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Den barbugede PampelM
(Coryphæna apus)

en nye Art, og dens Gierst,

Skrukketrolden,
(Onifcus eremita) 

en Opdagelse af Dr. König paa Madraß, 

beffreven af

M. Th. Briinnich,

yrenes Ökonomie er of den alvise Skaber saa beundringsvcrrdig og for- 
ffiellig indrettet, at Synet deraf scrtter os dagligen i den allerstorste

Henrykkelse, og Fortoellingerne derom kalde od ofte i MiStvivl om Muelighe- 
den, fordi vi ikke indste Hiemcrrket. Lettroenhed er for en Naturkyndig, som 
ikke har Leilighed til at see akt hvad ham om Skabningerne fortælles, ligrsaa 
stor en Feil som Vantroe imod det der af alle eenstemmigen anfores. Forsig- 
ligheden paabyder os at prove Historiens Muelighed, ligesom det tillades os selv 
at giere Fornuftflutninger om Aarsagerne, naar vi ikke forud kan indste dem 
eller finde de angivne vel grundede; men ofte toere vi bag efter at vore Gicmiin- 
ger have stiler. Erfarenhed overbeviser vö dagligen, at adskillige Dyr, som 
Naturen ikke har givet den Fordeel at danne sig Boliger, og dog sat i Nodven- 
dighed for at soge dem, have et indvortes Kald ril at betiene sig af fremmede Huse 
og soge Tilhold hos fremmede Dyr selv eller i deres forladte Hnuler og Op
holdssteder. GiogenS besynderlige Opklorkning af en langt mindre Fugl er en 
underlig Oekonomie, som man nu ikke mere ncegter, fordi man er ved mange 

... Exempler 
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Exempler overbeviist om Tingens Virkelighed; men hvo veed hvor mange saa- 
danne og andre ligesaa uventede Huusholdninger tre indrettede for Naturens 
Skabninger paa vores Jordklode, som synes nmuelige i den menneskelige For
stand, indtil Naruren selv gives Lejlighed at blotte sine Hemmeligheder.

De tvende ulige Selskabsdyr, hvis Beskrivelse jeg i Dag har denWre 
at fcemlcrgge for Scelskabet, kunde give Anledning ril mange saadanne Sam
menligninger i Naturens Rige, men jeg vil paa dette Sted ikkun søge forud at 
lyse en af de meest lignende Huusholdningsmaader iblant Dyrene i Kuld og 
Kion, som man nyligen har ncrgtet al Muelighed, og hvis Historie man har 
erkläret ufandfarrdig. Jeg siger Historie, thi hvad de gamle og nyere derhos 
have gicrttet sig til, eller udtcenkr for ar vcere Aiemcerket af Sagen selv, over
lader jeg til modnere og strengere Undersøgelser.

Det er fuldkommen bekiendr at de Gamle have fortalt os, at i det Slags 
store Havmnskler, som formedelst deres Skabning kaldes Skinker (Pinna), 
skulle tilholde en liden Krabbe. Denne Historie, som var bekiendr for ægyp
terne æ) , er det den Dag i Dag er for Fiskerne i den midlandske Soe og ved 
det adriatiske Hav; saa ofte jeg paa min Reise i de Egne ncrvnede Skinkemusk- 
len for disse Folk, som de i der dalmatiske Sprog kalde Lafturi, vidste de 
stcax at sortarlle om Krabben, som beboer den tillige, og geleidede denne Histo
rie med saadanne Betænkninger, som de vare i Stand til at giere sig derover. 
Det bliver nu saa meget mindre at spørge, hvorfra Ariftoteles havde sin Ef
terretning by. En Mand, som nsie efterforskcde Naturen, og opholdt sig der, 
hvor han letteligen kunde blive oienfynlig Vidne til en Historie, bekiendr for Al
muen, behsvede vel ikke ar laane den fra Mgyprerne eller de aldre grcekiske 
Skribeutere. Mit Ophold ved det adriatiske Hav var ikke paa den Tid afAarer, 
da Skinkemusklernes Fangst kunde forerages, rhi den har kun Sted om For- 
aaret imedens Vandet endnu er klart og Ssebunden kan sees, saaledes har jeg 
anført dette i min liden Afhandling kaldet Spolia maris Adriatici c)> der

fra

ä) P. Valeriani Hieroglyph. Iibr. XVIII.
S) Ariftotel. Hift. Animal, libr. V. cap. 14. edit. Tolof 1619. pag. 575.
c) „ Finns Dalinatinis Lafiuri di£ts extremitate fua acuta fcopulis infixae fub aquit 

»» hsrent, fed valvulas hiantes pertica intromifla connivent, & fic é mari lim- 
-- Pij» 
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fra Hr. Chemnitz sormodentligen Har oversat Fiskningömaadrn join sindeS t 
hans Afhandling om Skinken og dens Vcegter d)> Selv kunde jeg af foran« 
forke Aarfag altfaa ikke blive oiensynlig Vidne til denne Histories Rigtighed, 
men antog Sagen selv for en rimelig Sandhed, fortalt af Filerne, bekiendt 
hos de gamle og rilstaaet af de nyere. Jeg skrev den saaledes i min Dagbog: 
Cancerem conchæ inhabitare, nota pifcatoribus res eft, fpeciem 
nefcio, og derfra siden indforte det i forbemeldte Afhandling. Deter langt 
fra at jeg dermed har vildet forbinde de ovectroijke Fortcelninger som folge denne 
Historie, eller anraget det for en afgiort Nodvendighed, at Skinkcmusklen ikke 
kunde undvare denne Giest, uagtet jeg ligesaa lidet tor nagte, at disse tvende 
jo kunde vcere hinanden til nogen bestemt Nytte.

En af vore Tiders Naturkyndige t) har anseet Historien om Krabbens 
scrdvanlige Ophold i Skinken for en Fabel, og beklager de nyere som have la
det sig forlede til at antage denne Beretning for Sandhed, meenende, at det ec 
ligesaa upasselig at en Krabbe skulde boe hos en Skinkemuskel, som en Torne
busk kunde skikke sig paa en peen Dames Bryst. Han anseer det for urime
ligt at Musklens eget Dyr skulle finde sig i denne moelige Krabbes Bevcegelser; 
han mener at Skaberen havde ikke viselige« nok forget for Skinkemusklens Vil- 
kaar; at Kraben ikke har Forstand nok til ar iagttage sine Pligter, som Ind- 
vaaner og Gicrst i et fremmed Huns, og udfordrer dertil et Slags Venskab 
stsrre, end hos dyrkede Nationer er at finde o. si V. Alt hvad han derom hol
der for antageligt er at man nu og da kan have fundet i en Skinkemuskel en 
liden Krabbe, som enten ved en Hcendelse har forstukket sig der, eller maaskee tie
ner Skinkedyrer til Fode f)*.  Men naar Sagen saaledes forholder sig, Va 
nmatte det gielde om enhver liden Krabbe og ikke om nogen sårdeles Art. ,

HafTelqvift som beskriver SklnkemusklenS eget Dyr og folgeligen har 
feet det, fortaller ogsaa ar en blodjkallet Krabbearr, en eller flere; i Tallet,

* holde

„ pido vernali tempore extraflz carnem ’fuffi cientem, byfliim paucam incoli» 
,, praebent. Spolia mar. Adriat. lillagte Min Ichthyolog. Maffil, Lipli 1768*  P*  107, 

d) See Naturforsch, ivtes Stück Hage 1777. pag. 36. nor. *)  
O See ven nylige« anforte Afhandl, pag. 26. 0. f.
/) See foranfsrrc Afhandl, pag. 30 <5c 31.
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holde sig oppe hos Skinkemusklen for ak hindre BlcrkfissenS Adgang og saale- 
deS uden selv at vide det frier Skinkemufflens Dyr fra daglig overhængende Fa
rer g). HafTelquift har ingen Tvivl anfert om denne Fortællings Rigtighed, 
siger ikke heller at den er ham berettet, folgeligen maa han frlv have seek det, 
Hvilket han behøvede ligefaa lidet at forsikre paa dette Sted, fom ved alle de' an- 
dre Beskrivelser. Men det som er et kraftigere Vidnesbyrd i denne Sag er 
Forfkaals Efterretninger i hans Description es Animalium, hvor haa 
aldeles tydelig fortaller, at han har seek disse Skinkemusklers Beboere. Han an- 
forer en Krabbeart, mindre end et Due-Eg, under Navnet C. pinnotheres, 
og siger derhos, at den har fcrstet sin Boelig ncrsien i alle Skmkemufkler ved 
Smyrna og! Constantinopel h): Han anfører ess anden kaldet C. cuff o s /), 
Halvanden Finger lang, som opholder sig i de sorte Skinker ved Lohaja og 
sielden i de Posedannede, hvis Indbygger han et andet Sted beskriver. Det 
er altsaa ikke Krabber i streng men ikkun disse Arter, som han bestandig har fun
det, enhver i sin Art af Skinkemuskel, hvilket giver saa meget mcere Anledning 
til at siurte til nogen indbyrdes Oekonomisk Nytte, som disse Scelffabs Ven
ner maa giere hinanden, og jeg seer i den anførte af Haflelquift intet uri. 
meligt.

SaaledeS troede jeg at burde berede Veien til en Beskrivelse paa tvende 
Dyr, som ere ligesaa forssiellige; men staae i en Forbindelse, som meget n«r- 
mer sig til den mindre Krabbe og Skinkemusklen.

Hr. Dr. Koenig Indiens store Namrkyndig, har behaget at tilsende 
mig noqie Fiskearter, og deriblant den barbugede Pampelfiff; han beretter, at 
denne Fiskeart altid fører paa sin Tunge en Skrukketrold (onifcus) som der le
ver og kaldes af almindelig Mand paa Portugisiff Pambelbreto*  Han sendte 
mig adskillige asskaarne Fiskehoveder af samme Ark^ og i enhverS Mund fandt 
jeg det bekrceftet, som hans Brev berettedc mig; thi, ved at oplukke Gabet 

paa

g) Linn. Amoenit. Acod. Tom. 2. pag. 48. Haflelq. Steife nach Palästina peg,. 
489'

b) ,.Cancer pinnotheres &c. Smivnæ 8c Conftantinopoli in omnibus fere pinnis 
„nidificat. Forfkaal Defcript. Animal, pag. gg fq. n. 36.

i) r,Lohajæ vidi Cancrum cuftodem in pinna faecata habitantem ibid, pag .§9 og 
strap efter p. 94. n. 56 siger han em den samme „Lohajr inna pinnas ni gi «s; 
„in faecatis raro. 
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paa enhver of disse, blev jeg vaer en Skenkketrold, fom bedcekkede den brede 
Tunge, stikkende Hovedet fremad ligesom et Dyr i sin Huule. Dette besyn
derlige Syn giordewig strax vpmcerksom paa Gabetö Beskaffenhed, til hvilket 
det lille Dyr havde betroet sig. Det var indvendig glat og hoit, en Rad smaa 
riaaledanneve Tender stod i Kanterne af begge Kinberne. Svcrlget fandt jeg 
saa lidet, at Skrukkctrolden ikke kunde staae i Fare for heel at opstnges af sin 
Vcerr. Marc grav, som lange forud har anmcerket, beskrevet og aftegnet en 
saadan Skrukketreld i Munden paa Fiffen Acarapitainba, anseer den vel 
fom en Ficnde ril samme Fiff, men melder dog intet om nogen Skade, som 
Fiffen ved samme maatte tilføres Å). Det er bekiendt at Skrnkketrolden eller 
Fiffcbiornene, som de af andre kaldes, hvilke i mange Henseender narmer sig lil 
Krabbestaglen, er Fiffenes farligste Fjender: Hr. Ström anfører en Art 
som kryber ind af Gadborer paa nogle Fiffe og ader om sig til de ere nasten 
ganffe fortarede. Andre beffrives at hange sig ved de ffialfrie Fiff og plage 
dem ved Finnerne, hvor Kiodet er dem meest behagelig, og hvor de strax lem
laster Fiffen. Det kunde ei vare af disse Aarsager at Skrnkketrolden her op
holder sig i PampelfiffenS Mund; ingen af de tilsendte var af deres Giast til- 
feiet den mindste Skade; ikke heller bliver Skrnkketrolden af Dr. König an« 
feet for Fiffens Fiende, men kaldes Cancer parafiticus eller Snyltegæsten. 
Maaffee at den kullede Skrukkerrold føger ind i Fiffens Gab for at undgaae 
andre Fiffe, som maatte jage den, thi man veed at Skrnkketrolden opsiuges 
af nogle Fiffearter, og i saa Fald har Fiffen fanet den Egenskab at raade Bo- 
paa en almindelig Adelcrggelse og laaner Skrnkketrolden sit Gab til et Skiul. 
Maaffee en anden Aarsag endnu kunde vare muelig til et faa besynderlig Op
holdssted : Man veed at Pampelfiffen beboer det store og dybe Hav, hvor nogle 
Skrukketrold-Arter ogsaa føge deres Naring, i saa Fald kunde Fiffen, som 
her beffrives, maaffee vcere underkastet den Ulejlighed, at give Skrukketroldew 
en hastig Befordring frem og tilbage. En Omstændighed er endnu at lagge

S s 2 Mcrrke

å) „ Hic pifcis Acarapitambe cruftecen quodam ^nimalculo vexatur fefquidigitum 
z, longo, digitum crssso, figure eblonge .... Hoc animalculum ori pifcis 
n le ingerit Se ungviculis arfte faucibus jnhertt, nee unquam pifcis ft ab 

,» ilio Uberare poted Marcgr. luft. pife. 135.
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Marke tik, fom bliver öS ligesaa nbekiendt og tvivlsom, nemlig hvad denne 
FiffeS Fede er, og om den kan ernare sig faalange Skrukkeiroldcn sidder paa 
Tungen, eller og, hvilket synes rimeligst, at det maae ffee i den Tid da Skruk- 
ketroldeu forlader sin Boepal. I alt dette bliver en besynderlig Omstandig- 
Hed at lagge Marke til, at enhver Fiff, som saliges, har i Munden en Skruk- 
ketrold.

Til denne besynderlige Hunsholdning vilde jeg euffe, at nogen kunde 
faae Lejlighed at lcrgge et notere Marke. For mig bliver denne Gang allene 
tilbage, at levere en tydelig Beffrivelse paa Fiffen og Skrukketrokden.

Pampelfiffsiagten, fom af endeel Arters smukke Farve har faßet det la- 
tinfFe 9?avii Coryphæna, er iblant de kivfinnede (choraeiei) Fiffe kiende- 
kig adffilt ved et braknceftt Hoved, en nedffaaren Mund, en sammentrykt Krop 
og ffarp Ryg. Rygfinnen er almindelig enkelt og lober lige til Halen. Straa- 
lerne i Giellefinnen ere 5-7. Flere almindelige Kiendetegn tor jeg ikke angive 
for denne Slagt. Det som i Beffrivelsen gior denne Fiff kiendelig adffilt fra 
de andre Arter af samme Slagt, ja den hele Familie, er, at den mangler al
deles Bugfinner, hvoraf jeg har navnet den Barbng-Pampelfiffen (Cory
phæna apus); thi at den henhorer til denne Slagt, overbevises man ryde- 
kigen ved dens ovrige Deele, fom med ingen anden Fiffcflcegt har faa megen 
Overeensstemmelse: Exempler paa saadanne Afvigelser ere ikke sieldne. De 
ovrige Arter af Pampelfiffsiagten have Bugfinnerne, men paa den af Pallas 
beffrevne C. Velifera ere de smaae og utydelige, bestaaende neppe afen enkelr 
Straale, faa at samme Fiff kommer vores i den Henseende meget ncer. In
gen Naturkyndig har tilforn beffreven denne marketige Fiffeart, som alksaa i 
flere end een'Henseende fortiener vores Opmarksomhed. Den barbugede Pam- 
pelfiff bliver her beffrevet efter et meget fuldkommen Exemplar, som bevares i 
Viingeist, det eenefte fom jeg heel og holden har bekommet.

Kroppen fra Siderne sammentrykt og med sin flade Side ndqior en ffiav 
firkantet Figur, eller narmer sig til Flynderens Skikkelse. Bag ved Ainene 
er Fiffen tykkest, men den ovrige Krop ned efter Halen er tyndere. Bredden 
uf Kroppen imellem Ryg og Gumpfinnen er mere end Halvdeelen af Fiffens 
Langde, men fraden overste Rand af den hoie Rygfinne til den yderste Rand 
af Gumpfinnens Fordeel er nasten ligefaa stort et Maal som fra Enden af Snu

den 
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den til Spolen. Kroppen er overalt beklcedt med smaae runde Skial, og synes 
ot have varet solvfarver. Kanten af Ryg- og Gumpfinnen, saavelsom det 
yderste af Spolen er sort, det er uden Tvivl af den Aarsag, ar Dr. König 
har i sit Brev kaldet den den sorte Pampelfisk. Hovedet er kort, Nasen brak- 
ket, Panden sikarprygget og nogen. Munden gaber i Veiret og er dybt ned- 
fkaaren, KiaberneS yderste Kant er befar med en Rad meget smaae og fim uaa- 
ledannede Tander. Tungen er breed og rundagtig, staaer frem med en tynd 
Spidse. Hiet staaer tilbage for Mundkrogene og har en guul Hiering. Gad- 
boret ligger i Narheden af Svalget, og bestaaer i en lang Sprakke. For Ind
voldene er altsaa ikkun et lidet Rum. Ryg og Bug udbrede sig med en fikarp 
Rand fra Hovedet i den tredie Deel afKroppcns Langde Z paa det bredeste Sted 
begynder Ryg- og Gumpfinnerne lige over for hinanden, hvis yderste Straa- 
ler giore Kroppen bredere, just der hvor den begynder at finales, men de ind- 
fikicrres siden i lige Forhold med hinanden og folge den finalere Bagdeel ned tik 
Halen. Deres Straaler ere bekkadte med en tyk Hud, og derfor neppe med 
Vished lade sig talle, de ligne herudi Baandfifikens Finner og lade sig ei folde. 
Udi Rygfinnen talles omtrent 46 Straaler, og ndi Gumpfinnen 40 Straaler. 
Brystfinnerne ere meget lange, finale og spidst, faaledes som de paa Blanke- 
steenS-Arterne (Sparus), og bestaae enhver af20 Straaler. Vugfinner eller 
noget Marke til dem har denne Fiskeart aldeles ikke. Spolen er udskaaren i en 
halvmaaned Figur, og har omtrent 26 Straaler. Giellestraalerne ere VI. 
Men skiulte under et tyk Skind og ligge hinanden meget nar. Sidelinien be- 
gyndec i Linie med Hiets overste Deel, lige over Giellekrogen, og krummer 
sig ned i en Bue efter Ryggens Linie, deeler Halen i to lige Deeke med en 
hoi Kant og ender sig ved Spolen.

Eremit-Skrukketrolden ligner i alle Maader den, hvis Figur og ud
forlige Beskrivelse *)  Hr. Spengler har leveret, som rigtigen antager samme 
for Linnés On i fens oeftrum, med hvilken Margravs foranførte Jigur 
ogsåa er overeensstemmende.

*) Beschäft. der Berlin. Gesrllsch. 1 B. p«g- 312. Tab. VIL fig. I. K.
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