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Serratus postlcus super i or, Den bahre Sfre Säg-
muskeln.

Den ligger under de bada Rhomboidei , kommer med
en tunn och bred Aponeuros från Ligamentum Nuchae L
trakten af de tre understa processus spinosi, och från pro¬
cessus spinosus på den l:sta, ibland äfven på den s:dra rygg-
vertebern; går snedt ned utåt öfver Splenius Capitis och
Colli, blir köttig, och fäster sig rned 4 köttiga flikar, icke
langt från anguli costarum på öfre ytan af den 2:dra, och pa
yttre ytan af 3:dje, 4:de och 5'te refbenen.

Den drar de fyra Refbenen upåt.

Serratus Posticus Inferior, Den bakre undre Sßg•
muskeln

ligger under Latissimus dorsi; emellan de understa ryggko-
torne, ländkotorne och de 4 understa refbenen, på tvären
uppå Longissimus dorsi, Sa.erolumbalis och de tre understa
Intercostales externi.

, .* . n* - ' * . " _ .
_ i

Den kommer från den del af Aponeurosis Lafissimi dor-
si, som fäster sig på processus spinosi af de 2 sista rygg-
kotorne och alla ländkotorne; så snart Latissimus dorsi, öf-
vergår i köttfibrer, skiljer sig serratus från densamma, och
forblifver ännu så länge Aponeurotisk, tills den nästan hun¬
nit öfver Sacrolumbalis, delar sig derpå i 4, merendels
breda, köttiga, uppifrån nedåt öfver hvarandra liggande fli¬
kar, som fästa sig vid undre randen af de 4 understa costse,
Den Öfversta eller första fliken är den bredaste, den under¬
sta den smalaste; denna beta ekes helt och hållet af 3:dje Hi¬
lten jemte spetsen af i<*:te refbenet; den 2:dra fliken går
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med en tunn aponeuros till costae; från denna aponeuros

går en smal tendinös fascikel, som under sista fliken faster
sig på is>:te refbenet.

Emellan denna muskel och serratus posticus superior,
ligger en tunn, med tvärfibrer försedd aponeuros, som ifion
ryggvertebrernes processus spinosi gar Öfver Longissim. dorsi
och Sacrolumbalis till anguli costarum.

Den drar refbenen nedåt.

Intercostales Extern 1, Yttre Mellanrefbensmuskler.
Elfva sådana muskler befinna sig i refbenens mellan¬

rum , betäckta af de vid thorax liggande Musklerne; de kom¬
ma från labium externum af det ofvan om liggande refbe-
nets undre rand; deras köttfibrer, med hvilka flere tendinö-
sa fibrer blanda sig, gå snedt framifrån nedåt och fästa sig
på labium externum af det underliggande refbenets yttre
rand; deras ursprung intar undre randen af refbenen, från
dessas tuberculum articulare, allt ända till ett litet afstånd
från främre benandan; deras Insertion vid öfre randen af
de 5 öfre refbenen går äunu vidare framåt, och vid de 7
undre refbenen hinner den nästan till dessa refbensbrosk. —

Vid bakre hälften af refbenen äro de mycket tjockare, och
deras übrer gå äfven mera snedt, än de främre.

De draga refbenen närmare intill hvarandra.

Intercostales Intern!, Inre Mellanrejbensmuskler.
De äro till antalet tio; den sista ligger emellan lo:de

och I l:te refbenet; på yttre sidan betäckas de, med un¬
dantag af deras främre mindsta del af Intercostales Exter-
ni, och innantill till största delen af pleura, af transversus
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abdominis emellan 6:te och 7:de refbensbrosken, af dla-
phragma emellan brosken från 7:de till 11:ie refbenet, och
af triangularis sterni mellan brosken från 3:dje tili 6:te ref¬
benet. De äro tunnare än de yttre; deras främre ända räc¬
ker ända till Bröstbenet, och med sin bakre ända gå de icke
öfver anguli costarum.

De uppkomma från labium internum pa undre randen
och från inre ytan^af öfre refbenet; deras fibrer gå snedt
nedåt och bakåt , korssa med de yttre, och fästa sig på labium
internum af öfre randen och på Inre ytan af det under lig¬
gande refbenet.

Ibland går inre delen af den 9tde intercostalis interntia
ifrån g:de refbenet öfver det lo:de till litte refbenet, och
den iO:de intercostalis internus med sin inte del från io:de
refbenet öfver det liite, och fäster sig med en tunn, smaL
sena baktill vid sidan af corpus vertebrre Xlm®.

Emellan intercostalis extemi och interni ligga Ven» ,

arteriss och nervi intercostales bredvid hvarandra, neml. ve-
nerne straxt bakom undre randen af costse, och artairerne
emellan dessa och nerverne.

De draga refbenen närmare intill hvarandra.

Triangularis Sterni, Ster nocostalis, Inre brSsU
muskeln.

Ligger innantill på thorax bredvid Bröstbenet, emellan
3*.dje till 5tte intercostalis internus och pleura.

Den kommer med en tunn och bred aponeuros fråni
doQ delen af bröstbenets sidorand, som befinner sig mellan.



ledytorne från 4:de till j:de refbenet, "från sidoranden af pro-
cessus ensiformis och fran bakre ytan af 5:1© till 7:<^e refbens-
brosken bredvid deras främre ändar; går på refbensbrosken
utåt, blir köttig och delar sig straxt derpå i 4 trubbiga fli¬
kar, som till största delen fästa sig på inre ytan af de främ¬
re benändarne fran 3rdje till 6:te refbenet, men till en del
äfven på deras brosk; från hvar flik går vidare en ganska
tunn och lång aponeuros till undre randen af dessa costse;
fran sista fliken går den till öfre randen af 6:(e refbenet;
den första fliken stiger snedt upåt och utåt , de öfriga gå mer
på tvären. Dess undre rand gränsar till transveraus abdo-
minis, hvars aponeuros den till en liten del betäcker, —

Ibland går ännu en 5:te flik till 2:dra refbenet» — Emellan
den tunna, membranösa delen af denna muskel och brosken
från 4-.de till 7:de refbenet, nedgår, på ett litet afstånd frår»
bröstbenets sidorand, arteria mammaria interna,, som ligger
midc emellan 2:ne vener.

Den drar refbenen inåt och nedåt,

L o n g u s Co Iii, Långa Halsmuskeln.
Den ligger på sidodelarne af främre ytan på de tre öf-

versta corpora vertebrarurn dorsi , och på de 6 undre Corpo¬
ra vertebrarüm colli, samt på främre ytan af samma verte-
brers processus tranaversi; på sidan utåt betäckes deni a£
Rectus capitis anterior major»

Den upkommer

0) med 5 inre, öfver livaran liggabde, till största de*
len köttiga fascikler, från främre ytorne a£ 3:dje, 2.'ra och
i:sta ryggkotorne, och 7:de och 6:te halskotorne, hvilka för¬
ena sig i en dels tendinos, dels köttig muskelbuk, och hvar*
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till vidare kommer en mycket smal kottfascikel från capitu«
lum costae primae ;

b) med 5 yttre, merendels större köttfascikler från öfre
ramlen på tvärutskotten af 6:te, 5'.te, 4:de och 3«dje halsko-
torne, och från den främre trubbiga spetsen på t vårutskott et
af 6;te halskotan, hvilken fascikel är den mindsta; de 4 först¬
nämnde äro sammanväxta med de 4 Öfre under dem liggan¬
de intertransversarii colli enteriores.

'Den fäster sig

a) med tre yttre, till största delen tendinösa fascikler
på undra randen och främre ytan af tvärutskotten pa 6:te och
5:te halsvertebrerne, till den sednare går den med aine fa-
•cikler, af hvilka den yttre, mindsta förenar sig med rectus
capitis anterior major, och den inre större stiger ut- och upat
emellan de 1 yttre fasciklerne, som upkomma fran b4e hals¬
kotans tvärutskott;;

med 3 inre, nästan de största fasciklerne pa sidan af
främre ytan på corpora vertebrarum tertiae et a:dae och pa
tuberculum anterius atlantis, här förenar den sig med fascia
anterior columnaa vertebralis, och med longus colli fran an.
dra sidan. ' . ,

Den böjer halskotorne och liufvudet framåt och något
på sidan. .

Be c tus Capitis Anterior major, Fr&mrt, större
räia hufvudmitskeln.

Den 1'ggsr på tvärutskotten af 6:te till 2:dra halskotor-
ije, på främre bagen af atlas, bredvid longus colli utåt, hvil-
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ken den till en litén del betäcker; på den samma ligger
ijervus sympatheticus och larynx.

Den kommer med smala tendines från de frätnre trub¬
biga spetsarne på tvärutskotten från 6:te till 3:<1 je halskotan,
och från den yttre tendinösa fascikeln, med hvilken longus
fäster sig på $:te halskotans tvärutskott, blir vid uppstigan¬
det småningom tjockare, och fäster sig med den största köt¬
tiga delen på den sneda linien på nackbenets grundutskott.

Den böjer liufvudet framåt, och hjelper till att rote¬
ra det, —

Rectus Capitis Anterior minor. Främre, mindre
räta hufvadmuskeln,

ligger på ligamentum obturatoriurn anterius emellan nackbe¬
net och atlas; bredvid den inåt ligger rect. cap, ant, major,af hvilken den något betäckes, och bredvid den samma utåt,
på ett litet afstånd, rectus capitis lateralis; emellan dessa
båda muskler ligga mer framåt Carotis cerebralisj och Vena
jugularis interna.

Den kommer senig från främre ytan af atlantis sidodel,
stiger öfver denna sneiit upåt och inåt, blir köttig och bre^
dare och fäster sig på nackbenets grundutskott bakom dess
sneda linie. Ibland är den delad i 2:ne små öfver hvaran
liggande muskler.

Den böjer hufvudet framåt»1

Rectus Capitis Lateral i si Räta sidohufvudmuffttln
ligger emellan hufvudet och första halskotau bredvid ob-
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liquus capitis superior inåt och bakom bakré delen af biven-
ter maxillse inferioris.

Den gar från spetsen af irsta halskotans tvärutskott rätt
upåt till tuberculum jugulare på nackbenets ledgångsdel. —
Ibland ligger bredvid denna muskel utåt ännu en annan
längre men smalare lateralis, som från spetsen af i:sta hals*
kotans tvärutskott under trachelomasloideus går upåt till bakr^
randen af tinningbenets vårtutskott.

Öfver denna muskel går främre grenen af första Nack-
nerven bakifrån framåt.

-

Den hjelper till att böja hufvudet litet åt sidan.

Scale ni, Halsens refbensmuskler.
De ligga på sidan af halsen emellan halskotornes tvär*,

utskott och i.'sta och a:dra refbenet; de flästa dela sig i flere
fascikler, som småningom blifva smalare nedifrån upat. Arn«
talet af dessa muskler, och till och med af deras fascikler,
är obeständigt.

Den Främre, Scalenus Anterior^ kommer från inre
randen af lista refbenet, nära vid dess brosk, blir ofvantill
bredare och delar sig i tre köttiga fascikler, som gå till än«
darne af tvärutskotten af 6:tc, 5:te och /j:de halskotome, och
blifva till största delen tendinösa vid sina fästen på dem.

Den Medier sta, Scalenus medius^ som är störst; »kil-
jer sig genom en bred springa från den främre, oqh up-
kommer

a) med 6*in främre största fascikel, som gränsar till Öf*
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versta fliken af serratus magnus, från midien af l.'sta refbe-
nets öfre yta;

b) med eri bakre, bred och teridinns fascikel från mid»
ten af 2:dra refbenets inre rand;

c) ibland med en ganska liten, bakre köttfascikel från
första refbenets yttre rand, bredvid dessledknölj och d) med
tre mycket smala och tunna fascikler från den bakre trubbi¬
ga spetsen på tvärutskotten på 7:de,. 6:te och 5.'fe halskotor-
ne; dessa tre ursprung kunna endast ses på bakre ytan af
denna muskel.

Den fäster sig

a) med 2 bakre, smalare fascikler, som upstiga från
denna muskels bakre yta, på den bakre trubbiga spetsen af
6ue och 7:de halskotornes tvärutskott ;

b) med 6 främre , merendels tjockare tendines, hvilka
dels upstiga från denna muskels främre yta, dels från dess
yttre rand, på den delte ändan af 6:te, 5:te, 4:de och Sldje
halskotornes tvärutskott, på tvärutskottets spets af den 2:dra,
och dess främre rand af den lista halskotah; Tendines på
3:dje, 4:de och 5:te halskotorne äro tjockast, och de på 2:ra
och 6:te halskotan smalast; de tre öfversta tendines äro sam¬

manväxta med levator anguli scapulae, de tre understa med
scalenus anterior och de 4 understa med intertransversarii
colli posteriores.

Den bakre (Ssalenus posticus), som ligger bakom den
medlersta, och framför cervicalis descendens, kommer med
en tunn och bred. sena från inre randen af s:dra refbenet?



A PHO RIS MI MED ICO-FORENSES.
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Inter novas recentiorum Monomanias eminet proclivitas
ad incendia excitanda, cujus mentionem fecit Cel. A. Htttke
(Lehrb. d. Ger. Med. pag. 207). "Pueros scilicet et pwel-
las confirmatae jam setatis, ubi ad pubertatem appropin-
quant, saepius teneri cupidilatß tecta incendendi, eanique,
quatenus ex vitioso corporis statu, praecipue vero ex per-
turbato systematis sexualis accrement.o, menfem alienan-
te, oriatur, summam animi attentionem m.ereri'% cele-
berrimus auctor contendit. Huic autem doctrinae, quin
veram habeas, plura adversantur. Exempla ipsius male-
ficii non admodum frequentia sunt et magis ambigua,
quam ut rem decernere queant. Sed si etiam eonceda-
tur, majorem pro rata parte numerum incendiorum a
juventute excitari, hoc facile explicatur ex temeritate et
petulantia juyenili* atque ex facilitate, qua molitor in-
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eendii se occultare, suae vero simul ulciseendi cupidini «a*
tisfacere polest. Fingamus vero, aliquem ejusmodi cu-
piditate morbosa tentari, quid sibi volet? vix aliud,
quam ut spectaculo flammarum doinus ardentis sese ob-
lectet. Desunt autem omnino argumenta, quibus osten-
deretur, hujusmodi cupidinem ignis conspiciendi cum evo-
lutione systematis sexualis necessario cohaerere, quamvis
fortuito in eadem tempora incidant; sanguini quidem ve-
noso, circa nervös oculorum congesto, cum Clarissiino
Oslander, eandem serio tribuere velie, credimus nemi¬
nem. Conjecturalem igitur illam incendia struendi cupi-
ditatem, quae quidem, ubi plurimum concesseris, nihil
aliud erit, quam indomita flammas conspiciendi libido»
in ratione ignis effrenate tractati repetenda, nullius mo-
menti habendam esse, non diflldenter autumanms.

n.

Pueriles vero impetus, qui educatione non cohiben-
tur, posse in pravam verti consvetudinem, vix aut ne
vix quidem postea exuendam , singularis docet inter aTia
exemplum Monomaniae, quod nomine Klettersucht refett.
Cl. Dr. T.A. Wagner; Ilecker, Ann: Dec. i85o. p. 411—15.
— Vir quidam inediae aefatis, statura quadrata, maritus,
victu liberali utens, minime vero vino dedilus, ab ineun-
te setate insuperabilem alit libidinem, parietem domus fosti-
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giaturn occulte sursum deorsttmqae standeridi, ein si quotidie
/unam aut duas horas obsequi potest, festivus et alaeer
apparet; si autem hoc non licet, desidia et somnolentia
gravatur, quamvis nihilo secius negotia sua diligenter
peragat. (Seilicet inter parietes vicinarum domuum fasti~
giatos, duos passus a se distantes, triginta ulnas altos,
stupenda agilitate ascendit et descendit, postea vero per
fenestram, consulto a se juxta fastigium paratam, in
contabulationem subtegulaneam atque in eulmen domus
enititur, ibi ultro citroque perrepens, donec paroxys-
mus quieverit). Sic per singulos annos, semptemdecim
Tel undeviginti diebus eujusque niensis continuis, pueri¬
lem hunc persequitur lusum, ceteris cessat. Si forte,
cum impetus accedit, in Girculo liominum versatur, de
quo honeste se recipere non potest, manus et frontem
occulte fricat, occosioni imminens, qua se subducere
queat. Irrita fuere ornnia miram hane cupidinenii^quarn
etiain a conjuge occultare studet, ayertendi conamina.
Medicus, in consilio adhibitus, yirum omnino sanum et
yegetum in venit; interdum tarnen speciem praebuit homi¬
nis, qui nondum satis dormivit. Quamvis hunc statum
cum clarissimo IVagner, perturbationi cuidam systematis
nervosi, statis jam temporibus recurrenti, prohabiliter tri—
buendum esse, atque somnabulismum diurnum recte
häberi censeamns, eum tamen justam facto rum excusa-

tionem, qualis mente captis yulgo conceditur, vere ad-
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miltere posse, omnino negamus, Tali homini, contra,
summo jure ratio reddenda elit omnis darnni, cujus idem
fuerit caussa, aestui luijusrnodi libidini» indulgens; nihil
enim non demonsirat, tum sueo ipsius esse slultiti»
corjseium-.


