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Ï Handels- og Industríe-Tidenden No. 21 for dette Aar er indrykket

Udrog af et Brev fra en dansk Reisende i London, der melder om
et vist Slags fint og blödt Klæde, man i Engelland forfærdiger af
de fine Haar paa Skindet ¿f et Slags Sælhunde fra Sydhavet, med
hvilket Brev, Prove, saavel af Sælskindet, som af Klædet, er
hidsendt.
I et underfoiet Tillæg til dette Brev, have Udgiver
ne af denne Tidende blandt andet sagt folgende: “Det fortjente
”vel nöiere at undersoges, om Sælhundene i vore nordiske Vande
“ikke i nogen Periode af deres Alder skulde have de fine Haar
“eller den Uld, som hine i Sydhavet; vor almindelige Sælhund
“har Uld i Bunden, men den er hos de Gamle meget kortere og
“sjeldnere, end den i Proven fra Sydhavet; dog erindrer jeg at
“have seet en ung Sæl, som havde en noget tættere og længere
“Uld.
Den fra Sydhavet har sorte blöde Haar, som paa Spidsen
“og ved Grunden ere ganske hvide, imellem disse sidder cn cho“coladefarvet yderst fiin Uld, som er tæt og fuldt f Tomme
“lang.
Adskillige af de Grönlandske Sæle have ogsaa Uld i Bun“den, mere eller mindre, og udentvivl er dette foranderligt efter
“Alderen.
Skindet af Ungerne af Phoca Ursina bruges jo til
“Foerværk, just for den skjönne blöde Ulds Skyld, og det blöde
“Haar, som det har, da de gamle derimod have stive Haar.
“Neppe have dog nogen af vore Nordiske Sælhunde - Arter en saa
“tæt, fiin og blöd Pels, som denne fra Sydhavet, der terde
Sel. Sk?.
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’’være en ny hidindtil ubeskrevet Art.t<

Saavidt Handelstidendens

Udgiver.
Fór saadan Bekjendrgjorelse skede, var Forespørgsel gjort
hos mig, ved Skindprovens Foreviisning, om jeg kjendte denne
Sæl-Art, og om den kunde regnes til nogen af dem, jeg i min
Fauna Grönlandica og i Naturhistorie - Selskabets Skrifter, havde
beskrevet?
Hvor il jeg uden lang Betænkning kunde svare, at

den var mig ubekjendr,
Laad paa dette Skind,

thi Haarene,

og det derunder værende

vare rer paafaldende forskjellige fra alle

dem, jeg paa nogen Art i Grönland havde seer, ei heller vidste
jeg strax at angive nogen af de hidtil i naturhistoriske Skrifter
beskrevne Arter, hvortil den kunde henfóres, med mindre det
skulde være Sos - Björnen (Phoca Ursina), men snarest formode
de, at det maatte være en nye og ubeskreven Art, som gav

dette Klædestof;

imidlertid lovede jeg nöiere at anstille Undersög-

ning derom, og da at tilkjendegive Udslaget; dermed kunde jeg
dog, formedelst indlobende Forhindringer, ikke fremkomme saa

betimelig, at jo ovenanførte . Bekjendtgjörelse imidlertid skede,
hvori det ellers maaskee beqvcmmest kunde bleven indlemmet;
derfor jeg nu helst, med Selskabets Tilladelse, paa denne Maade
fremlægger mine Tanker offentlig for Sagkyndige Videnskabsmænd,

da jeg tillige kan tage Hensyn til hvad i ovenmeldre Tillæg er

bleven yttret, i den sikkre Forventning,
Udgivere ikke ville have noget herimod.
Hvad da den Sæl-Art angaaer,

at Handelstidendens

af hvis fine og blöde Laad

det omskrevne Klæde virkes, da tör jeg nu ingenlunde dratte i
Tvivl, at den jo er Söe-Björnen {Phoca Ursina), altsaa længe

siden bekjendt og beskreven,

thi denne siges just at have saa-
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danne Haar og Laad, som Pröveskinder anviste, og rillige paa
gamle Hanners Skind en saadan Farve.
Jeg troer og, at enhver
vil blive overbeviist herom, som holder Skindproven mod det
udstoppede Exemplar af Phoca Ursina, som findes i Universite
tets Natural-Samling, da den eneste Forskjel, som ved denne
Sammenligning kan opdages, bliver denne: at det udstoppede
Exemplar er mindre smukt og lidt mindre tykhaaret; hvortil Aarsagen kan være, at det, ved saalænge at gjemmes, kan være
blegnet, cg at Skindproven kan være taget af et fuldkomnere og
ret udvoxen Dyr. At denne Sæl-Art o¿saa skulde findes i Grön
land, har jeg, saavel i min Fauna grönlanaica p. 6, som i Na
turhistorie-Selskabets Skrifter iste Bind idet Hefte pag. c'i 6o,
blot formodet efter Gronlændernes Beskrivelse paa deres omtalte
Auvekajak, men ikke kunnet udgive det for nogen fuld Vished,
saasom dette Dyr aldrig var kommet mig for Orne, skjönt Pen
nant i sin arktische Zoologie pag
*
166 forklarer mine Ord ander
ledes; skulde min Formodning ellers, ved nyere Iagttagelser,
blive bekræfeet, da maatte det ventes ved de aller sydligste Egne
af Landet, og den vil dog kun blive en af de yderst sjeldne Ar
ter , hvoraf altsaa liden eller ingen Fordeel var at love sig til slig
Klædes Virkning i vort Fædreneland.
Hvad angaaer den Yttring, at Salhundene i vore nordiske
Fände mueligen i nogen Periode af deres Alder kunde have de fine
Haar eller den Uld, som hine i Sydhavet, da torde jeg nogenlun
de bestemt paastaae, at man, ved anstillet Undersøgelse med
nogen af de hidtil be’.jendte og systematisk beskrevne Arter, ci
vil finde sig bestyrket i si g Formening; naar end Säe-Björnen

selv,

eller en lignende hidtil ubekjendt Sæl-Art, skulde opdages.,
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som vel var mueligt,

da Buffon *
) vil vide den af de Reisende

antruffen under alle Breder sydlig og nordlig indtil 65de Grad, og
Berings-Oen hvor Steller fandt saa stor Mængde af disse Dyr, sees
paa Karterne aflagt omtrent imelLm den 55de og 56de Grad nord

lig Brede **
);
da vilde det dog uden ai Tvivl beflndes, at de i
hver Periode af deres Alder have denne fine Uid eller Laad (som
jeg. hellere vilde kalde det), i det mindste giver mine indhentede
Erfaringer ikke Grund til at formode nogen Forandring heri, naar
Talen er om det rette Laad eller Underlag, som findes i Grun
den under de egentlige Haar, og ei om Haarene selv.
De grøn
landske af mig seete forskjellige Sæl-Arter, have vel, som sagt,
mere eller mindre af dette Laad under de længere fremstikkende
Haar, hvilket jeg ei heller har forsömt at anmærke i mine oven-

rneldte Skrifter, men aldrig have de dog saa fiint, langt, blodt
og tætpakket Laad, som den Sydhavske eller Söebjörnen; de Ar
ter, hos hvilke jeg fandt ¿et meste Laad, vare Klapmydsen {Phoca
cristata) og Fjords eslen (JPhoca hispida), af hvilken sidste jeg her
kan fremvise er Skind til Skue, men hvilken himmelhöi Forskjel
der er imellem deres og Soebjornens, vil ved mindste Sammenlig

ning strax kunne erfares ;

ei heller er deres Laad bleven befun

den saaledes foranderlig efter Alderen,
blive længere eller blödere,

-at det i een Alder skulde

end i en anden;

*) See Büffbns naturgesch, vierf. Thiere,
16 B. p. 236.

thi med det under

iibersczt durch Herrn Otto,

**) Jeg folger heri de Karter, som findes v vedfoiede Stellers Beschrei.
bung vott dem Lande Kamtchatka og Adelungs Geschichte der Nordost,
liehen Schiffahrten, saavelsom Pallas neue Nordische Beiträge, 3 B»
Jte Platte.
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Haarene siddende Laad har det omtrent samme Beskaffenhed, som
med Dunen under Söcfuglenes Fjær, der, saavidt vides, ikke
er Forandring underkastet, men bhvei' i hver Periode den samme
hos een og samme Art, enten saa Fuglen er ecnaarig eller flereaarig.
Derimod gives der hos Sælhundene et andet Slags Laad eller
blöde Haar, hvormed de födes, og hvilke findes paa de ufodre
Unger, naar de ere Födselen nær, men tabes kort Tid efter
Fodselen, alt ligesom Artens rette Haar fremvoxe; dette med
fødte Laad ligner altsaa mere den Duun, hvormed Kyllinger, og
adskillige andre Landfugle-Unger, komme frem af Ægget, som
snart taber sig og ligesom afskydes ved de egentlige Fjærs Fremvext ; det er og just saadanne nyfodte eller ufodte (af Moderens
Liv udskaarne) Söebj.örne - Ungers blödhaarede Skind, der læses
om at være brugte til Focrværk, da endog de ufodtes siges mere
silkeartet og sortere end de nyfodtes *).
Skindene af de grøn
landske Sæl-Arters ufodre Unger, der faaes især af Svantsiden
(Phoca gronlandica), naar en drægtig Hun fanges kort for Fod
selstiden, og have da et saadant fint, blödt og tykt Laad, der
er giindsende hvidt og plydsartet, derfor ved Colonierne kaldes
lisblinke-Skind, paa Grønlandsk: Iblau, (hvoraf jeg og kan
fremvise Selskabet et Exemplar til Betragtning), har jeg lige
ledes seet brugt tib Huer og Vesrer af et temmelig godt Ud
seende; og jeg formoder, åt den i Tillægget, af Handelstiden«
dens Udgiver, ommeldte Unge af vor almindelige Sælhund, som
var seet med en noget tættere og længere Uld, maae have været
af dette Slags, da ellers vor almindelige Sælhund (Phoca vitu-

lina) er en af de Arter,
*) Buffon 1, c. p, 249,

som have kun lidet Laad i Bunden
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ander Haarene *).
Og dette Slags Sælhundelaad var det eneste »
jeg vidste at give Anviisning tii, naar noget Forsög skulde gjöres med vore nordiske Arter for at efterligne Brugen af SydhavsSælens Laad til Klæde; imidlertid trocr jeg ikke, det vilde ret
lönne Umagen, deels fordi det er saa langt fra den Fiinhed og
Blodhed, der udmærker det Sydhavske, og ganske naturlig maatte
opvække Tanken om dettes Brugbarhed til Klæde, deels og fordi
hverken lisblinke-Skindenes Störreise er af den Betydenhcd, eller
deres Antal saa stort, at dermed kunde udbringes noget i det Store.
Dette var da alt, hvad jeg havde at sige om denne Sag,
men virkelig skulde det glæde mig, om nogen Andens Erfaring
kunde aabne bedre Udsigter, hvis anstilte Undersogninger jeg in
genlunde hermed har villet erklære unyttige, og saa meget min
dre villet forekomme, som mangen nordisk Sæl-Art endnu kan
være mig og flere Naturkyndige ubekjendt. Hvad de grønlandske
Sæl-Arter angaaer, da maatte man önske et udstoppet Exemplar
af hver Art, og Forandring efter Alderen, ved Handels - Directionens Foranstaltning oversendt til Universitetets Natural Samling,
paa det den fornødne Sammenligning kunde gjores med de Arter,
som vel ogsaa ved Øvrighedens Foranstaltning bleve at erholde fra
Island, Færoe, de norske og danske Kyster, thi upaatvivlelig
vilde dette tjene til noiere Opklaring og vissere Kundskab om disse
Sóedyr, hvis Historie langt fra ikke endnu er bragt til den rette
Fuldstændighed.
Ja var det og ikke mueligt at bringe det vi
dere, end til et Skind af hver, med sammes paaklæbede Natio
nal-Navn, saa var dog allerede dermed meget vundet til at flnde
ud af det nu herskende Vild,erode i vore nordiske Sælarters Syno
nymie, den jeg ellers efter Evne har sögt at fastsætte paa oven«
anförte Sted i Naturhistorie-Selskabets Skrifter..
*) See Natufhist. Selsk. Skr. I. c. p. 104.

