
Velsens Beskrivelse/
(Gadus Ran inus.)
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B R Ü N N I C H.

aa store de Bestrcebelser ere som dette Kongelige Videnffabs 
Selffab anvender tit Fcedemelandets Nytte, og saa meget 

saadant ved sandede Krcefter befodres, saa ftor River min For- 
noyelse og LEre, naar de vccrdige mig deres Agtpaagivenhed til at 
hore paa de Opdagelser, som jeg udi Fcedemelandets Naturhisto
rie haver den Lykke efterhaanden at forelcefe, hvilke altid skal noy- 
agtigen bygges paa tilforladelige Iagttagelser.

Denne Fiff, hvis Beffrivelse og Tegninger jeg i Dag har den 
LEre at fremlccgge for Selffabet har jeg forhen paa Latin beffre- 
vet iblandt de Samlinger, som henhore til Univerfitetets Natural- 
Theater, hvoraf endeel med forste stal komine for Lyset. Men da 
samme Fiff i diste Dage er bragt mig saaledes som den nyeligen 
var fiffet imellem Sicettand og Skaane, saa at jeg derefter kunde 
erholde en noyagtig Tegning, holdt jeg denne saa lidet bekiendte 
Fiff vcrrd at fremlccgge for dette Videnffabs Selffab.

Den er ikke aldeles ubekiendt for de nyere Naturkyndige, 
Linné er den forste som har anfort den dog ey forend i den lOde 
Udgave af hans Natur-Syftenr og siden i den anden Udgave af 
Fauna Svecica, paa hvilke Stceder han indbefatter dens heeleVe- 
ffrivelse i nogle saae ufuldstændige og tildeels urigtige Ord, Lien- 
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rfusRaninas pinnis ventralibus fubfexradiatis, cirro gulari, .... 
Radii duo anteriores pinnarum ventralium fecacei er Cltt hvad hos 
ham til denne Fisses Bessrioelse er anfsrt: Det synes at den alc for 
hastig har passeret denne store Natnrkyndiges Kye, og siden har 
manglet ham til at kunde iblandt de Svenske Dyr noyagtigere be- 
ffrives. Han anforer den blandt de i den Sydlige Deel af Sverrig 
forekommende foersse Vands Fisse, og siger at den i stcrrk Storm 
ncermer sig til Landet og er ikke cedelig. Det er derfor vores fra
værende vcerdige Medlem og noyagtige Natnrforsser Herr Ström 
som har faaet Fissen fra Havet og bessrevet den noget ndforli- 
gere iblandt de Sondmsersse Fisse, (Ssndm. Bessriv. i B. pag. 
322 0. f.) stutter med disse Ord : ” Udi Linnei Syft. Nat. edit, io.ma 

forekommer et Species under Navn af Biennius pinnis ventrali- 
" dus fubfexradiatis cirro gulari, som meget ligner denne, men bé- 
” strives som en Fcrrss-Vands Fist da denne derimod opholder sig 
” allene i salt Vand, og kunde maassee helst kaldes Biennius fu- 
" fcus ore cirrato pinnis omnibus fetaceis. ” Denne Herr Stroms 
Anmcerkning har uden Tvivl bevcrget Herr Etatsraad Müller i sin 
nyekig udgivne Prodromus Zooiogiæ daniæ pag. 43. at frenlscrtte 
haade Linnés Biennium Raninum og denne af Strom bestrevne 
som tvmde forsttellige Species, nemlig Raninum og Fufcum: Han 
anforer ikkun de korte Bestrivelser som nys af Linné og Ström 
bleve ommelte, og han tillcegger Ranino det samme Navn (Aale- 
kusse) i Norge, som den anfores med i Fauna Svecica, et Navn 
om hos^vores kaadmundede Fistere er almindeligt og meget pas
'ende paa Biennius viviparus, hvilken foder levende Unger. Dis
es nys anforte Fistes soerdeeles Opboldsftoed har han paa bemelte 

Stccd som overalt i samme Afhandling formodentlig sparet tit en 
vidtloftigere Dyrehistorie. De hertilfoyede Tegninger vise at man 
finder indtet i de hidtil anforte korte Bestrivelser som kan tilkiende- 
give at de tilhore tvende forsttellige Arter, og saaledes baver uden 
Tvivl Herr Ström ey heller vildet bave dem anseet, men fremscrt- 
ter ikkun en tydeligere og fuldstændige Bestrtvelse paa denne af 
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Linné alt for kort og nttlftrakkelig bestredne Fist: Opholds-Sta- 
det synes hos ham at udgiore Forstietten, og dette er ogsaa det 
e neste, om Linné etters derom har varet rigtig underretter, i faa 
Fald den maastee ltgesom fleere andre Fiste kan fra det salte Vand 
Age ilw i de fcerste Soer, hvorpaa vi her til Lands mangle Efter
retning. Fleere Skribentere har man ikke fundet denne Fist hos, 
faa at den synes at vcrre en for disse nordlige Lande egen Fist. Uag
tet den har passeret nogle af de noyagtige og starpseende Naturkien- 
deres §>ye og er af Hr. Ström giort temmelig kiendelig, saa er den 
dog endnu ufnldftcendig bestreuet og har hidtil manglet en Afteg
ning. Den liden Rygfinne, et versent lig Kiendetegn, har ingen 
seet; Bugfinnerne ere usikker bestredne og Gicrttehindens Straa- 
ler urigtig angivne. Det kunde vel synes som meget uafgiorlig, 
hvad Systématiste Skribentere iblaut tviste om i Henseende til 
Slagternes Forstietter, og det er ogsaa undertiden af saadan Be- 
staffenhed, men Naturen viser dog visse Dyrs ncrrmere Forhold 
i Skabning, fern tildeels kiendelig sees grundet paa anden Over- 
eensstemmelse i Levemaade, Bevcrgelse, Opholdsstad 0. s. v. Disse 
falde i synene, og derfor tiene til at sammenligne visse Dyre- 
Arter og stille dem fra andre. Saadanne fattes aldeles hos vo
res Fist, som kunde billige den et Stad under Slagten Bien
nius, der den hidtil har voeret anfort, thi Biennii eller Ovabbens 
lidet Gab, korte Hoved, 2ftraalede Bugfinne og fleere Egensta
ber passe sig ikke paa Velsen, uagtet den vel med Biennius Vivi
parus og Biennius Lumpen (hvilken sidste jeg ikke kiender) kan have 
nogen ftsrre Liighed, end med de mange foregaaende Arter i sam
me Slcegt, hvilket Linne har foregivet, og derfor vil have Bug
finnens 6 Straaler, som ere imod hans Kiendetegn paa Slag
tet, anseete som tvende, og saaledes vil ved Konften udrette det, 
som han ikke kan ved Naturen ; en Feyl som Svstematici saa ofte 
begaae. Tallet af Giattefinnens Straaler, er hos Slagterne me
get ubestemt, og ey saa sikker som Linné troede, da han derpaa byg
gede Grunden ttl Slagternes Forstiellighed; man haver Qvabbe-
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Arter med 7 Straaler i Gicrslesinnen og Torff-Arter med 6 Skran
ker, hvilket er tvert imod det Tall, hvorudi Linné vil at disse Slcrg- 
ter stal stemme overeens; Attsaa gior GielLefinnens Straalers 
Antal ingenlunde til en Nodvendighed, at henregne Velsen blandt 
Qvabbe-Arterne. Torffe-Slccgtens store Gab, udspilelige Kicef- 
ter, de fleere rådede Teender, Hagetraaden og den dobbelte Ryg
finne synes at passe sig aldeles paa vores Fiff, som kommer Tor- 
ffe-Slcrgten saa meget neermere naar den sammenlignes med Ga- 
dus Cimbrius i Henseende Hyets Steed saa ncrr ud paa Snuden 
og inden for Mundkrogen, den liden forreste Rygfinne og Krop
pens smaae fastsiddende Skicel. Navnet Raninus tilkiendegiver 
dens Udseende efter Rana paradoxa, hvorfor det med Rette behol
des som aldeles beqvem og vel sammenlignet, for at ffille den fra 
andre Arter i een og samme Slcegt. Vores Fiskere sendte mig 
denne under Navn af Vels, hvilket Schonevelde tillcegger Mal
len og anforer som et Tydff Navn; hvorvidt nogen af disse har 
Ret til samme, mangler mig Kundffab til at kunde oplyse. Jeg 
fremscetter denne Beffrivelse stråledes, som jeg har udarbeydet den 
efter Fiffen selv, hvilken jeg tillige haverden LEre iDagatfore- 
viise til Selskabets behagelige Sammenligning.

Velsen, en Torske-Art.
Vcegten er efter Storrelsen forffiellig, den her beffrevne 

veyede medens den endnu var friff omtrent 20 Lod, og er storre 
end den som forud fandtes i Natural-Lheatret.

Dens forreste Deel er oven paa og neden under meget breed, 
samt temmelig fladtrykt, af en ncesten ceggerund Omkreds; 'Ved 
Begyndelsen af den lange Rygfinne og bag efter Brystfinnerne 
bliver Kroppen hastig sammentrykt, og endelig aldeles tynd, saa 
at den ved Sporen er noget giennemsigtig. Siderne som foran 
Gatboret ere trinde, blive neden for samme og ved Begyndelsen



. over Velsen.  
af Gumpfinnen flade, deres Bredde aftager hastig^ e-g lober ud i 
en kort aflang Spidse, som med Spolens Straaler er omgiven. 
Fladelinien er aldeles ikke paa denne Fiff at kiende. Heele Krop
pen er klccdet med smaae Skicel af omtrent lige Storrelse, dog 
noget mindre paa Hovedet og ere der ligesom i smaae Huulheder 
nedtrykte, for Resten omgives den med en sey Slim. Farven er 
overalt mork og soedig, men Finnerne endnu sortere.

Hoveder er flort, udgiorende indtil den yderste og overste 
Giellekrog den zdie Deel af Fiffens Lcengde; dets Bredde foran 
Kynene er ikkun halvdelen af Lccngden, men udvider sig hen over 
Gicelledcekkerne nccsten til z Dcele af samme; Imellem Kynene 
ud mod Snuden ere 2ve smaae jcevnsides runde indtrykte Huulhe
der, men bag disse er en faadan enkelt og dobbelt storre.

lynene staae langt fra hinanden nccrmere ud mod Kiccben 
og midtveys imellem Mundkrogene og Snudens yderste: De ere 
store, og lyse blaaeagtige omgivne med en los sorteblaae Blinke- 
hinde (periophthalmio.)

Ncefeborene ere tvende paa hver Side af Snuden, fatte i lige 
Linie med Pyets nederfte Rand og i Ncerheden af samme, det 
som er ncermeft ved Dyet er noget storre og meere aaben end det 
forreste, som ender sig udi et ncrppe kiendelig Ror (tubus mem
branaceus.)

Mundens Rand udgior en halv eggerund Figur, Overkicr- 
ben er störst og noget udspringende over Underkåben, den bestaaer 
paa hver Side af 2de under en hviid og nogen Huud foreenede 
krumme Been, hvis Indheftning er atteste ved Snuden, hvor de 
fra begge Sider indvendig samles, og ved deres leedformige Be- 
vcegelse kan udspile den loft og nogne Huud som holder dein sam
lede, og med en Folde stroekker sig paa hver Side til den underste 
Kicrbes forreste Pynt, men bag til er Munden foreenet med det 
indvendige Gab. Formedelst denne Indretning kan Munden tit 
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Siderne meget udspiles over Hovedets Bredde; men naar Mun
den lukkes, folder sig dette forhen udspilede Gab indunder Over- 
og Under-Mundens udftaaendeLcrbe: Cn andensaadan sortagtig 
smal Lcebe brcrmmer rundt om det lose udspilelige Gab, men ved 
Sammenfoldningen ligesom gior et med den ubevcegelige Over- og 
Under-Lcebe. Ünderkràn er kortere ikke indhcrftet i Overkice- 
ben, men i Hovedet selv/ og ved en leedboyelig Bevcegelse aabner 
eller lukker Munden, naar Overkiccbcn ikkun tiener at udspile 
Gabet til Siderne. En tyk, kort og spids FAe-Grcmgel er fer
stet til Underkicrbens underste Deel foran ved Pynten af samme. 
Tcmderue i Underkioeben beftaaer af 2de Rader, de ligne smaae 
indad krummede Torne, de ere mange og fra hinanden adffilte, 
disse ere lidet sierre end de eversie og den yderste Rads Teender ere 
de ftcrrkesie. Udi Overkicrben, hvis Teender ere noget mindre, ftaae 
fleere saadanne Rader, deraf de indvendige ere de mindste. I 
Ganen, noget indenfor Overkicrben, eren udftaaende Knorpel af 
Storrelfe som den tykke Ende afen stor Hassel-Nod, hvorpaa des
lige fleere Tcender ere uden Orden famlede. Dybt i Svelget oven 
til ere tvende bevcrgelige og rundagtig ophoyede Been, fom med 
en Mcrngde smaae Pigger ere besadte og svare til et ligesaadan 
enkelt Been neden i Svcelget.

Tungen er breed, kort og foran rund, til hvis Roed Gicrl- 
lerne neden i Munden indheftes, og med den anden Ende naae til 
De overfte Svcrlgbeen.

Gicelledcekket som bag til lober spids, beftaaer af fleere Styk
ker, som dog ikkun tiendes af dets Boyninger, da en tyk kiodfuld 
Hund ffiuler Sammenscctningerne, denne bedcekker ogsaa Giccl- 
lefinnens Straaler, hvoraf de zve ftaae meere bag til, men de an
dre zde ncermere fortil indheftede. (Aicellegabet er halv Rund, 
og naaer fra Gicrllernes Begyndelse overft ved Struben hen til 
Nakken i Ncerheden af og ovenfor Brystfinnernes Indhceftning. 
Gicellerne ere paa hver Side 4, alle udvendig fronsede, indvendig 
knudrede og ffarpe.
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Gatboret er lidet oven for Midten nf Fiffens Lcmgde. 
Finnerne ere blöde og mdklcedte i en feed Hund, alle i KanD- 

ten trevlede. Rygfinnerne ere tvende, den forste er meget liden 
og bestaaer nf 2de smnae Stranler, som flane meere tilbage end 
Brystfinnen og i Ryggens Fuure lcettelig ffinles. Ved et rien- 
delig dog lidet Mellemrum stilles derfra den 2den Rygfinne, som 
er mnndelig hoy og bestaaer af 64 Stranler, som deele sig med 
den yderste Knndt og lobe noget ud over denne, dog vedvarer med 
eens Hoyd'e til kort foran Sporens Begyndelse hvor den ender sig 

'ligesom pan eengang, Der lige under ender sig pan samme Mande 
Gumpfinnen fom er lidet finalere og ftrnr neden for Ga boret ta
ger sin Begyndelse, dens Stranler ere 58, som pan samme Mnade 
lober uden for Knndten af Hinden og glor den trevled. Bryst
finnerne ncer Gioelledcrkket og midt paa Siden indhceftede, 'ere 
breeds og rundagtige, bestanende enhver af 21 Stranler, som ere 
blöde, splittede og med deres udledende Traader gier Kandten 
trevled. Bngfinnerne ftane langt fra hinanden ncer op til Gicel- 
legabets Rand, pan Siderne af Struben en Fingers Bredde for
an Brystfinnen, de ere finale og besinne af 6 ulige lange traadede 
Straaler, som ftrcekke sig langt uden for den liden Hund hvor- 
udi de ere sammenbundne. De tvende ydersie Straaler ende sig 
som lange og fiine hvidagtige Haar, lnen den anden af diste er 
meget lang og naaer hen imod Gatboret, de folgende tvende ere 
ikkun korte og deelte, men de 2de bagerste ere endnu kortere og 
enkelte.

Sporen er heel, breed og rundagtig, besinnende af 30 split
tede Straaler, som lobe ud over Knndten og gior den fronset.

Sklåne, de siorsie ere snn breede som et Rugkorn, men T 
kortere og udi den ydersie Ende sorte med tngget Kandt.

Ved Bugens Anbning fandtes Maven at voere en fra Mn- 
vepiben langsom udvidet tyk Scek, hvorudi fandtes intet uden en 
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fey stinkende Slim , derimod fandtes i Tarmen adffillige Been, 
som endnu kunde tiendes at vane Deele af et Fiffehoved.

Maaiene befandtes at vcere folgende:

Fra Enden af Snuden til det yderste af Sporen - ii Tommer.
Fra Overkiccbens Spidfe til Mundkrogen - i. 7.
Fra UnLerkicebens Spidse til Mundkrogen - i. 51.
Bredden over Gicclledoekkerne 2. -

Hoyden af Gabet ------ I. 7. ■
Bredden mellem Mundkrogene paa det lukte Gab I. 8.

paa det udvidede Gab 2. 6.
Bredden af Halen foran Sporen - 5.
Bredden af Fiffen ved Gatboret 2. 2.

Af de tvende hosfoyede Kobbertavler, tiener den eene for
nemmelig til at vise den liden forreste Rygfinne, som ey sees paa 
den anden Figur, hvor Fiffen er lagt paa Siden.
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