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H V a l a a s e t.
Af

Otho Fabricius.

ed det saa kaldte Hval-Aas forstaaer man i Almindelighed Hvalens Fode, 
nogle vel ogsaa en besynderlig Dyrart, som tiener Hvalen til Fode. Or

det har rimeligst sin Oprindelse af det tydD As, Mading, Lokkemad a)» Om 
dette HvalaaS har man ikke ligedanne, og ingen, saavidt jeg veed, fyldestgiere- 
de Beretninger; efterkaster man de Steder hos Skribenterne, hvor Hvalen er 
bleven omtalt, da findes et stort Morke og Vildercde i denne Sag: et saa stort 
Dyr, som Hvalen, have nogle troet, burde have store Skabninger ti! sin Un
derholdning: Andre, som ere komne Sandheden ncermere, have i Betragtning 
af dens trange Svcelg ladet den noies med fmaa Dyr, hvilke den med Vandet 
sikulde indstuge i utallig Mcengde; men ogsaa disse, fordi de ei kunde grunde de
res Beretninger pcrcr egne Erfaringer, men meest maatte stole paa saadannes Ud
sagn, som have farer med Hvalfanger - Skibene og just ikke varet de bestenatnrkyn- 
dige, maatte nodvendig feile i noget eller alt.

Da jeg ved mit Ophold i Grönland, saavel ved egne Erfaringer, som ved 
Grønlandernes Beretninger, dem jeg alrid angaaende Naturhistorien markede 
at vare paalidelige, har fundet LUlighed at sande hvad der kunde satte denne Sag 
i et siorre Lys og bringe den til mere Vished og Fuldkommenhed, tanker jeg at 
handle efter mi-n Pligt, naar jeg bekicndtgier famme.

A a a a 3 Dog

a) Ssm Hr« von meneri^omsrssNatur-Dictionairel'om.HI. n. 602 not.
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Dog er mm Tanke ikke at levere en fuldsi cmdig AfhaMing om alle Hvak- 
Arterö Fsde $). Jeg vil allene opholde mig yed dm egentlige flors HyaiM eller 
Bardesiffen c) for hvis Skyld faa betydelige Udreedmnger gisres. Efterdi denne 
har saa stor Indflydelse i Handelen, maatte mrm nok vide, hvoraf den samler sin 
megen Fedme: og just herom taler Skeibemerm meest pbfliemi: de have ncesten 
allene ucevner SS Hval-Aaset, nogle faa have vel ttlfoiet nogle Trsk af detsBe- 
ffrivelse, men ingen saa, ar man kunde vwe hvad Slngt Dyret hsrer under, 
og hvad Arr i samme, og neppe tvende havs paa lige Maade meldet derom, med 
mindre de have udskrevet hinanden. ■ •

Den store LinnceuS gisr den hele Gople-SlceZk M Hvalens Fede 
har mppe heri bygget paa egne Erfaringer, men paa eK eller anden af de Skri-- 
bentere^ fom anfsreö blaut Hans Synonyma, eller og paa mundtlige Beretnin
ger. Nu er det vel fandt, at i der rwrdiffe Hav gives Gopler i Mængde af 
forffiellig Slags §), men de flyde tzsg ikke faa rstt pan Hinanden, ar Hvalen 
kunde indfluge xet mange paa engang, derfor vil de lideL fylde i denne store Krop, 
er heller synes de begvenMe ril ak virke saa stor Fedme, da deres Bestanddele 
i ingen Maade ere feede eller olieagrige, men vandige og som et SchelcearterSlim.

Markens i sin Spitsbergffe Reise/) udlader sig meget tvivlsom om Hva
lens Fede, og äussrer (fom det synes) blot paa andres Ord, at den ffulde vcers 
en vis Hav - Snekke, som han kalder Schuekken-Rohfische og kortelig beffri- 
ver med hosfeiet Figur; dog Har han ikke truffen saa siet er Valg, da denne 
Hav - Snekke virkelig hsrer blaut Hvalens Fsde -Arter (fom i det folgende vil bli
ve viist,) ffisut den ikke er dens egentligste og beste Spise. Men, naarden 

gode

Dette har jeg Log kortelig vedrort rinder hver Art i min nylig udgivne FaunaGröa- 
landica p. 2,9 - 51«

fG Bo la? aa Myfti cetus SyfL nat. p. 105. Mill, prodr. 45. SleldagtN Bouio NatUD 
Dl'ct. IH. 59g.

d) Viflitar Med uh s siger hav Syft. nat. p 106- Faun. Svec: p. 17.
e) Jeg ()ar fefö i Strat-Davis fundet 10 forstiellige Arter / hvoraf 5 nye, som kau

fcré af Ulttl Faun: Grynl. Spec. 352- 36r.
/) Indfort t Adelungs nordostb Gesch. der Schiffahet ?. Z95 og 4to. Tab. xvn. 

Fig. 12.
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Kode Martens Lgfaa holder Heß BK rd ar an fors nogles Tänkex d Kt HdÄstSl fFnL 
u de leve c< Dmh", for ar kmure giendrwe deM paa en lsiertig Maade, saa 
ha? man feie nl at lee med Ham»

Den af Grenland faa forriente Bisp Egede er i fin grsnlandM Naturhft 
perle kommer Sandheden normere, og virkelig paa Spor efter det Dyr, der 
giver Hvalen sin sisrste N«rmg, Da han g) kalder det noget smaar brunt Aas, 
hvormed Soen allevegne er ZpstMt, som har 2 smaa Svomsiorr at bevtege sig 
Med-, Dog saa langsomt, ar de! kan oses vp med Haanden, og saa blodt, at der 
gaaer nd til Fir eller Thran, naar det rives mellem Hinderne. Men paa den
ne Efterretning Ml man enhNA ei vide at Henfsre Aaset ril si! rette Sked i er Na
tur-System, og Mguren, som han Henviser ril, gisre ei mere fyldest, da den 
ligner en liden FiM hvilket, saadelsom de 2 omMeldre Svomficer, ikke pas
ser sig paa Der rette Hvalaas»

Ham har von Aphlm fulgt i sin OverftettelseafBomares Namrdictionai- 
$e b) dog med Der Tillag , ar dette Aas ffulde vKre Insekter og nogle smaa Orme» 
Bomars selv, som det sees samme Sted, Har mesnt Den ncrrede sig afBlad- 
Siw, Hansiofer, ja og derette Sild? men denne er de saa kaldte Sild-Jage
res eller Rsrhvalenes og Springhvalenes egentlige Fode, og ingenlunde Barde- 
Fiffenö eller Slerhagens.

Anderson, fom beklager, ar han maatts noieS med Skipper -Efterret- 
NMger, uden selv ar hinne fa ae Hval-Aaser i Hcender, kalder det ogfaa Orme, 
Og henviser Lasseren til Martens og Zorgdrage?; dog melder han sidenafChl'i- 
Kian Bullens Dagregisier, " ar disse smaa Orme drive meget tykt i Vandet, 
61 ers sorte og saa store som graa Erler eller sma« Bonner, rnnddannede som et 
" Smglehuus med snraa subtile konstige Vinger, tynde som en Hinde, saa at 
" man ikke kau tage far derpaa, hvormed de svomme,,; han siger videre, " at

" de

X) pagt 39- med Figur ved xsss. 37.
$) T. nt. p. 602.
i) Anderfous Efterretning om lisland* Grönland* S trat * Davis (danffe ^versatttesse)

p. 1*85-
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" de smage som raa Muslinger og lugte som naar man har arbeidet lcrnge med' 
" Hrenderne i ukogt Sukker, hvilken Lugt bliver lcenge siddende ved Fingrene „ 1) 
Ved disse Orme maae man forftaae de samme, som Martens Schnecke» - Rotz
fische, hvorom jeg tilforn har melden

Ellis melder om 2 Slags Hval-Aas Æ) det eene Schelee -Artet (hvorun
der han maaffee forftaaer Goplerne eller Ssevingen), det andet ongefer saastort 
som en Flue eglfort af Farve (hvorunder han vel mener den Snekke Martens 
har afbildet)

Crautz/ der i sin Historie om Grönland har samlet, hvad han fandt hos 
andre Skribenters, synes at have blander Martens eg Egedes BeMivelser 
sammen, i der han siger om Hvalaaset, "at de§ er meget smaa Orme, som ere 
" blode og see ud som Fluer og Snekker"/). Men hvilken Ulighed imellem 
Fluer og Snekker l Dog legger han selv noget til, fom jeg et finder hos andre: 
" Man troer", siger han, "at den ogsaalever af et hvidt Slum, font man ofte 
"seer svomme i Havet,, snart rundt, suart langt, snart i Skikkelse som en 
"Slange, hvilket man kalder Hvalsiffe- Spise,,. Hvad han heved egentlig vil 
have forstaaet, Ml ei lettelig kunde siges, thi Goplerne, som han synes at vcere 
ncermest, taler han strap derpaa scerffilt om; maaMe meener han derfor det 
uhamffe seie Slim, som ofte sees i det gronlandske Hav, og nogle holdefor 
Hvalens Seed, der skulde vceae udfioden under Parringen. Men jeg holder det 
for ingen af Deelene, da det ufeilbar er kun en Fedme foraarsaget af de seede 
SoedyrZ Mcengde paa et eller andet Sted, og sammendreven ved en ©form»

Den som har udgivet scerffilte Anmærkninger over Crantzes Historie om 
Grönland, navner Hvalens Fode, som visse Insecter under det gronlandffe 
Navn Itlarketder rigtig nok er et af de Slags Sse-Insekter, der egent
lig best'heede Hvalaaset (som jeg siden vil vise), men den korte Beskrivelse, "at 
"be ere snart ei tykkere end et Halmstraae og maaffee en Tomme lange,, ffal ei 

meget
k) Ellis Reife nach Hudfons-Bay indrykket i Gottingsche Samlungen mener und 

merkev. Reisen- 1. Theil p. 266.
0 Giann Hist, von gront. ?. IZ). 141.
m) Anmærkninger over de 3 forste Boger afO'Crantzes Historie om Grönland p. 141. 
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meget fyldeftgiore Lcrsercn, og han synes derunder alene at have fastet Tankerne 
-paa Egedes givne Figur, hvorom for er meldt.

Ingen har i mine Tanker tydeligere udladt sig herom end Seba, hvis 
Ord anfores i Bomares Natur-Dictionaire n) "Hvalens Fode,,, siger han, 
"er et Slags Soeluuö, som har i6 Fodder forsynede med Negle, paa Ryggen 
"beere de ligrsom Kradsene, Skicel med LeLd, faa at de kan udstrcel'ke sig sg 
"atter trcekke sig sammen i en Runddeel og Hovedet er bredt,,; thi enhver seer 
let, at han taler om et Slags Reger eller Marfluer; wenden fuldstændige Be- 
stkrivelse med Figur, hvorefter man skulde ffielne dette Insect fra andre, fattes 
vi endda. Og hvor ulige, urilstrarkkelige ere ikke alle disse Efterretninger; dog 
der maae ikke undres over, at Skribenterne har talt faa forfkiellig om Hvalaafet, 
da det ikke er et, men flere Slags, og det er nu Tid, at jeg felv oplyser Sagers 
og udvider mine Forgiengeres korte Trcek.

I sig selv er det kun 2de Slags Rege-artede Soeinsecter, som man egent
lig maa tiklcegge det Navn HvalaaS, fordi disse egentlig synes af Skaberen be
stemme til dens Fode; dog bidrager ogfaa 2 Ormearter sit til dens Underholdning, 
hvoraf den eene horer blant Kronjagterne (Argonautas Lin.), den anden til 
Soevingeflcrgten (Clio. Lin.). Efter denne Orden vil jeg ogfaa her give disse 
4 fmaa Dyrs Beskrivelse saa fuldstændig som muelig.

Den rste Art vil jeg kalde den mangedeencde Rege. I min Fauna 
grönlandica forekommer den, som den 221de Dyrart, under Navn af Can
cer (pedatus) macrourus thorace lævi compreflo, fronte praerup
ta, pedibus peftoris duplici ferie, manibus adaflylis, cauda tere
ti refla, apice aculeato tetraphyllo o).

Den

«) Danffe Oversirttelser T. III. p. 615.
o) Til denne eller ntvstfslgende Art maae henegnes, hvad Egede, Seba., 0gC1antz.es 

Anmcerkere have talt om Hvalaafet 11. cc. 

XTye Saml. I B. B b b b
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Den kaldes af Grsnlcrnderne IUærak, hvilket Navn formodentlig flatu- 
Mer fra Illak, der deels betyder en Deel eller et Stykke af noget, deels en Fsl- 
gefvend, da begge Bemcerkckfer kan i en vis Hensigt anvendes paa delte Infect; 
den ferste, fordi det bestaaer af fa amange fman Leed eller Deele; den sidste, for
di det fvemmer i store Hobe, og ethvert ister kau ansees, fern en af Folger 
etter Hoben.

Hos Naturkyndige finder jeg intet tilforladeligt meldes om denne liden 
Rege, hvorfor jeg har Aarfag at troe, den er dem hidtil ubekiendt. Man stul- 
de ved ferste Anseende fristes til at regne, den blank Marsiuerne, men formedelst 
sit heele Rygpantfer, og udstrakte lange Stiert horer den virkelig blank Negerne, 
sg er en af de mindste Regearter, jeg har stet, da den neppe holder i. Tommen 
i Lsrngde eg i Linie i Tykkelse.

Den er af en meget bled Bestand, faa den leet gaaer i Stykker imellem 
Fingrene; etter ester Regernes Maade overalt belagt med meget tynde og glatte 
Skiel, har en langstrakt Krep, ncesten jevnkyk overalt, dog i Henseende tilHeii- 
den (eller Tykkelsen fra Bug til Ryg) vinder detforreste fra det bageste..

Hoved og Buk sidde, fom stedvanlig, under et stelles Rygpantfer (Fig. I. g.) 
etter heelrSkml, der gaaer fra Panden til Stjertens Begyndelse, og udgier 
ncesten i af Kroppen; samme er sammentrykt kil Siderne , hvor det dog ikke md- 
hcenger saa langt, st>m paa mange andre Arter, og ei alene nrod Stierten, men 
og i Panden er det stympret, fn a man ikke her, som paa Regen, seer noget egent
lig ndstaaende Neb eller Horn imellem Famlestcenglerne, men Panden er ned- 
tzrykt for Enden og gier Hierne paa hver Side.

' Under disse Hisrner sidde Sinene (Lit. b.), fom ere s temmelig store 
Kloder, bevægelig siddende paa nogenlunde lange ttinde Stilke, der hav ncesten 
Klodernes Tykkelse^ Kloderne ere fortebrune,, og ffyder fine sorts Stribe« 
hen til Hovedet
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Som Famlesta'ttgser findes 3 Slags Lemmer, 1.) under hvert Ke e« 
lang hviid haarfiin Borste (Lit. c.), font krummer sig til Siderne og staae vidt 
fra hinanden. 2.) Pderligere og mere nederlig ere i Midten 2de andre (Lit. d) 
som staae tot fammen og ere sammensatte af tvende Borster, hvjike have en flad
trykt fcelles Rod, men i Enden spredes ad: den yderste af dem er haarfiin og 
krummer sig til Siderne ligesom den forrige under Hinrne, men ikke faa lang; 
den inderste er endnu kortere, staaer ret ud som en Spidse og er haardere i sig, 
dog ender med en haarfiin Tave. 3) Under samme er endnu et Par Pandebla- 
de, der ere flade som et Skioel, aflange, men spidse i Enderne og meget tavsede 
om Randen med lange forudstilende Taver (Lit. e.) Disse staaer meere ud til 
Siderne og ere adskilte i Roden, men naae tot sammen med Enderne. Da nu 
tillige Taverne paa den inderste Rand ligge tot paa hinanden, saa bliver samme 
lidt tykkeee, og man kunde snart forleedes til at holde denne Inderrand for et scer- 
sikilt udstaaende Horn, hvis man ei ved notere Tilsyn bemorrkede den tyndere Deel 
af Bladet til Udsiderne.

Munden sidder midt under Hovedet og vitser sig ved en liden tuppet For- 
hoining, der foraarsages af endeel smaa tynde Blade eller Mundredstkabrr, der 
ligge i Hob paa hinanden og ei lettelig sikielnco formedelst deres Lidenhed.

Tet ved Munden sidder dog et Par Lemmer, som man billig holder for et 
Par Mundsicengler; de ere meget fiincre, og kortere end de paafelgende Arme 
og krummer sig forud, have ingen kiendelig Kloe, men kun en Haar-Tave 
i Enden.

Foran sidder et Par korte Arme (Lit. f.), som krumme sig bag ud, ere 
tykkere end Fodderne og bestå ae af fleere Leed; det yderste Leed tykkest, som en 
fiadtrykt Haand med on fiin beielig Kloe i Enden og 2 smaa Hager paa nederste - 
Rand, som steder imod Kloen.

Under' Brystet sees dens smaa Fedder i 4 Rader, nemlig: 2 Rader 
Gangbeen og 2 Rader Svomfoder 1) Gangbenene (lit. g.) sidde inderst mol 
Midten af Brystet, og ere 12 i Tallet , saa at 6 staae til hver Side; hvert br- 

B b b b 2 staaer 



564 Ora Hvalaasct.

sta aer af flere fladtrinde Leed, fom ere tavsede eller blodt savtakkede paa nederste 
Rand, og ender med en liden lyshvid krum Hage: disse Been blive bag ud kor
tere, ere elles eensdan, stile ud til Siderne og krumme sig med deres Haget for
ud. 2.) Svemfodderne (lit. ere ligesaamange, men sidde yderligere mod 
Rygpantftrets nedheengende Bra-mme; de ere alle eens og nnstcn lige lange, af 
Lcemzde med de mellemste Gangbeen, trindeoghar, somdeorsyneS, rrendeLeed, 
hvoraf det overste har et Sideblad paa inderste Side, og der yderste tilspidset; 
disse Fodder krumme sig bag ud, og kan lcrgges ganske op paa Bullens Sider 
(fte Fig. I, B,h.)

Stierten (lit. i.) udgior det kvrige afInsectet, som staaer ret bag ud 
fra Bullen og er ncesten trind, dog noget flad neden til, og lidt sammentrykt til 
Siderne, smalere end Bullen og bliver bag ud mere smal, ffiont ei ganske spids; 
bestaeer af7 smaa Leed (lit. i.) foruden Stiertbladene (lit. k. i. ni.); det for
reste Leeder kortest, de 5 mellemste lidt längere og lige lange, men det bageste 
lcengst og smalest; hvert Leed er belagt med sit scerffilte Skiel. Stiertbladene, 
som kunde kaldes den egentlige Sva nß, staaer vandstrsgs ud fra det bageste Leed, 
som en Fiffespoer, med en spids Flig til hver Side og et dybt Jndffaar i Midten, 
men dannes af flere Deele; ferst staaer i Midten og oven til fra bageste Leed 2 
korte hvasse Braadde (lit4 k.), der fpredde sig lidt mod Enderne, men ere for
enede i Roden; deruesteretil hver Side mere nederlig 2de Lanzetfcrmige tynde 
og om Randen tavsede Blade, et over et andet, det overste (lit. 1.) lwngere end 
det underste (lit. in.), men alle lamgere end Braadcne. Endnu fees under de 
6 forreste Stiertleed ligeså amange par bitte smaa, 2 leedede, tilspidsede Stiert- 
sodder (lit. n.), der ere saa korte ar de neppe morrkes med blotte His.

Farven sr BleKvtd, menIndvoldeneellerBullensindvendigeDele stkinne 
ravgunlt igiennem Rygpantftret, og tvers over sammes Midte er en fort Tver- 
streg med finere krumme Buer for og bag ud mod Siderne (lit. o.) desuden 
er paa RygpantsereSBagdeel 2 smaa sorte Prikke., og paa hver StiertSleedS ba
geste Rand baade -oven og neden (men paa det sidste Leed kun nedentil) en storre 
sort Plet, der skyder finere Stråaler til Siderne, saa de see ud som Stierner; 
Svantzbladenes og PandcMdeneS Redder have og smaa sorte Prikke og i Panden

er
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er en fortebnm Pkt, fom sees inden for igiennem Huden. Dette fordeelte- 
Merke paa den ellers lyse Krop giver en smuk udseende. Hvilken Gavmildhed 
har dog Skaberen anvendt endog paa de mindste Dyr, som Havet stiuler langt 
fra Mennestetö betragtende Hie;

Dette Insect findes i stor Mcengde i det nordligste Hav, og svommer heldst 
langt til Sees og kort under Havbrynen, sislden kommer det til Strandbredden 
eller Grunden, og aldrig har jeg feet det i Tanget. Naar det vil svsmme, saa 
bevceger det idelig sine Svomstdder, da Gangbeenene imidlertid hcengeuden Bevce- 
gelse; det svemmer ikke paa Siden som Marsiuerne, men ret frem og giver un
dertiden et stcerkl Spring i Vandet ligesom Negerne; men, naar det er ved 
Grunden, scetter det sine Gangbeen ud ril Siderne og stotter sig derpaa.

Den anden Art Hvalaas vil jeg ril Forsti el kalde den stormede Rege. 
I Fauna Grönlandica heder den : Cancer (occulatus) macrourus, 
thorace lævi teretiufculo, fronte rotundata, pedibus peétoris 
duplici ferie, manibus vix ullis, cauda tereti flexuofh^mutica 

4 — phy lia. Spec. 222.

I Grönland heder den Jrsr'tougak o: den stormede, fordi dens Kno 
ere faa store mod saa liden Krop; ellers kunde dette og passe sig paTusstforegaa- 
ende Art, og sammes Navn iglen paa denne, og det kan vel vcrre, ntdissegron- 
landste Navne paa forstiellige Steder i Landet bruges i Alceng Ehegge Arter- 
Imidlertid ere de i sigfrlv forstiellige fra hinanden.

Jeg finder ei heller nogen hos naturkyndige. Hvortil jeg kan Hensere den, 
thi Cancer flexuofus Mül. pr. 2352, som stulde vcrre den ncermeste^ har 
dog i dens korte givne Caraeter dette forstiellige, m Auctor tillægger demmem- 
branas abdominis 5 utrinqve branchiales, hvilket ei letreligladersigrime 
med min, som «armere vi! erfares af Bestrivelsen. Denne Ark Har.ellers me- 
ger l'igt med den ferft best revne, men er sterre; Længdener fuldkommen 14 Li
nier og Tykkelsen Lin.

B b b b 3 Bullen
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Bullen mere trind og langstrakt. Rygpantseret (Fig. 2. lit. a) er 
bag til buet ved er dybt Jndffaar og forsti efter el Tverskaar forloenget ved et Pan
destykke (lit. b.), Der efter 2 Sidehiorner lsber ud imellem Hinene med e-t but 
tilrunder Neb. Herved bliver Rygpantseret ligesom todeelt.

Oinene (ÜL c.) ere meget store mod Insectet, sorte og Kgformige, sid
dende bevcegelige paa smalere Stilke viitjfra hinanden; de sidde toet oven for Fam- 
lestcenglerne og ligesom paa samme.

Famlestcenglerne (lit. d. e f.) ete alle ret forud strakte, og kan her, lige
som paa forrige, kaldes 3 Slags 1) ncermest under Hinene sidde 2 tynde (lit. d.) 
der i Enden dele sig i 2 sine Berster, hvoraf den yderste langst. 2) under dem 2 
längere tilspidsede tavscde Pandeblade (lit. e.) og 3) under dem iglen 2 enkelte 
Borster (lit. £) som af alle ere lcengst.

Arme har ieg ikke kunder opdage paa denne, men ligesaamange og lige- 
dannedc Gangbeen (lit. g.) og Svomfsdder (lit. h.), hvilke dog ei ftaae 
par om par., sompaahiin, men, fordi Bullen her er lcengere, saa ere Svom- 
fedderne mere trakte mod Stierten og Gangbenene mod Hovedet, hvorved- 
i Midten bliver et Mellemrum.

Stierten (Lit. i.) udgior de 4 af Kroppen, og er ncesten trind, dog 
ueden til ncrsteu rende-formig; har 7 Leed, og boier sig fra Bullen indtil det 5te 
Le ed, men siden leber ret ud. De 2 forste Leed ere meget smaa og f£ht(e6 me
stende el under Rygpantseret, de 4 nceftfolgende ere scengere og ncesten lige lange, 
men det 7de eller sidste allerlcengst, som stutter med 4 astange tavsede Sticrtbla- 
De 2 og 2 paa hver Side, det cue (Lit. 1.) oven paa det andet (Lit. k.) og det 
underste leengst. Men ingen Stiertbraadde fees herimellem, som paa fore- 
gaaende Art.

Farven er overalt bleggraa.
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Den opholder sig paa samm-e Steder som den ferstbeffrevue, og da disse 
2 Rege-ArterS Kiev er fom lutter Fedme, faa bliver det fatteligt, hvorledes 
Hvalen af denne Spife kan blive fa a feed, naar man tillige betænker, at der gi
ves af disse fmaa Reger en faadan Msrngde i den Gronlandffe See, faa det ret 
vrimler paa nogle Steder og Hvalen paa engang kan indfluge nrauge Tusinde. 
Ogfaa deri maa man beundre Skaberens Viisdom og Godhed, ar, da han havde 
bestemt disse hastige smaae Dyr til Fode for ct Uhyre, fom behovede Mamgde 
deraf, om det ffulde forstaae til Mcettelfe, han derfor ikke har ladet Hvalen 
foge vildsom og med Meie omkring derefter, men har nedlagt i dem felv en 
Drift at fege til Hvalen; thi virkelig skal hos disse Infecter findes en faadan til- 
trcekkende Begierlighed efter Hvalens Barder p), at, naar man endog futt 
fiffer med en Snore giort af Hvalbarder, de da famle sig i Morngde deromkring; 
deraf luder fig og forklare, hvorledes Hvalen kan gaae faa fagte frem i Bandets 
naar den «der, thi disse Dyr lobe den ligesom selv i Struben, spillende i Hobe
tal uden fordens Barder, faa den alene behever ak aabne Gabet og tr«kke Vam 
det i Tsndekal til sig, hvorved de da i stor Mcrngde maa indstuges^ Gabet til- 
finttes nu, og Vandet gaaer ud igienucm Barderne, men Negerne blive tilba
ge fom bag er Gierde, efterdi dens Barder sidde Plade paa Plade t«t efter hin
anden og ere paa inderste Nand forsynede med lange Hestehaar lignende Borsten 
Siden nedsvKlgeS de uden Meie.

Den 3 die Art er den nordiffe Kro njagt 7 Argonauta (ar&iea) perfa 
rata, carina integra. Faun. grön. Spec. 384. Grsnlcenderne kalde denlul- 
kikaurfak det er en2føvneUgmng (ufTulIulak, en Ravn) fordi dm er faa fort 
fant en Ravn..

Det er denne Art Skribenterne meener, naar Se ligne Hvalcrafet ved en 
Havsnekke q), og hvorpaa Mårtens har givet os en maadelig Figur--), som 
for er meldt. Martens bliver Lerfor dens ferste Opdagere, og ve rette Natur

kyndige

f) Gom det rigtig nok aumterkes af den , som har giort RnnnerkniiMr til Crantz 
Historie x- 142.

<?) Märtens (yog" Addling, Andei-foir øftEllis Mi «e.-
r); Tab. XVII, f. 13.
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kyndige synes lidet at kiende den. Hos Linnaus foget man den forgieves. Hr. 
Etatöraad Müller har alene efter min Angivelse nævnet den under det tvivlsom
me Navn Argonauta Argo?y) hvortil jeg gav Anledning ved en Skrivelse, 
i hvilken jeg ingen nærmere vidste at hensere den til, men virkelig er den en an
den Art. Hr. Prof. Pallas melder og teselig om den under det Navn Clio he
licina, og har givet Løvte om dens Beffrivelfe i), hvilket jeg ei veed om hidtil 
er bleven opfyldt. Det kan vel derfor ikke ansees overflødigt at bekiendtgrsre de 
Anmærknings jeg saa ofte har havt Lejlighed at gisre, naar jeg saae dette Dyr le
vende i de grønlandes Farvande.

Det er virkelig en Snekkeart, som jeg ikke saa let med Hr. Pallas fful
de overtales ril at fatte blank Seevingerne (Cliones), da den aabenbare er for
synet med en Skal, som forer den 6hint Skaldyrene, og med ingen Slægt har 
den nærmere Forvanndffab, end med Kronjagterne (ÅrgonaiKis), hvorfor 
jeg og har regnet den blank disse, ffiont dens Beboere ingen Ligning har med 
Kroujaqtens, saaledes fom disse ere afbildede ved den udødelige Martini ti) og. 
i hans prægtige Cochylie- Værk ingen findes, som den; ei heller er bekieudt, at 
nogen Art af denne Slægt er hidtil opdaget i de nordlige Have. Da Genfor 
Naturhistoriens Udbredelse saa omhyggelige Martini ogsaa, paa det i Noterne 
anførte Sted, giver tydelig at forstaae, han selv ei var vis om Dyret, men an
fører det paa andresOrd, og opmuntrer dem, fom har Leilighed at see det leven
de, til at giøre Publicum bekiendt dermed, saa har jeg den Lykke, hvad denne 
Art angaaer, at kunne opfylde hans Hnffe. Jeg vil i den Henfeende først beffrive 
Skallen og siden Ormen-

Skallen (Fig. 3. A. B.) ligner i far en Svomsnekke med ordentlige 
Snegletræk,. og er fladrund, eenkamret^'), meget tynd, ei engang af Fasthed 
med Svømsnekkens Dæksel, men som det tyndeste MarienglaS, derfor og saa 
ffrobelig, at det vil blive faare vanffeligt at bevare den heel, uden tillige med 
Ormen i Vimgeist.

Sneg-
f) i hans Prodromus Zool. Dan. 28 77.

Pallas ©amt. merkev- Thire X. Saml. p. 38.
7/) Mavtini Conchy lien - Cabinet ifa QSflHb p. 215. Tab. min. 7. OfJp.22I. Tab, min. g. 
a) Derfor ikke egentlig kan fattes blant Skibsnekkerne (Nautilos.)
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Sneglevridene (Lit. A.) ere 7, som dreie sig paa sig selv og ere ligesom 
en indrullet List, saa at de sverste eller Toppen (Lit. b.) rcrkke meget lidet frem 
over de nederste, derfor er den oven til ncrsten stad, og kan magelig hvile paa sin 
Top. Dbg sees alle Omvridene uden ril)/). Det underste Omvrid (Lit. c.) 
er bugleruudt, og ulige stsrre end de ovrige. Neden ril sees ogsaa ei meere end 
delte og et Stykke afder felgende, og da det fra denne Side iscec er buglet, og 
skyder noget fra det andet ved en lidt nedboiet Munding (Lit. a.), saa bliver 
Skallen her toppet og kan ci vel hvile paa sin Understade. De ovrige Omvrid, 
f-m alene sees oventil, blive alt tnindre og mindre, ister fra det tredie at regne, 
saa. at det 7de eller sverste, der udgior Toppen (Lit. b.) er kun en liden hvid 
Middelpunkt.

Ved Sneglestangen sees neden fra et Navlehul (Lit. d.), der gaaer, 
som et Nor igiennem Skallen til den- Top, men standser der, saa den ikke bli
ver aaben oven til, efterdi ovenmeldte' hvide Top (og den alene) lukker til. 
Holder man derfor Skallen mod Dagen og seer neden fra igiennem Reret, saa 
viiser den tynde Top sig giennemsigtig.

Saaledes sees alt uden til, men skiller man Skallen varlig ad, befindes ikke 
uden de 2 nederste Omvrid heel omgaaende eller buglerunde indvendig, men de 
sverste smaa ere kun at ansee som udvcerts dreie-furede Indtryk (saaledes som 
man seer paa en dreier BrikkeS Flade); imidlertid ligger Ormen i samme og lige- 
saamange Vrid, Toppen undtagen, hvor dens Hale siipper; ventelig ere de 
derfor, da Skallen blev dannet, foraarsagede af Ormens Figur.

Man seer ikke paa denne, som de svrige af Slcegten, nogen furet eller 
takket Kiol, da den er paa dette Sted heel og trind; Overfladen er glindsende 
og nsgen (uden nogen Forhudning), men paa alle Omvrideue, ister de nederste, 

seer

Z) Dette er vel en Afvigelse fra de andre Kronjagter, der have sine Omvrid ffiulte 
mod Toppen; men Hr- Kunstforvalter Spengler har og givet Efterretning om 
en ligedan $apir-- Nautilus i Beschaft. Berl. natur. Freunde 2 B- ?. 458' 
Tab. XIII. F.3 - 5.

tTye Saml. I. B. C c c c
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seer man en Mængde fine, tæt foiede, tverlsbende Furer, fra Navlen til Top
pen , hvis opfiaaende Mellemrum ere lidt ssarpryggede.

Naaddiugen eller Omvriddenes Som er ikke meget dyb, dog kiendelig 
nok. Mundingen (Lit. a.) er stor, oven og neden noget udbredt, meere 
sammentrykt til Siderne, derfor aflangrund.

Farven (naar Ormen er udtagen) er overalt blank hvid, dog Toppen 
hvidest, hvilken ogsaa næsten alene bliver hvid, naar Dyret er inde, thi, fom 
dette er sort, saa gieunemssinncr det de andre Omvrid og Skallen selv synes sort.

Saamegct og Skatten ligner Snekkernes, saa forssiellig er derimod 
Beboeren (Fig. 3. B. C.) fra Sneglerne, da den meere nærmer sig Ssevin- 
gerne, hvilket vel og har bevæget Hr. Pallas ti! at regne den blant disse. Or
men er meget blod, langstrakt, noget trind, forud bredest, men bag ud finalere, 

-hvor den med sin Spids, ligger, som fagt, sammenrullet efter Skallens inder
ste Omvrid, og ligner faaledes, gandsse tagen, næsten et Valhorn. (See Lit. C.)

Forreste Ende, saavidt den under Svommingen fremrækker af Skatten 
(See Lit. B.), er det mærkværdigste, og har nogen Lighed efter et læbedanner 
Blomster. Man seer her: a) tvende hvide, brussige, fladtrykte Vinger 
(Lit. e.), der staae ud til Siderne ligesom de paa Seevingen, flint furede efter 
Længden; disse Vinger lebe sammen ved Midten i en Fordybning paa Fladens 
forreste Side, men paa forreste Rand giøve de en indgaaende Vinkel mod Skal
lens nederfte Omvrids og Mundingens Hierne mod fammes indre Side ved Nav
len. Hver Vinge fat sig er paa Forrand og Enderand tilrundet, men paa 
Bagranden har den et Vinkelssaar. Disse Vinger bruge Ormen at roe sig 
frem med, fortielle derfor at kaldes dens Aarer. b) Midt i fammes Mellem- 
dyb sidder ligesom indringet en sort Furk (Lit. £), der er lidt opheiet og bestaaer 
af2 blode Læber, som bag til ere adsplidte i 2de Greene, men for til famlet i en 
liden Odde, der rækker noget uden for Vingerne ved sammes indgaaende Vinkel 
paa Forranden. Det er i denne Odde, man seer Ormen aabne og tilsiutte en li
den hvid Aabning, fom man billig ausees for dens Mund, over hvilken den kan 
tæt tillukke sine forte Læber.

Længere
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Sangete op paa Ormen er mod Skallens opvendte Side et hvidt Svob (Lit. i.) 
^bori Vingernes Rod eller det forreste og tykkeste af Ormen stdder ligesom et 
Blomster i fit Begere. Dette Svsb naaer ei ret langt op paa Ormen, er fol
det i fmaa Folder og meest paa Ryggen; man feer den ofte bevcege diste fmaa 
Folder og paa samme Sted fremkomme smaa Luftbfarer inden for Skallen. Skul
de man ikke derfor holde dette Sved for Lunger eller Gieller? Det synes i det 
ringeste, at det gier famme Tieneste fom Lufkbfarcn hos Fiskene, og at Snek
ken ved Hielp af samme kan holde sig oven i Vandet, ligesom den lyster.

Tvers over for samme, bag under Vingerne udstaaer mod Navlen en li
den hvid Spire (Lit. g'.) der har meget overeenstemmende med det Lem, som 
de stiertede Hav-Snekker %) vleie at fremffyde af deres Stiert a), er tilspidset 
i Enden og maa ve! vcere et Slags Fgmiestamgel, thi intet paa Ormen (naar 
man undtager Mundhullet) er mere feelsom end dette Lem, og ved mindste 
Vedrerelse fmutter Ormen sirax i sin Skal, da den > derimod taalig nok 
lader sig vedrere paa de andre Steddr. Imidlertid synes den og under sin Svom- 
men at kunne bruge det som et Roer at dreie sig med.

Bag samme sees et fangere Ror eller Pibe, (Lit. h’) som er udvidet 
i Enden ligesom med en Skaal,og da denne stiler mod Indvoldene, holder jeg den 
for Gadborrsv, hvorigiennem den udlader sin Ureenlighed, og formedelst Pi
bens Lorngde kan beqvemt fore samme uden for Skallem Andre vilde maaffee 
hellere holde det for et Avlelem.

Det ovrige af Ormen er mestendeel sort, allerbagest meere brunagtig, for
medelst endeel fine forte Tarme (Lit. K.), der ligge langs efter Ryggen, hvor 
Maven har sit Sted. Disse Tarme begynde under Svobet, og naae lige indtil 
den bageste inddrevne Spids. Den yderste Spids kan man ikke fee heftet til 
Skallen, men synes kun indvrevlet at hvile los i Skallen, hvorfor Ormen heel 
og holden kan udtages. Den omvredne Bagdeel boies lige hen til Svobet, 
hvor de fiine sorte TvarstrENge (Lit. L) lignende de andre smaa Tarme, ffy- 

C c c c L der

L) Tritonla Müll. Prodr. p. XXX;
Cauda s. Canalis apertur».
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der skiens overvg foreener Spidsen med Ormens Midte ved Svsbet; derfor kan 
den vredne Deel ei udstrcekkes^ Siden lsber denne forte Tarmestrcekning LverS 
hen til Gadboret (Lit* h.). Alle disse fmaa forte Strcenge kan da fornemme
lig ansees for Tarme, men giere vel og Spende-Seeners Tieneste.

Den underste Side af Ormen, som vender mod Skallens Nederflade, er 
meere fast, sammentrykt, gulagtig, grynet Vcesen (Ut. m.), der meget lig
ner en Rege og maaffce indeholder Ormens tilkommende Pngel, eller udgisr 
Ormens vcefentligste Bestanddeele.

Af det anforte fees, at de kyse Deele for det mecste skinles af de forte; og 
efterdi Skallen er giennemstgtig, faa sees denne Snekke ncrsten sort i Vandet, og 
styder omkring fom en liden sort bevcegelig Boble. Den lugter meere ubehagelig 
end Sneglen. Sterrelsen er forskiellig fra en Vikkes til en'SukkerertS og der
over ester Alderen, og den storste, jeg har seek var Minie i Tvermaal.

Denne Snekke findes i det grenlandske Hav eller Davids-Strader i stor 
Mcrngde, og fvemmer gierne korr under Havbeynen, faa at Vandet paa de 
Stccder, hvor den findes, viises ganske sort. Hvalen kan derfor ogsaa af dem 
indsiuge en temmelig Mcrngde paa Gangen; helst forekommer den om Foraar og 
og Esteraar under Landet, da den ventelig til andre Tider svemmer längere til 
SoeS. Tet ved Strandbredden har jeg vel og sect den, men ei paa Grunden 
eller i Tanget, den synes ei heller i nogen Maade skikket ril at krybe.

Den fortiener virkelig at lignes ved et Skib, som og dens Navn, Kron- 
jagt, sigter til, thi den er en idelig omflakkende Seehelt, der bruger sin Skaf 
isteden for en Baad, og roer sig meget hurtig frem med sine 2 Vinger, hvilke 
tzen opretter og idelig sammenfolder; under denne Seilads tiener Skallens neder- 
ste Omvrids yttre Side til Kiel, Mundingen til Forstavn, og det ovrige bag 
Mundingen bliver Bagrummet. Saadan Stilling har den helst, men den kan 
ogfaa roe baglends frem, naar det giores Behov: aldrig har jeg fundet den faa 
hoit paa Havbrynen, at den kunde opreife noget Seil og drive for Vinden; skul
de faa vare, da blev intet tilovers ril Seil, uden Vingernes bagre Mellcmhinde 

eller
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elfer udstaaende Hierne, hvilket jeg dog meget vil tvivle paa ak gwre denne Myrte. 
Naar den bliver lrcet af at roe, eller blivtt vedrort, eller dog el lyster lcengere at 
seere i Bevcegeife, faa holder den sine Aarer stille, vel og træffer dem halv ind 
-ed at lcegge dem teet an paa hinanden, lader sig saa synke ned paa Grunden, 
hvor den torner paa Kiolen, Toppen eller Mundingen, men ikke paa Navlen. 
Vil den op igien, da letter den sig og roer skions op mod Havbrynen, siden lige
frem langs med famine, overligere og nederligere efter Behag, og undertiden 
saa nederlig, ot man ei kan naae den med Haanden.

Den Ferdighed i at svomme, hrormed Naturens^Herre har begavet dette 
lille Dyr, som skulde beboe det store Verdens Hav, hgr jeg ofte anseet med den 
storste Beundring og Lyst, og kunde det vel ffee uden at erindae dens og min Dan- 
nereS u-udgrnndelige Viiödom med den dybeste Tilbedelse? Den er aldeles be
stemt til at bebos Havet og altid vcere i sin Skal, thi lader man den falde tor, saa 
trcrkker den sig gandste ind med Vinger og alt, og maa fcrtte Livet til; tager 
man den ud af sin Skal (hvilket jeg harermdrct at kunne ffee uden at lemleeste 
den) saa ophorer, endog i Vandet, efter en kort Krympning al Bevcrgelfe. Dcr 
jeg i nogle Timer havde fleere samlede i en Kop Vand, gave de en siimig-graa, 
lidt grynet, Ureenlighed fra sig, hvormed de indvikledes i hinanden og kunde ei 
siden komme fort.

At Hvalen ceder den, paastaaes som noget afgjort. Dens gule grynede 
Bestanddeele synes og ganske vel *t kunne bidrage til Hvalens Fedme, alligevel 
troer jeg ikke, at den bliver Hvalens kicereste Spise, men tager hellere de 2 forri
ge-Arter, naar de kan faaes, Naar Ulkene b) eede deraf, blive de i der rin
geste faa usmagende, at Grenlcmderne neppe gider spiist dem.

Jeg kommer nu til SsevingM, som den 4de Art, hvilken jeg ikke uden 
paa andres Ord ter regne til Hvalaaset. Den forekommer hos Markens under 
Navn af Seegotteöpferde og er nogenlunde af ham afbildet; men Hr. Professor 
Pallas kalder den Clione papillionacea eller det Sommerfugllignende Hval- 

C c e e 3 aas

å) Cottus Scorpius og Scorpioides Faun. GrönL 113. 114, 
rj Adelungs nvrdostl. Geschichte p. 412- Tab. XVII. f 10,
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aas dtr og er af ham nuere fuidstcendig beffreven, ffism Mårtens har Wrm 
nt vcere dens fsrste Opdagere. ' Formodentlig er den Clio retufa Linnæi é) 
dog denne store Naturkyndige hellere vil henfore den til Clio caudata/'/oq jeg 
vover ikke at bestemme noget heri, siden Hr. Pallas ei har taget nogen af Lill- 
ncn Arter i Betragtning eller bestemt, hvilken ffnlde forstaaeS. Imidlertid har 
jeg i den gronlandffe Fauna Spec. 324. ladet den beholde det Nabn Retufa, 
fordi dens Mund sidder lige i Forenden vandstrogs med Kroppen og Hovedet paa 
det Sted er tilbagetrykt, dog har jeg tillige givet den folgende Bestemmelse: 
Clio bitentaculata, ore horizontali fexdentato g), cauda acumi
nata. Nogle Gronlttndere kalde den Augurfak, andre Attaurfak, bet 
ferfte of Auvek, cn Hvalros, det sidste af Atak, en sortsidet Scelhund, og 
bliver da saameget fom en Hvalros -Ligning etter en Scrlhund-Ligning, fordi 
den har Latter at roe sig frem med ligesom disse, og en stump Mule, der nogen
ledes ligner samme Lem hos dem.

Det ffulde vel synes overflodigt ak beffrive den, som den noiagtige Pal
las tilforn har beffrevet, men da han selv bekiender at have giort fin Beffrivel- 
se efter Exemplarer, som vare gientte i Viingeist, hvorfor ogsaa hans Figur 
ligner meere den sammenkrumpne end levende Orm, saa troer jeg dog at kunne 
lcegge noget til, som han ei har bemerket, da jeg saa ofte har havt disse Sliim- 
dyr levende for mine Hine og anseet deres Forhold i Vandet.

Den storste jeg har feet, var il Tomme lang og 4I Lin. bred. Overalt 
er den nogen, blod og Scheleeartet eller fom et giennemsigtigt .Sliim, overtruk- 
ken med en fiin Hud, har en langstrakt Skikkelft, .foran tykkest og noget trind, 
hvor den er forfynet med et Hoved; bag ud afkneben til en Spids og flad
trykt Hale.

Farven

0 Pellas Samlungen merkrv. thiere. X Saml. g. 37. Tab. 1. f. ig 19.
e) Syft. nat. 1094, 3. Mul. Prodr. 2742.
f) I c. n. i. .
g) At der i dets Sted findes trykt Edentata er en Trykfeil. J mit Manuscript stod

ikke faa-



R Om Hvalaaset. 575

Farven er uden for Vandet blankhvid, som Glar, men i Vandet blegt 
himmelblaa, Munden og det yderste af Halen er coccinelle-rod, og Indvoldene 
skinne igiennem med sine forfliellige Farver. For des ordentligere at affatte Be- 
ffrivelsen, kan man beqvemt deele Ormen i Hoved, Bul og OkM.

a) Hovedet (Fig. 4. lit. A. og C.) er kloderundt og af mindre Omkreds 
end Bullen, but for Enden, og ved en Fure langs ad Hovedets Overdee! lige
som deelt i 2de Muler.

Midt i Forenden sidder Munden (Lit. c. d. c.) vandstrsgs, der er en 
smal Aabning eller Skramme, stilende med Hoveders Lamgde-Fnre, og paa 
hver Side forsynet med en tretakket coccinellerod Lcebe (Lit. c.); disse 
Laber, hvis Takker ere noget buskede, som smaa Kirtler, staae ret ud fra Ho
vedet, naar Munden er aaben (Lit. c.), og ligne da ncesten en Stier
ne, men naar deu lukker Munden (Lit. e.), faa trcekkeö Lceberne ind fra begge 
Sider, og Takkerne passe vexelviiö ganske tet om hinanden, faa Hovedet fortil 
bliver plat indtrykt. Adskiller man disse Laber, saa sindes endnu inderligere 
en anden Aabning (Lit. d.) som kan lukkes ved et lidet Dceksel, der flutter til 
over Svalget og bestaaer af 4 korsvis siddende mindre Takker, der viise i flue 
Mellemrum 4 rode Plekter i et Kryds. Disse ^.Takker ere af meere Fasthed 
end de forrige, hvilke kan lade sig knuse til et Vand, nogle haarfine Scener 
undtagne, da derimod disse ere fom Brüsker eller Kirtler at trykke paa, og et 
faa let lader sig knuse.

I Panden sidde 2 smaa blode Horu (Lit. b.), 1 til hver Side af Mun
den, hvilke stile ret forud, kan indrrcekkes og udffydes efter Behag, og naar de 
ere indtrukne, efterlade 2 smaa Fordybninger (Lit. b*1).

b) Bullen (Lit. f.) sidder teet feiet til Hovedet, og er bredere end 
samme, men smallere end det forreste af Vommen, og ncesten kloderund.

Fra hver Side af samme udftaaer en svomdygtig brusket Mb (Lit. g.) 
der ligner en Fuglevinge, er längere end Bullen selv, og ncesten trekantet, dog 

har 
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har den bageste Rand et lidet rundt Jndskaar; ved Roden ere disse Vinger bre
dest, og spidse i Enden ellers fladtrykte, furede med mange fiine Lcrngde-Ryn
ker og fastere end det ovrige af Ormen; de tiene den isteden for Aarer at roe sig 
frem med.

Foruden disse ere endnu paa Bullens Nederste eller Brystet 3 smaa Lap
per (Lit. h. h. i.), hvoraf de 2 til Siderne (Lit. h. h.) ere kortere end den 
mellemste (Lité i.) og sidde fremmeligere, afspidsede, bladdannede, hcenge med 
Kanten noesten lodrette ned fra Brystet, dog bugner med Spidsene mod hinanden 
ved Midten og Miler nresten den mellemste. Denne (Lit. i.) er lcengere, lig
ger vandstrsgs, aflang, noget tilspidset. Disse Lapper tiene maaskee som Kiol 
og Roer.

Paa de Steder, hvor Vinger og Lapper udstaae fra Bullen, ere dybe 
Indtryk i samme, og den bliver derved saameget amgere end Vommen, hvilken 
ligesom en Sa'k, med udbredt Forende omgiver Bullen; og det synes, at den 
kan trcrkkes noget ind i samme ligesom det |Teer paa Blcrkspruten Z>).

Under den hoire Vinge er Gadboret (Lit. k.) hvilket man vanskelig nok 
opdager; det viiser sig som en liden brandguul Gang i Fordybningen, igiennem 
hvilken kan stikkes en Naalespids ind til den sorte Ureenlighed.

c) Vommen (Lit. 1 q.) ec fortil tykkest og trindbuget, da den der er 
opfyldt med Indvoldene, som med fine forfficellige Farver giennemlyse og lige
som aspenfle den egentlige Bug (Lit. I.) fra Halen (Lit. p.). Af disse Ind
volde sees 1) den hoire Side blegguul, formedelst et ligefarvet Indlem (Lit. L), 
der er af Egenskab med en Fiskelever, og bliver vel Ormens Lever. 2) Den 
venstre Side morkerod formedelst et rodt Indlem (Lit. m.), der er grynet som 
en Rege. 3) Omkring begge fly nger sig i Midten en kort hvid flangeformig 
Strimmel (Lit. n.) der ventelig er dens eeneste Tarm; paa nogle er isteden for 

samme

å) Dette er vel Aarsagen, hvorfor Skribenterne have vedtaget at kalde Vommen med 
sin Hale: en Skeede (Vagina,) hvilken Benævnelse jeg ogsaa har beholdt i min 
fauna grönlandica 1. c.
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et udbredt fort Indlem (Lit. o.), der optager det meeste af Vommen for til; 
dette sorte er grumset og jeg holder dette Sted for Maven, ventelig er det kun 
de mætte, som det findes hos og den hvide Tarm kan hos dem være (Finit, op
fyldt med samme sorte Grums, som rimeligst bliver Ormens Nreenlighed eller 
fordøjede Spise; thi den skyder med Forenden hen til et smalt brandgunlt Svælg 
og fra hoire Side af samme gaaer'atter en brandguul Strækning hen til Gadboe- 
ret (Lit. k.)

Den bageste Deel af Vommen (eller den fiadtrykte Hale) (Lit. p.), er 
længere end den forreste og bliver ængere indril den bageste Spidse (Lit. q.), som 
Udmærker sig hos nogle ved en blegrød, hos andre ved en brandguul Farve.

Denne liden Orm, som meere ligner en FiM praler ugemeent med sine 
smukke Farver i det grønlandske Hav, hvor den jevnlig rreffeS i Goplernes Sel
skab paa alle Aarets Tider, uaar kun Vandet er aabent, thi endog i November 
Maaned er den mig forekommet.

Den flakker omkring med sine smaa Vinger, hvilke den bruger som Aa- 
rer, dog meget langsom og tvungen, saa at den meere kan siges at piaske end roe. 
I smukt Veir seer man den Jætte sig op til Havbryuen ved at reise sit Hoved Mons . 
op og piaske med sine Vinger, saa got som den kan, men, naar den har rørt 
Overdeelen med sin Mund, da paa samme Maade atter at nedstige. Kommer 
den paa grundt Vand formedelst indfaldende Ebbe, naar den er Strandbredden 
nær, saa staaer den med oprakt Krop klapprende med sine Vinger og støttende sig 
paa Hale-Spidsen, hvormed den ligesom hæfter sig til Grunden eller TaNget.

Denne siges ogsaa at ttene Hvalen til Fode; tsær er den udraabt derfor af 
Hvalfangerne, paa hvis Udsigende Hr. Pallads har kaldet den Hvalaas i), den 

gives

i) 1. c. Maaffee, fordi den er Schelee--artet, ligesom Goplerne, og findes i deres 
Selstab, det er og samme, man har berettet Ridder finne om, og han ved en 
Fejltagelse har holdt for en Gople, hvorom fan consereres, hvad i Begyndel
sen af denne Afhandling desangaaende er bleven anført.

Nye Saml. I. B. D d d d
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gives vel ikke i saa stor Mcengde, at Hvalen kan faae ret mange i et Slug, dog 
kan den tageö imellem de andre Slags, og formedelst sin Lever og Rogn vcere be
dre skikket at bidrage til Hvalens Fedme end de blor stimige Gopler.

Jeg har nusagt, hvad jeg vidste at fremfore angaaende det faa tvivlsomt 
omskrevne HvalaaS, Maaskee kan andre efter mig stelte Sagen i et stsrre Lys, 
fom ikke f^al fortryde, men fornoie mig; maa^ee kan selv denne Afhandling for--' 
anlediget Det? Vore Indsigter formeres derved, og vor Beundring forstorres til 
Skaberens Ophoielse, jo Meere vi formaae at glimte af hans Viisdom, ved ar 
randsage hans Domme og udspore hans Veie, enddog de i sig selv ere urandfa- 
Zelige og usporlige.

Forklaring paa Figurerne.

Fig. I. viser den mangebeenede Rege.
A. i naturlig Sterrelse.
B. stsrre afbildet.

Fig. 2. Den stormede Rege
A. i naturlig Sterrelse fra Siden seek,
B. storre ansat, fra Ryggen feet.

Fig. 3. Den nordiske Kconjagt.
A. Skallen i naturlig Sterrelse, oven fra fest, med Ormev 

indtrukken.
B. Samme neden fra, Ormen udrakt.
C. Ormeu udtagen af sin Stall, meere end naturlig Sterrelse.

Fig* 4. Seevingen.

C. Hoveder meget storre ansat med lukt Mund og indlrnkne
Famlestsmgler.

Jupiters


