
dm Fist Mallen kaldet.
Silurus Glanis Linn..

^^blandt de tusindfold Skabninger, som Naturen i sit gromdse-- 

c%j lofe Rige bevarer Kjendere eller Elstere af dens Frembringel
ser til.nojere Grandffning og Underfogelse, er det uendelige trim
mel i Vandene. Her kan det nred Rette hede til den Forstende, 
ja til ethvert Menneske, som til HioB Er du kommen til Havets 
Dybhederi eller haver du vandret der, som man randsager efter 
Afgrunden l Thi dets Betragtninger maae endelig tabe sig i dette 
umaalelige Dyb,, og Opdagelserne ån blive faa. Blot i Hen
seende til de vidtloftige Strcekninger, som Vandets Indvaanere 
paa vores Jordklode til Opholds-Steder ere forundte, kan man 
temmelig vist troe, at de holde Ligevcegten med, om ikke overgaae, 
de evrige, der beboe Jordens torre Overflade. Men hvor ringe er 
Antallet ikke , som hidindtil deraf er nnderfogtl og hvor ufuldkom
men da, endog af den Aarsag , vor Kundstab L Meere maae den 
endnu , efter sinne ringe Tanker, for den storste Deel vcere det, i 
Henseende til de Bestrivelser over Fiske-Arterne, som hidindtil have 
seet Lyset. Mppe er deres udvortes Dannelse faaledes udmcerket, 
at det, der om den storste Deel bliver sagt, ey stulde kunne forbe
dres; hvorledes stulde da Udarbeidelserne i det ovrige, angaaende 
den indvendige Bygnings Bestaffenhed, formane at stille den grub
lende Lcerde tilfreds, end sige at fyldestgjore de Noyseendet

R z Betragt^
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Betragter man med den Agtfomhed, font ffee ber, de Afbild

ninger, font endog de bedste Fiffe-Beffrivere have ureddeelt, paa de 
almindelig forekommende Fiske; hvor afvigende ere ikke da mange 
deraf fra den naturlige Skabning! Og, feer man til de indvortes 
Deele, fom simre faa have betragtet, mankes Fejlene endnu tydeli
gere. Men, hvilket mmneffeligt Foretagende kan siges frie derforl

De sieeste Fiffe, fom forekomrne i de hidtil bekimdte Skrif
ter, ere uden Maat, paa en Lref, afmalede, en Deel deraf efter 
torrede Exemplarer, hvorefter og mange Beffrivelftr ere giorter 
og almindelig finder man deres indvendige Deele i en fremmed Stil
ling, udm for deres ordentlige Leye forestillede. Hvilket giver Tin
gen en uvis Skikkelse, og forvolder, ister det sidste, at man ey kan 
gjore sig et tydeligt Begreb om dens naturlige Sammenhæng.

I ncervcerende Afhandling, fom indeholder et Forsag ti! en 
tt^yagtig Historisk Beffrivelfe over m af vore berømte Forrff- 
Vands Fiffe, Mallen kaldet, har jeg fogt at undgaae begge 
Fejl. Men uden Tvivl vil man deri vel dog finde andre.

At betragte et faa ringe Emne i et faa oplyst fom ffjonfomt 
Selffab, hvis Agtfomhed behageligen burde underholdes, behovede 
vel Undffyldning; helst da derom simvel i de nye fom gamle Skrif
ter er allerede handlet. Men just dette haver tildeels bevcrget mig 
til at igjentage en Materie, fom adffillige vcerdige, endog beromte, 
Mcrnd have, i mine Tanker, efterladt ufuldstcrndig. Og, da det 
synes, Naturens Betragtning nu igjen hos os er yndet; man ey 
heller vel kan negte, at jo det Lidet deri er lige faa vel Underfogelfe 
vcrrdt fom det Store; ister naar famme foruden det Behagelige, 
som fornojer vores Nyefigenhed, kan anvendes til Nytte for Viden- 
ffaberne, og Brug i vore huuslige Håndteringer; formoder jeg, 
ut man just ikke gandffe vil kjedes ved at hore mig, ey heller vil 
holde Umagen, dette Arbeyde har forvoldet, saa aldeeles spildt.

Vil man, med Bocharto (a) og fleere, antage fom afgjort, 
at den Fiff, der kom fra Tiger-Strommen for at anfalde Tobias, 

var
(a) Bodiart. Hierozoicon Lib. V. Cap. XIV. p. 728. 
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vur Silurus, og egentlig den Art, som Uf Linneo kuldes Silurus 
Glanis, hvilken er vores Malle; kun den med Rette henregnes til 
de loengft bekjendte Fiffe. Men, uagtet den vel kun verre det, bliver 
den Sug dog ultid Tvivl underkastet; da de crldste Naturkyndige 
desangaaende have talet altfor ubestemt, saa at man deraf ey for
matter at flutte noget vist.

Dens crldste Navn bliver vel det Hebraiffe Sibbota eller Bor- 
Iota. Fra det Grerffe herrore Navnene Glanis og Silurus, hvormed- 
den, snart ved forste snart fidfte, hos forffjcctlige Forfattere findes 
bencrvnet; hvilket og haver forvoldt, at den af nogle er antaget- 
for to forffjcrtlige Fiffe. Linneus har derfor tillagt vores Malle 
begge; da Silurus tilkommer Slagset, og Glanis alleene Artem 
Vore Naboer, de Svenffe, kalde den som vi. Ellers er dens Navn 
lige saa forffjcrlligt, som Lundene hvori den findes (b).

Jeg kjender ingen Fiffe, som, i Hensigt tit sin heele Skab
ning, kan holdes for ncrr besta'gtet med Mallen, uden alleene Aal- 
åvabben (Gallus Lotus), four og eene af Artedio (c) derfor er an- 
seet. Desuagtet har Linneus og hans Efterfolgere, paa Grund 
uf den forreste Bryst-Finnes ubetydelige Indkcrrving, gjort det 
Stags, hvortil han henforer Mallen, scrrdeles vidtløftigt (ll), og 
synes her, saavetsom andensteds, ut huve gjort Vold puu Skabnin- 
gen (e), for ut dünne den efter sin Lcere-Bygning. Lungt bedre, 
eller i det mindste meere nuturlig, hur Gronovius (f) guuet til 
Berks; hvorfor mun og hur nok suu megen Feye til, i den Hen- 

____________________ sigt

(b) I Tyrkret og i nogle nf Ssestcederne i Italien kaldes den Glagnum. Z Schweih, Salut. 
Paa Polff og Bshmist, Sum. Ungerst, Hard (cha og Harcha. (Marligl. Pan non. My- 
fic.) Men i Wien, Dick. Paa adskillige Steder i Tydstland, VZels, Waller, Scha'id 
og Schaiden. Paa Franst, Silure. Engelst, The Shear Fifh. Hollandsk, Meirwall 
(Stat. Müller.)

(c) Arted. Gen. Pife. p. g2 og lio.
(d) Den er henssrt til den 4de Classe, som indeholder hans Pife. Abdominales. Faun. Suecio 

Edit. alt. p. 121. No. 344. S. 0. Syft. Nat. Edit. XII. p. 501.
(e) I hvilken Hensigt man behage at sammenligne Batrachum Kleinii, Miff. V. T. 4. f. 7. g, 

Afpredinem Linnei, Amænit. Acad. Vol. I. p. 593, T. IL f. 5, og Calyçhthytideip g, 
599. T. II. f. i. med vores Malle.

(f) Groiiov. Zoopbylac. Fafc. I. p. Ivr»
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sigt, at bifalde hans Inddeeling, der synes endog naturligere end 
Kleins (g).

Iblandt dem,, som i forrige Seculo have talt i Besynderlighed 
om Malten , sindes og vor beromte Ole Worm (h). ¿)g 1685 har 
allerede Caiper Bartholin, tillige med Oligero Jacobæo (i), anato- 
meret den, hvis korte Beffrivelse er temmelig nsyagtigen affat
tet (k). Saa har og en Svenskz Peder Osbek, omtrent for en 
Snees Aar siden, gjort det samme. Men ingen af dem, etter no
gen anden, saa vidé mig er bekjendt, har ladet de indvortes Deele 
vehorig aftegne. I Pontoppidans Atlas forekommer ogsaa en Af
bildning af Matten, som er gjort ester den Figur, der findes hos 
Schoneveld. Kort sagt: Ncesten ingen Forfatter, fra Ariftotele (!) 
og Diofcoride af til Gouan (m) og Statius Müller (n), hvilke have, 
saavidt jeg veed, sidst afhandlet Fiffene i Almindelighed, har for
glemt at tale om vores Matte, hvilken og meer end paa 10 Steder 
sees stukken i Kobber (o). Desuagtet er der ingen, som hidtil har 
bemcerket, at denne Fisk er forsynet med fire temmelig vidt adffilte 
Ncesebore (p), da den ikkun er tillagt to.

(g) Som har fat den iblandt hans Pifces branchiis refpirantes. Miif. IV. p. 9, 
(b) Muf. Worm. C. XII. p. 277.
(i) Mufenm Reg. Edit. Lau rent, P. I. Se&. III. No. 3Z. T. 3.
(k) Gesnerus, i fm Hiftoria Animalium (Lib. IV. p. 876. de Aquatilibus) har allerede for

ud beskrevet de fleeste af dens Indvolde ; hvoraf Maven med vedhængende Tarm, og end
nu et ukjendeligt Stykke, ved Fiffens Afbildning ere forestillede

O) Ariftot. Hi il. Animal. Lib. II. Cap. 3, pag. 222. og 226.
(m) Gouan Biflor. Pife. p. 157. •
(n) Linn. Syft. Nat. Edit. Star. Müll. B. IV.
(o) As hvilke Kleins er, efter min Skjsnsomhed, det bedste.
,(p) Endffjsnt Schoneveld ikke ncevner noget, i sin Beffrivelse om Mallen, angaaende Rase- 

borene, sees samme dog paa den givne Afbildning betegnede ikke alleene to, men alle fire, 
hvoraf de bageste rigtig ligne Huller , men de forreste ikke, hvilke see ud fom to korte 
Pigge. Ichthyolog. p. 69. T. VII. f. 2. Og ester Gouans Beffrivelse ffulde man for
mode, at Nceftborene maatte vsere i Antallet afvexèende: Nares læpius folitariæ, æquaies, 
mag næ, diñantes, aut mediæ, aut marginales. Gouan Biflor. Pife. p. 157.
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Jeg haver derfor ftrccbt, saa vidtmueligt, at folge Naturen 
noyagtigere, og det saavel ved at vise de indvortes Dee^e, fom i 
Henseende til dens udvortes Dannelse.

Hvad Skabningen angaaer, da haver den: Et stort, ned
trykt, fladt og glatpandet Hoved, omtrent saa bredt som Ryggen, 
forsynet med to Oyne, fire Ncesevore, sex Famle- eller Fole-Stcen- 
ger, et grcesseligt Gab, og et sammenflet Gjcetldcrkke.

synene sidde ud til Siderne, nceften i lige Linie med de ever- 
ste Fole Stcrnger. De ere smaae, trinde, lidet fremftaaende, blaa- 
graae, ret tindrende og bevcegelige. De omgives med en blakket 
Glimte-Hud, som imod Hyet er sort-fpcettet, og for fterfte Deelen 
ffjult under Aye-Krandsen.

Imellem nys ncevnte Fole-Stcenger findes Ncefeborene, det 
eene Par lige oven over det andet. Det forfte sidder ncer ved 
Munden, er rundagtigt, meere fremftaaende, og bevccgeligere end 
det andet etter overfte, hvis Aabning falder ftsrre og langagtig, som 
en rund-endet Sprcekke. De to paa hver Side aabne sig i en fcrl- 
les Gang, som forer til den egentlige Ncese-Huulhed.

Fole-Stcengerne ere syledannede, ulige lange, og bevcegelige. 
De to sidde ved Mundvigen i Over-Kjcrben, de fire under Hagen. 
Forfte ere bagtil fladagtige, vel dobbelt saa tykke, langt stivere, 
og fire Gange lcrngere, end sidste. De rcekke over Bryft-Finnen, 
have et mcerkeligt Led, ved hvilket de bevceges til tre Sider, og saa- 
ledes rundt om, undtagen lige fortil. Af dem under Hagen ere 
de bageste de lcengfte. Alle hcenge flappe som Forlcengninger af 
Huden.

Mundener buttet, meget ftor, ey fuldt faa bred som Hove
det. Kjceberne gandffe korte. Den overfte ganer i eet med, etter 
er en Afftamminq af, Pande-Beenet, og findes lidet kortere end 
den underste, hvilken eene kan bevceges.

I
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I Mundvigerne ligge to anseelige Folder, tjenende til at 

gjere Gabet desto stsrre.
Mundens Huulhed er besat med nogle tusinde hvasse, korte, 

og lidet krogede, Teender. Nogle af dem sidde radviis ftrar sortil i 
Over- og Under-Kjceben; andre ere famlede i sex adffilte, lidet for- 
hejede, Hobe, hvoraf tvende sidde i Ganen og fire i Svcelget, nem
lig to oven og to neden til, lige imod hinanden. Tanderne deri ere 
saa loseligen befcesiede, at de lade sig, ligesom Tanderne i Karter, 
bevccge frem og tilbage.

I de Rum etter Furer, som findes imellem disse Tand-Hobe, 
ister dem, der ere imellem Over-Kjceben og Ganen, sees en utallig 
Mcengde smaa gryndannede Kirtler, gjerne skjulte under en klceb- . 
rig og klar Sliim, som de udgyde og forsyne Munden med.

En egentlig Tunge har den ikke (q); med mindre rnan i dens 
Sted vil antage Glatternes Grund-Beens forreste Pynt, som, 
lidet oploftet, ligner en buttet eller afstumpet, kteftet, brussagtig 
Tunge, der i sit rette Leje ligger dybere end Under-Kjceben, og ud
fylder gandffe dens Huulhed.

Gjcelldcckket er ligesom deelt i to, fortil i eet sammenfojede. 
Ethvert bestaaer af 15 krumme Straaler, og tvende tynde, brede, 
ulige dannede Skildter, hvilke sidde oventil ved Siderne. Det ba- 
gefte er störst, eg ligner Skulderbladet af et Lam. Straalerne ere 
boyede ud ad, og blive fortil alt kortere og kortere.

Oploftes Gjcclldcckket, sees Gjcelierne, ey ulige halv-cirkel- 
formige Kmndsr, til hver Side fire.

Kroppen er stcerk og meget foer, omtrent saa bred som Hove
det, to gange längere end dette, ved Bryst-Finnerne vel saa tyk, 
men, hvor den ender ved Gatboret, mister stimme omtrent en fjerde 
Deel af sin Foerlighed.

Bugen

(g) Hvilket Conr,. Gesn» oz rettrligerr haver bcmerrkct. 1. c.
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Bugen er nedhængende, tyk, indkneben imod Gatboret, som 

sidder toet oven ved Egge-Gangen, hvilken, i Form af en lang
agtig Vorte, rager temmelig frem.

Sporen er noesten dobbelt faa tang fom Kroppen, hvis bage- 
sie Tykkelfe og Bredde den i Begyndelsen har, men siden efterhaan- 
den aftager; da den ved Spor-Finnen bliver smal, noesten som en 
Aal-Qvabbe, og der neppe beholder Deel af sin Bredde, med ; 
Deel af Lykkelfen.

Langs ned paa begge Sider af Kroppen og Sporen lober en 
mork Linie, som deeler dem i to.

Iblandt Finnerne sindes trende enkelte og to parrede. Til 
disse horer Bryst- og Bug-Finnen; til hine Ryg- Gat- og Spor- 
Finnen.

Bryft-Finnerne sidde noer ved Gjoettdcekket. Enhver af dem 
har 15 Straaler (r), hvoraf den forreste i Storrelse, Stivhed og 
Styrke, tangt overgaaer de andre. De fore og fortil en liden sang- 
dannet Straale (s), som med deovrige 15 er bruffagtig.

Bug-Finnerne findes i Nccrheden af Gatboret, knap halv saa 
store som Bryst-Finnerne. De indeholde 12 til 13 Straaler, af 
hvilke den forreste tildeels ligner i Styrke Bryst-Finnens.

Ryg-Finnen er meget liden, kortere end Bug-Finnerne: Har 
ikkun 4 Straaler, og sidder ligesom indtrykt omtrent midt paa 
Ryggen i en liden Fordybning.

S 2 Gat-

(r) Paa hsyre Side fandtes 17, ligesom der og i Bug-Finnen paa samme Side var en 
Straale meere end i den venstre.

(s) Denne er ikke saa kjendelig, at den kan falde i Synene, uden strå er, at man med Flid 
udstramrner Finnen, og adskiller Straalen fra sin ncermeste. Desuagtet behsves dertil 
Forstsrrelsts-Glaffet til de smaae, hvilket ikke er brugt ved Afbildningen; des aarsag sees 
ey heller derpaa denne Straale, som egentligen kommer rilsyne ved Finnens anawm.ske 
Betragtning.
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Gat-Finnen er desto anseeligere: Den ftrcekker sig fra Gatbo- 

ret til Spor-Finnen. Har 9° Straaler. Er foerere, langt meere 
kjsdet, og langs ned forft)net med en opheyet bred Strime, font 
gjer den oventil endnu tykkere.

Spor-Finnen har 18 Straaler: Er noget tyndere, men to 
Gange lcengere, end Gat-Finnen, med hvilken den er sammenfoyet.

For Resten er den gandffe glathudet eller uden Skjcrll (t), i - 
hvis Sted den er forsynet med en tyk, klar, og sey Sliim. Dens 
Grund-Farve er hvidagtig, fornemmelig paa Bugen, overalt sort- 
blaa-plcettet. Plcctteme ere uden Orden, eller vis Figur og Stor- 
relse, stroede iflceng. I samme sees igjen utallige morkere Plcrt- 
ter indftroede. Hovedet ovenpaa er noeften heel merk-blakket. Mit
tel-Linien, Gat- og Spor-Finnen, firlder merkest.

, Saaledes har jeg fundet denne Fiff dannet. Vedlagte tven
de Afbildninger vift dens fulde Skabning. Sterrelftn er just t 
alle Henseender det halve af Originalens. Samme er fanget i 
Soree See, det eeneste Sted, man veed at den nit (u) falder her 
til Lands. Sammesteds, saa og der i Lule-Soen, er fer og siden 
fanget dem af ncesten 3 Alens Lcengde og 100 Punds Vegt; men 
langt sierre stal den findes andre Steder (v).

I

(t) I der mindste er den der for det bare Aye; thi igjennem Forstsrrelses-Glasset har jeg ey 
betragtet Sliimhuden, som wueligen kan ligne Aalens, der ffal indeholde en Art usynliae 
Skjail. '

(u) Det maakte da vare, at den Fiff, Hans 
derborg 1727, og kalder Stor-Hovdet-Ki 
saaledes:

” Stor-Hovdet-Kunde, som ey let 
I andre Lande findes, 
Hvo som dens Lever agter ret. 
Er stor, om jeg ret mindes. 
Man derfor om den rime kand. 
Og gammel Sagn sremfore:

(v) Hos anforte Forfattere sees, at der gives 
derefter har og Vegten vieret.

'nborg taler om i sin Beretning om Skan- 
e, har vceret Mallen, om hvilken der tales

Det siges og af hver en Mand, 
Som Tungen veed at rore: 
At Brasen-Tungen, som er fod. 
Og Kunde-Lever lavet, 
Har bygget Skanderborg faa rvd. 
Det er en Konge-Gave."

tb der ere over 4 Alen lange; og i Forhold
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I Sverñg forekommer Mallen i adssillige Seer (x); hvoraf 

det er at formode, den vel og maae findes i Norge. I Elben er 
den: Saa og i de fleeste anfeettge Europceisse, Matisse og Afri- 
cansse Floder. Og/ da Len ligeledes, efter Gronovii Beretning, 
herer hjemme i America, bliver famme en Beboere af ben heele os 
bekjendte Verden.

Der er altfaa vel neppe nogen Tvivl om, at jo vores Malle, 
endssjent den nu, efter de fleeftes Beretning, ikkun ssal findes i 
Fcrrss-Vand, tilfom, om ikke endnu, tillige har voeret i Havet; 
Hvorfra den, som adssillige andre Farss-Vands Fisse, haver fegt 
Floderne, og derb funden et behageligere Opholdssted. Hvilket er 
bekjendt, at endeel Fiffe fra Havck, fornemmelig for deres Afkoms 
ffyld, en Tidlang gjore. Thi, endssjent der berettes, at Mallen 
ved Biskop Abfalon, eller maassee ved Munkene, i fordum Tid 
ssal va're hentet fra Tydssland, og fat i Soroe See; er det dog ey 
umueligt, at Len felv fra Havet er kommen derhen igjennem de 
Aaer, hvorved ommeldte Soer endnu med Havet have Samqvem, 
og hvilke i de aldre Tider have voeret langt anseeligere end de nu 
ere. Og samme Bessaffenhed sindes og ved de fleeste Floder, hvori 
den opholder stg. Kentmannus, i stn Beretning til Gesner, og 
Sperlingius (y) ere de eenefte jeg veed, fom meene, at den lige sna- 
vel opholder sig i salt som fcerfft Vand.

Den er, som bekjendt, en Rov-Fiss, og det af det graadig- 
ste Slags. Selv Gjedden og Aborren, uagtet sidstes hvasse Fin
ner , ere fundne af anseelig Storrelse saavel i fmaa fom store So- 
ranffe Mallers Bug (z); men aldrig, saavidt man veed, noget 
Land-Dyr; hvilke dog, indtil Mennesket selv, efter Plinii, Gesnerí, 

S 3 og

(x) I Sodermaniand i Bseven, og i Soen Hund. I Ostgorhland i Kirke-Sognet SkicrfveM 
I det Catmarffe i Skyinge Sse; saa og i Skaane. 1. c.

(y) Sperling. Zoolog. Lib, 5. cap. 5. p. 404.
(z) Desaarsag ffal det og wt blevet til er Ordsprog i Böhmen; Pifcis pifci præda; at Si*  

luro omnes«
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og fleeres Beretning, af denne Fiff angrib^ög fortceres. Den 
maae altsaa paa andre Steder vccre meere grum og dristig end hos 
os; hvortil Mangel paa dens rette Fode noget ncrr er årsagen. 
Men, da den ved Soroe finder nok for sig af sit eget Elements Be
boere, ffjotter den vel ikke om at vove sig tit t>emv der leve i et 
fremmedt.

I Henseende til dens Graadighed vil man vaaftaae, at den 
til visse Tider er umcettelig, til andre igjen at kunne faste. Sid
ste har jeg erfaret ved den aftegnede, fom levede i det mindste i 3 
Dage, inden den noed noget af det forelagte Suur-Brod, hvoraf 
den omsider aad daglig en nogle faa Stykker, af orntrent 2 til 3 
Lods Vegt (aa). Og at den i sit Slags er en vcrldig Iceger, som 
fortcerer sin Fangst, kan sees deraf, at man i Maven paa dem af 
6 til 7 Qvarteers Lcengde har funden 40 til 50 forffjcellige sinaa 
Fiffe, hvoraf dog nogle Gjedder stal have vcrret over en halv Alen 
lange. I min fandtes ikkun 19 (bb), de lccngste af 10, de mindste 
af z Lods Vegt.

Den ffal etters, ligesom Aalen, vcere begjcrrlig efter att flags 
Aadsel, saa at den derefter undertiden vover sig ind i Ruserne, 
hvori findes denne Lokkemad.

Den elsker Selffab, og sees derfore sicelden eene; men fleere 
end tre til fire, omtrent aflige Swrrelse, har man ved Soroe ey be- 
mcerket samlede. Og saaledes foregives de i Fcettesffab at folge og 
sammendrive de flygtende Fiffe, indtil de, sikkre paa Byttet, un
der eet med aabent Gab i en utrolig Gesvindighed fare omkring, 
angribe og opfluge samme.

 ___ ; ;________ Til

(aa) Denne Fist holdt jeg levende over i 14 Dage. I nogle deraf opholdt den sig i fait Band, 
som i Forskningen blev blandet med fcerff.

(t>b) De laac i den fuldkomneste Orden javnsides samlede i et Bundt, saaledes at Hovederne 
og Sporerne berørte hinanden vexelviis. Af de yderst lagte Fiffe var Kjsdet paa den Si
de, fom berørte Maven, fordAyet, saa at denne havde virket paa Beenene, hvis Spidser 
paa en forunderlig Maade vare bag fra for til og ind ad ombHede, saaledes at de ey kunde 
beffadige dens Sider.
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Til sin hastige Fart bruger den fornemmelig Sporen, ved 

hvis flangeformige Bevagelse og snelte Slag den, fom Aalen, vrik
ker sig frem. Derimod, naar Gangen er langfom, betjener den sig 
fornemmelig af Bryst-Finnerne, fom verelviis undersiottes af 
Bug-Finnerne; da Sporen ikkun af og til med Langsomhed gjor 
sine Slag. Ryg-Finnens Nytte synes fornemmelig at beftaae deri, 
at Fiffen ganer lige paa Bugen, uden at hcclde til enten af Sider
ne; eg er ikke at ansee, hvilket nogle ville, som Roret i Skibe.

Formedelst sine bruffagtige Ryg-Been kan den let snoe og 
dreye sig til alle Sider, endog i et sncevert Rum, og med en sar- 
deles Behandighed ffyde sig igjennem Rorene, uagtet Kroppens 
Foerlighed synes at gjore det heel vanskeligt. En Lykke for Fi
ffene, den soger, at den ved sine hastige Bevccgelser og vold- 
somme Adfard fatter Vandet i Opror, hvorved dens Narvarelfe 
formados.

Famle-Stangerne ere i en idelig Uroe, fornemmelig Over- 
Kjccbens, som syms alleene at lystre Billion, hvortil deres Byg
ning gjor dem langt meere ffikkede end de fire ovrige, hvilke uden 
Tvivl, ffjont i mindre Grad, besidde samme Evne. De forfte 
ere den meste Tid vendte tilbage, saaledes, at de i deres Stilling 
med Hovedet og Kroppen udgjore en Vinkel af ongefcer 40 til 50 
Grader. De kunne ellers og bevcrges heel ud fra Siderne, saa 
og ovenfta ned ad, ogi en halv Runding; men ikke gandffe bag 
fra for til. Hvilket og synes at ville have varet overflodigt; da 
Synet og Lugten der holde den Vagt, som de everfte Famle- 
Stanger bag, og de nederfte unden til, er overdragen.

Nogle have ellers paastaaet, at de overfte Fanile-Stanger 
vare Redffaber, hvorved Fiffen fattede og forte dens Fangst til 
Munden (cc). At dette er falfft, sees ey alleene af det nylig an- 

forte,

(cc) Barbis extenfis & contratos Pifces vorandos ori eun] admovere.. Gesn. 1. c. Dette har 
Gesner efter andres Sigende anmñrket.
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forte, men og af den heele ud- og indvendige Bygning, som vid
ner noksom, at i dem Hules en vis Sands. Hvilket fornemmelig 
bekroeftes ved de anseelige Fole-Stromge, der udstamme lige fra 
Hjcernen, og strcckke sig ud til deres vderste Spidse; som en anden 
Hang ved den anatomiske Betragtning noyere skal vises (dd).

Den opholder sig den meeste Lid af Anret paa Dybet, helst 
hvor der er meget og lost Mudder. Man bliver den sicelden vaer, 
forend hen i April, og er det rart, at den holder sig oppe i Van
det lcengere end til August. I de varme Sommerdage fees den 
ofte teet oven ved Overfladen, helst naar Stov-Regn falder. Skin
ner Solen alt for varm, soger den at Hule sig, fornemmelig Ho
vedet, under Aakanne-Bladene, eller og imellem Rorene. Og 
paa den Tid stat den vcere dorsk og dosig, saa at den let kan over- 
raffes og fanges, ister Hunnen, som kort for Lege-Tiden altid fin
des imellem Rorene, hvor man paastaaer at den kaster Ravnen, 
for hvis sikkre og beqvemme Leye den siges forud i Mudderet med 
Sporenat bore et Hutl, hvori Angelen en Tidlang forbliver.

Ingen Fiff ffal elffe sit Afkom (ee) hoyere end Mallen. 
Hvilket fluttes deraf, at de unge, fom holde sig klyngeviis samlede, 
omgives og ligesom bevogtes af endeel gamle. Desuagtet drives, 
efter Sigende, andre Fiffe af saa hceftig en Begjcerlighed til disse 
unge Maller, at de, for at mcette sig paa dem, ikke ffye den over- 
hcengende Fare, som de underkaste sig ved at angribe dem. I 
Mangel af at vide anden Aarsag, ffulde man troe, at det lykkedes 
Lem; da Mallen i Forhold til de ovrige Fiffe, som falder i Soroe 
Soer, findes overmande sparsomt, uagtet den, formedelst Rav
nens Storrelse, snues at vcere lige saa, om ikke meere, yngelsom 
Md de. Saa viiseligen kjendes og heri Forsynets Omhyggelighed 

og

(dd) Hertil ere allerede nogle Tegninger farbige ; men formedelst at den Fiff, som en Trdlang 
var brugt til Underssgning, blev bedervet, og jeg siden ingen har kunnet faae igjen, er 
dette Arbeide iridtil videre efterladt.

(ee) Som Hannen isar ffal bevogte. Ælian. edit. Gronov. Lib. XIL cap. XIV. p. 653.
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og Varetcrgt over de svagere, hvis Vedligeholdelse tildeels beroer 
paa hines forholdsmeesilge Kdelceggelse.

Man meener, at den bliver meget gammel, i det mindste 
paastaae Fiskerne det ved Soroe, hvor der tales om ikke mindre f. 
end 100 Aar. At stutte fra Storrelsen, som de unge Maller i et 
Aar opnaae, til den, de celdre og ftorste, som der ere fangne, have 
havt, er det at formode, at samme vel kan opnaae en temmelig 
Alder, men hvor hoy, vil vcere vanffeligt derefter at bestemme.

De pleye at fanges kort for, eller strap efter, St. Hans- „ 
Dag. Dog kan det undertiden og ind treffe, at der paa andre Aarets 
Tider, vel og om Vinteren, kan faaes en enkelt; men da tages den 
paa Dybet.

Den almindelige Maade at fange dem paa, er ved Krogen, 
som egentlig dertil udscettes, forsynet med gamle Fiffe eller halv- 
raadent Kjod. De smaa faaes somme Tider i Aale-Kurvene eller 
Krccbse Tellerne; ligesom de af maadelig Storrelfe undertiden be- 
snerres i Brasen-Toverne.

Den er uden for Vandet nceften saa seylivet som Aalen. 
Omgivet med vcrdet Grecs have nogle levet over i 24 Timer (ff). 
Dod ganer den, formedelst sin overmande Fedme, hastig i For- 
raadnelse.

Endffjont den hos os er rar, og des aarsag alleene bestemt 
for det Kongelige Bord, ffal den i Barbariet vcere almindelig; 
ligesom den og ffal scelges blandt andre Fiffe paa Torvet i Conftan- 
tinopel, og nogle Steder i Italien (gg).

Da

(ff) Man vil endog have bomarket, at Maven, efter at den har varet udtagen, har havt Be-- 
vagelse over i en Dags Tid. Ephemer. Nat. Curiof. .Decur, II. A. VIL Obi’, 40. p. 81. 
See og Gesn. Hi ft. Anim. p. 873.

(gg) Dette har Herr Agent Æreboe forsikkret mig.

L
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~ Da den ingen Skjcrll har, mane Joderne ikke nyde dernf. Og/ 
sandt at sige, tabe de lidet derved: Thi, efter min og fleeres Smag, 
er dens Kjso just ikke det behageligste (hh), langt mindre, forme
delst dets trannede Fedme, det fordsjeligsie eller sundeste. Skal 
det nydes, bor Fedmen forsi for sisrfte Deelen afkaages, hvilket 
derefter igjentages med Tilscctning af Viin og adffillige Krvde- 
rier; hvorved det da tildeels mister Vammelheden. Det forsiaaer 
sig selv, at det i Forvejen ved en passelig Saltning maae vcere til- 
beredet (ü).

En Fiff, som denne, kunde, efter de ftemfarne Tiders Tcrn- 
kemaade, ikke andet end besidde besynderlige Egenskaber. De, To- 
biæ Fiff besad (kk), ere bekjendte. Fandtes samme end hos Mal
len; vilde nogle deraf i vore Tider, da de onde Aander synes min
dre at plage os, end Menneskene selv hinanden, vcere gandffe unod- 
vendige. At Skindet, sour Tyrkerne siges at bruge til Trommer, 
i Hensigt til Virkningen det har, ved sin Lyd at ffrcekke Fienden, 
ffulde vcere kraftigere til siigt Brug end Kalveffind, er lige faa troe- 
vcerdigt, som at dens Rygrads Aare (Aorta) er giftig. Det eene- 
ste af alt det Underlige, man har berettet om samme, som er vcerdt 
at anmcerkes, er Galdens Nytte imod Vorter, saa og i Hjen-Svag- 
heder, som uden fra ved ffarpe oplosende Midler kan hcrves (11). 
Lyster nogen at vide meere herom, findes det hos aufsrte Forfat
tere, fornemmelig Gesner, Bochartus og Franzius, omstændeligere 
antegnet.

(hh) Der er ellers, i den Hensigt,, megen Forffjal paa en ung, middelaldret, og gammel Malle? 
da sidste langt fra ikke er saa velsmagende som begge fsrste. Hvilket de Gamle og have lagt 
Marke til x Minores lautos eile, majorés non. Gesn. og Franz. 1. c.

(¡i) Man vil , at den ved Saltning ffulde kunne gjemmes lige saa lange, som saltet Sild, oz 
längere.

(kk) Tobiæ Bog c. 6. v. 9.
(11) Plin. Natur. HUL Lib. XXXII. Tom. II. p. 590. Edit. Hatduin. fol.

Under-


