditus.
Segmentum buecale nudum, supra eirris duobus tentaeularibns
longissimis suleo longitudinali exaratis ornatum. Tubereula seli·
gera utrinqve distieha, brevia, labiis foliaeeis aut nnllis absqve cirris,
similia aut in anterioribus et posterioribus segmentis discrepantis;
setæ capillares et uneinatæ.
Branehiæ laterales in dorsum inelinatæ, lingulatæ, lanceolatæ
aut eirriformes, interdum in singulis segmentis absentes, aut nullæ
(in Disomate?).
HvRd nu Slægten lerine angaaer, hvorom her alene ska}
handles, da er den aller~de af Johnston temmelig rlgtigt characteriseret, med Undtagelse af at hverken han eller nogen anden
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Undersøger hai' bemærket Hagebørsterne, samt Angivelsen af s.t
Anus er omgiven af Papiller eller Cirrer (»Anus stellated"), hvil·
ket ikke passer paa alle Arter. Efter Undersøgelsen af de her
opførte 4 norske Arter meddeles en forbedret Slægtsdiagnose:
Genus: Nerine Johnston.
Corpus longissimum, segmentis numerosissimis, postremo aut
nudo (in tuberculum desinente) aut papillis seu cirris brevibus
obsito, anD terminali aut dorsali. - Antennæ duæ frontales aut
nullæ; tentaculum {lonicum vel subulatum breve occipitale; oculi
qvatuor, interdum inconspicui.
Pharynx exsertilis brevissima,
subcrateriformis, inermis. Tubereula setigera similia, pinnis com·
pressis, parupl discretis, labiis foliaceis transversis postice adnatis
ornata, qvorum superius sæpe in segmentis Rnterioribus cum
branchia connatum, in posterioribus semper discretum; setæ utriusqve pinnæ insegmentis anterioribus capillares, in posterioribus
etiam uncinatæ in pinna ventrali, in nonnullis speciebus etiam in
pinna dorsali. Branchiæ aut in omnibus aut solummodo in ante.
rioribus segmentis obviæ.

VIII.

N eri,n e

ro li os a

Sars.

Nerine foliosa. Sars, Reise i 'Lofoten og Finmarken i 1849 p. 207.
An Nerine coniocephala. Johnston? Magazine of Zoology and
Botany 1838. Vol. 2, pag. 70 T. 2, f. 9-13.
Nereis foliata Dalyell, th.e Powers of the Creator 1853 Vol.
2, pag. 155 T.2O f. 11-18.
Aonis vittata Grube, Archiv fUr Naturg. 1855. 1. pag. 110.
Corpus 4-6 pollicare, antice pallide fusco-Iuteum, postice
viridi-cinereum, depressum, latiusculum, segmentis circiter 200230, postremo in tubercdlum ventraIe desinente, ano dorsali absqve
appendicibus. Lobus cephalicus oblongus, duplo longior qvam
latus, margine frontali obtuse rotundato, antennis nullis, tentaculo
occipitali brevi subulato, oculis 4 Srepe indistinctis. Utraqve pinn a.
labio foliaceo semiovali ornata. Appendices dorsales in segmentis
anticis (eireiter 60-70) e branchia et labio pinnæ dorsalis coalitis
constantes, foliaceæ, lingulatæ margine externo lato, undulatu seu
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crispo; in segmentis mediis (eire. 60-80) branehiæ cirriformes
liberæ, in p08tieis (eire. 70-80) absentes. Setæ in segmentis
anterioribus capillares in utraqve pinna, in mediis eapillares in
pinna dorsali, in ventrali etiam uneinatæ, in posterioribus et capillares et uneinatæ in utraqve pinna. Uncini apice unidente
(simplieiter uncinato) limbato.
Denne er den største af vore norske Årter: sædvanlig nsaer
den ved vor Vestkyst (ved Florøen og' Manger) en Længde af
4-4.1/'1.· og- en Brede af 1/4.; men Exemplarer fra Grøtø i Lofoten
vare indtil 6- eller 140.... lange og 9"" brede.
Denne Årt fbrekommer ikke sjeldent v~d vor Vestkyst, hvor
jeg har fundet den ved Florøen og Manger samt nordlig til Grøtø
i Lofoten, nedgraven i Sandet ved Lavvandsmærket, i Selskab
med Årenieola piseatorum og andre Ånnelider. Man kan kun
erholde den ved Hjælp af en Spade, og da den har en ~ybt ned
i Sandet gaaende Gang, hvori den ved ForuroligeIse strax trrek.
keI' sig tilbage, ere hele Exemplarer sjeldne, oftest faaer man
kun større eller mindre Stykker af dens Krop. Den lever i et
frafiilt, eylindriskt, ujævnt, af Sand og Dynd bestaaende Rør,
som ikke_ er synderlig bredere end selve Dyret. Med Magt be·
røvet dette Rør, som den ikke godvillig forlader, men baardnakket forblivel' i, om den end Stykke for Stykke sønderrives, kan
den ikke krybe; den vrider sin Krop i Bugter frem og tilbage
paa Bunden uden at komme synde~lig af Stedet, men den gjør
sig formedelst en af Kroppen afsondret sliimagtig klæbende Vred·
ske snart et nyt Rør, hvoraf man seer Føletraadene og under·
tiden et Stykke af Kroppens forreste Deel strækkes frem. Føle·
traadene, som ogsaa tjene til at gribe de til dens Føde tjenende
Smaadyr, kunne bøies hid og did i alle Retninger og trække sig
tilbage i flere Spiraler eller skjules under Gjellerne paa Ryggen;
de kunne ogsaa med deres underste flade eller eoncave Flade
hæfte sig fast til fremmede Legemer ligesom Terebellemes talrige
Føletraade. De løsne sig iøvrigt let af ved voldsomme Contractioner af Dyret og næsten bestandig i Døden, nll;ar det kastes i
Spiritus.
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Det er vanskeligt med Bestemthed at afgjøre, om Johnstons
Nerine coniocephala er identisk med eller forskjellig fra vor
her beskrevne. Den synes, efter de af ham givne Atbildninger
(thi h~ns Beskrivelse er meget ufuldstændig) at have .en fortil
mere smal Hovedlap, hvis Spids er noget indskaaren i Midten,
Føletraadene are insererede længere fortil end hos vor nor.ske og
derved ogsaa 0inene rykkede meget længere frem; de dorsale
Vedhæng (de med Rygfinnens bladdannede Lap forvoxne Gjeller)
paa de forreste Segmenter have en jævn, ikke foldet. ydre Rand,
Gjellerne skulle først forsvinde nær ved eller kun nogle faa Segmenter fra. Bagenden ; endelig anføres udtrykkeJig, at Anus er
"stellate" d. e., efter de almindelige Bemærkninger over Slægten
Nerine (l. c. p8g. 69) "omgiven af 8 korte ligestore Papiller, "
medens den norske Form ganske mangler Papiller eller Analtraade.
Derimod stemmer Dalyell's Afbildning af hans N ereis foliata (The Powers of the Oreator 1853 Vol. 2 Tab. 20 fig. 11-18)
ret velovereens med vor norske Art i Hovedlappen, 0inene,
Føletraadenes Insertion og Mangele~ af Analtraade; . de dorsale
Vedhæng alene passe ikke fuldkommen, og den yderst mangelfulde
Beskrivelse giver ingen nøiere Oplysning herom. Jeg tør saale·
des antage, at begge ere identiske, i hvilket Fald mit Navn N.
folioss (1850) dog har Prioriteten, hvis det ikke ved en nærmere
Undersøgellle af den engelske, af Johnston beskrevne Form skulde
vise sig, at begge Navne maatte vige for denne Forfatters N. coniocephala.
Endelig er det sandsynligt eller næsten sikkert, at den af
Grube under Navnet Aoni, f>ittata beskrevne' Annelide ikke er
noget Andet end vor her omhandlede Art, hvoraf jeg for endeel
Aar siden har sendt Berlinermuseet et med Navnet Spio foliosa
Sars betegnet Exemplar, efter hvilket det synes at Grube har
udkastet sin Beskrivelse. Denne passer paa det nøiagtigste til
vor norske Art, paa nogle faa Undtagelser nær, saasom: "at
Hovedlappen er subqvadrangulær" (den faaer først en saadan
Form ved meget stærk Oontraction eller miar Snabelen er fremstødt)og "segmentis vittis angustissimis pallidioribus 2 ad confinia
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notstis" (i levende Tilstand bemærkes ikke sa.adanne blegere
Bsand, de fremkomme kun pa.s Spiritusexemplarer som Betegning
af Segmentemes ved Tværfurer afdeelte Ilecuridære Ringe.)
For det Tilfælde, at min ovenfor anførte Formodning om, at
Aonis foliosaAud.·&Edw. er en Nerine, skuldeblive bekræfte~
maatte nærværende Art have et andet Navn og kunde da, pa&
Grund .sf dens foldede eller krusededorsale V.edhæng, passende
kakles N. crispa.

IX.

Nerine oxycephala Sars, nov. spee.

Corpus tripollicare, antice luteum seu aurantiacum, postice
fuscum, gra.cilius, teretiusculum, segmentis 215-225, postremo
cirris 6-10 ornata. Lobus cephalicus conico-att.enuatus, fere qvQ..
druplo longior qvøm latus, posterior pars latior valde convexo.,
aoterior declivis sensitn acum~nata, antennis nullis, tentaculo occipitali brevi subulato, oculis 4 distinctissimis. Labium foliaceum
pinnæ .dorsalis in segmentis branchias gerentibus late lingulatUlll,
labio pinnæ ventralis setniova)i majus, in cæteris labillo utriusqve
pinnæ semiovalia æqvali magnitudine. Branchiæ solummodo in
segmentis anticis 25 abviæ, lanceolatæ seu cirriformes, liberæ.
Setæ in segmentis anterioribus solummo~o capillares, in cæteris
uncinatæ capillaribus interpositis in utraqvepillna. Uncini apice
bidentato, late limbato.
Denne især ved Formen øi sin Hovedlap udmærkede Art
har jeg kun fund et paa en eneste Localitet, Florøen, nedgraven
i Sandet ved Lavvandsmærket temmelig sjeldent. Opisgen i et
Kar holdt den sig sammenrullet i flere Bugte.r i Sandet, som kImbede stærkt fast overalt ved dens Hud, og strakte øi og til en
Deel af Forkroppen frem af dette improviserede Rør; undertiden
krøb den et Stykke opad Væggen afKarret, idet den under denne
sin Gang omhyllede sig med et Sliimrør.

X.

Nerine eirra ta Sars.

Reise i Lofoten og Finmarken pag. 21)7.
Corpus 4, -o pollicare, antice luteum, postice fuscescens, gra-
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cllius, teretiusculum seu parum depressum, segmentis circitel' 160,
postremo cirris bl'evibus. 12 ornato. •
Lobus cephalicus longior qvam latus, fere triangularis, margine frontali latiore truncato aqgulis rotundatis, antoonis nullis,
tentaculo occipitali subulato, maculis duabus transvel'salibus subfalcatis oculos obtegentibus ornatus. Branchiæ solummodo in
segmentis 43-45 anticis ~bviæ, lanceolatæ seu cirriformes. Labium foliaceum pinnæ dOl'salis in segmentis branchias gerentibus
lingulatum subsigmo,deum apice obtuse acuminato, in cæteris,
velut in pinna ventrali omnium, se~iovale. Setæ utriusqve pinnæ
capillares in segmentis 43-45 anticis, in cæteris capillares in pinna
dorsali, in ventrali etiam uncinatæ. Uncini apic~ bidentato, late
limbato.
Denne Art er temmelig hyppig langs vor hele Kyst paa 20
-106 Favnes Dyb i Skjælsand og blød Leer: jeg har fundet den
fra Christianiafjorden af, ved Laurkullen og Aasgaardstrand, langs
Vestkysten ved Manger, Florøen, Christiansund, i Lofoten ved
lire og Slaatholmen, i Finmarken ved Tromsø, Hammerfæst, og
ligetjl Vadsø. (Kastet i Spiritus brister den altid i flere Stykker,
i Liqvor salinus bevares den derimod ofte heel). Den lever i et
cylindriskt, meget tynd.t, Bvagt,. hudagtigt, blødt og bøieligt, graalig-hyalint Rør, som kun er lidet bredere end selve Dyret og
udvendig er bedækket med et tyndt Lag af Dynd meq iblandede
fine Sandskorn.

XI.

Nerine vulgaris Johnston?

An Nerine vulgaris Johnston?, Magazine of Zoology and Botany, Vol. 2. pag. 70 Tab. 2 fig. 1-8.
Nereis aries Dalyell, The Powers of the Creator, Vol. 2 pag.
148 Tab. 20 fig. 3-6.
Corpus 4-5 pollicare, luteo-albidum, depressum, segmentis
170~200, postremo cirris 10 ornato. Lobus cephalicus vix duplo
longior qvam latus, fere triangularis, margine frontali latiore
truneato, ad anguIos antennis conico-suhulatis ornato, 'tentaculo
occipitali pusillo conico, oculis inconspicuis.
"
Vidensk.-Selsk. Forh. 1861.
5
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Appendices dorsales in se,gmentis aaticis (eirciter 60) e branehia
et labio pinnæ dorsalis eoalitis eonstantes, foliaeeæ, lingulatæ mar·
gine externo aDgusta, parum a.ut non erispo; branehiæ in 1'>mnibus
eæteris se§mentis obviæ, liberæ, a labio pinnæ dorsø.lis late lin.
gulato discretæ, cirriformes. Setæ in segmentis anterioribus (eire.
·60) capillares in utraqve pinna, in omnibus seqventibus capillares
·in pinna·dorsali, uncinatæ capillaribus illterpositis iD pinna ventrali.
Uncini apice tridentato.
Nærværende Art, søm 'Ved vor Kyst ikJre synes at være SRa
almindelig som ved England, har jeg kun fundet ved Florøen,
nedgraven i ~andet ved Lavvandsmærket. Den danner sig, ligesom de andre Arter, et Rør af Sand og har i sin hele Levemaade
megen Overeeu"sstemmelse med N. foliosa ; den kanr berøvet sit
Rør, krybe langsomt og svømmer ogsaa, og det meget hastigt,
idet den ligesom en Naide slynger sig ved slaDgeformige Bugtninger fremad gjennem Vandet. Sædvanlig strækkes kun de
lange Føletraade frem af Røret, famlende i alle Retninger, men
træklc.es, naar man rører ved dem, hurtigt tilbage, idet de oprulles
i flere skrueformige Spiraler eller skjules paa Ryggen under
Gjellerne.
Jeg har anseet det for sandsynligt, at den her beskrevne Art
er identisk med Johnstons Nerine vulgaris; men hans Beskri·
velse er dog altfor ufuldstændig til at afgjøre dette med Sikker·
hed. De 10 sidste Segmenter skulle, efter ham, mangle Gjeller;
hos vor norske Form forefindes de ligetil Analsegmentet. John·
ston fandt undertiden 0ine, jeg aldrig; hans Figur af de dorsale Ved·
hæng stemmer heller ikke ganske overeens, og Hagebørster har han
ingensteds bemærket. Ogsaa Ne rei s· a r i e s Dalyell (Powers of
the Oreator Vol. 2 pag. 148 Tab. 20 fig. 3-6) synes heller ikke
at være forskjellig, dersom man tør dømme af de tarvelige Figurer og den lidet releverewleBeskrivelse. Endelig er den af Leuckart
(B,eitrage zur KenntniBs wirhel10ser Thiere, pag. 156 Tab. 2 fig.
4-.6) beskrevne Aonis Wagneri en meget Dærstaaende Form,
hos hvilken Gr,ube (l. .c.pag. 112) fundt de for Spioniderne .cha·
raeteristiske tyende Føletraade, og som besidder aldeles lignende
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Antenner som hos N. vulgaris, skjøndt den lille uparrede 'rentakeI skal mangle.
lIt1n 8de Fehrnar. Allllimleligl MIlde.
Hr. Hjelm fortsatte Oplæsningen nl hans Afhandling om Fri.
hedsbegrebet og dets An"endelser.
Hr. l{je ru l f meddelte efterfølgende Oplysningf'1·.
J. Esmarks Stilling til Glacialtheorierne.

Om Professor

Det blev mig tilladt i Nvbr. 59 i det alm. Møde at oplæse
en kort Fremstilling af Friktionsphænomenet. Dette Foredrag
vakte· dengang ingen Discussion, hvilket jeg af mange Hensyn
særdeles maa beklage. Senere blev min Fremstilling ordlydende
trykt i Universitetsprogrammet for 1860. J. Paa Grund af den
Retning, som en offentlig Discussion, der har noget Manglende i
min Fremstilling .til Udgangspunkt, har taget, maa det her i det
alm. Møde være mig tilladt at fremlægge en Undersøgelse
{ker Prof. J. Esmarks Stilling til Gla.cial-Theo'riorne.
Der har været frem sat Fordring paa at indføre Prof. J. Esnmrks Navn som det, hvortil Ideen om Gletschertiden og dens
Mærker maa knyttes, men det gjælder, om saadan Fordring ogsaa
kan bestaa indenfor den viden,skabelige snævl'ere Kreds.
I Esmal'ks Afhandling "Bidrag til vor Jordklodes Historie"
(Mag. f. Naturvidenskaber 3. 1824) ser man, at en Istid antages,
og at Forf. anfører store paa Fjeld og i Dal løst 'liggende Blokke
som Beviser derpaa - thi, forudsætter han som bekjendt, saadanne har Isen transporteret. Og dernæst anføres som yderligere
Bevis en mærkværdig Grusvold, tilsyneladende en )foræne, liggende ikke høit over Havet yderst i en Sidedal ved Lysefjorden .
.Ja selv om en stedfunden Slibning af Klipperne faal' man vistnok
et Indttyk i disse 3 Sætningel':
"Af denne Beskrivelse vil man tydeligt kunne indse, at denne
Vold (ved Lysefjorden) har sin Oplindelse af Ismasser som have
fyldt Dalen og ved deres Udvidelae og TrykningtilJige have 1I.d h uletDalens Sole" p. 45. - - "Rullestenene {i detfaste.conglo5*

