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^kke troer jeg at skulle behove lang Undffyldning, fordi jeg vover nt frem
lægge Beskrivelsen over en Krabbe, da Selskabet let tilstaaer mig, at Krabbe- 
Slaigtcn afgiver ligesaa besynderlige Sårsyner, og fortiener ligesaavel vor Be
tragtning, som nogen anden. Da ogsaa denne Gronlandffe Krabbe-Art er af 
de Naturalier, der vanskelig lade sig oversore, uden at beskadiges, fordi dens 
lange Been fordre et stort Rum og let brydes, og den tillige opholder sig i saa 
langt fraliggende Egne, at den levende vil kun komme for faa Naturkyndiges 
Hine, saa har jeg deshellere ved en fuldstandig Beskrivelse villet redde den fra 
Forglemmelse.

I min Fauna Grönlandica Spec. 214. er den vel kortelig bedreven, 
men her skal det skee mere udforlig, eg Beskrivelsen faae mere Tydelighed^ 
formedelst hosfoiede Figurer. Jeg kaldede den der Cancer Phalangium o: 
Mejer - Krabben, fordi den ved sine lange Been havde nogen Lighed med 
Phalangium Opilio (Mark'Svindelen, som ellers kaldes Meieren), lige
som Linneus tilforn af samme Anledning havde kaldet en anden Art Cancer
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Araneus 3: Spindel-Krabben; thi jeg vidste ikke da, at allerede en anden 
Krabbe, som dog er forstiellig fra min, havde faael dette Navn i Hr. Prof. 
Fabricii Syftema Entomologiæ p. 408. At derfor ikke disse 2 forstiellige 
Krabber stulle formedelst Navnet tages en for anden, saa er det vel fornødent, 
at give den Grønlandske er.nyt Navn Cancer Opilio. At jeg her kalder 
den: den store Grsnlandste Krabbe, steer for at ffille den fra den mindre 
Krabbe, som falder i Grönland, og er Cancer Araneus.

Dersom min Krabbe tilforn har varet Naturkyndige bekiendt, da er den 
uden Tvivl bleven formangct med Trold - Krabben (Cancer Maja)/?), Spin
del-Krabben (Cancer Araneus), eller nogen anden, fra hvilke den dog er 

' ganske forstiellig. Hverken i Ridder finnet eller Prof. Fabricii System, 
finder jeg nogen 011 ført, som jeg tilforladelig kunde henføre den til. De Fran
skes Cancre Sqvinade, ell. Regekrabbe, har vel, naar man skal domme 
efter den korte Beskrivelfe i Bomareö Natur - Dietionaire. oversat ved von 
Aphelen Tom. VI. p. 455, meget overeenstemmende, hvorfor jeg ogsaa 
lod mig forlede til, at anfore den som et Synonym i min Fauna Grönlandica, 
men ved ncermere Eftersyn sinder jeg den mere lig Trold-Krabben, frafalder 
altsaa min forste Mening.

Derimod staaer jeg endnu sikkert i den Tanke, at den er IislanderneS 
Margfcrtla , hvorom meldes i den Iiölandste Reise -Bestridelse p. 71.609 
og 996. ski out man ikke lettelig skal komme til Vished, ved at efterlåse disse 
Steder, thi Skribenten er ligesom ueens med sig selv, hvad han fikal giore 
den til, da han paa iste Sted siger ligefrem, at den er de Danstes Taste- 
Krabbe (Cancer Pagurus), paa 2det Sted, at den er i noget forstiellig, 
og paa Zdie Sted gier den til Cancer Araneus, Besynderligt er det, at 
denne Modfigelse ikke ved 2de Citationer er bleven market. Vare dog nogle 
Trak af dens Udseende leveerte, saa havde man bedre kunnet selv domme her
om, thi Cruftæ margines æqvati, som navnes p. 609. er langt fra ikke 
nok hertil, helst da man ei let af Stedet kan siutte, enten dette Marke stal hen
egnes paa Margfcetla eller paa Taste-Krabben. Martenö Spitsbergiste 

Krabbe, 

a) Jonflons Cancer Maja Exfangv. p. 26. Tab, V. f. 5, og Tab. VI. f. 2. syneS 
virkrlig ar have noget,ligt efter den.
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Krabbe, som han kalder Meerspinne (fee Adelungs Nordoftl. Gesch. der 
Schiffahrt p. 378.) og Lappernes Suobbo (Leems Lappernes Bestr. p. 32g)«. 
hore vist nok ogsaa hid. Vissers er det, at den Krabbe, som Crantz i sin 
gronlandste Beskrivelse p. 130. melder om, er den samme som min, cnddog han 
og kalder sin Taschen-Krebse (Pagurus).

Men vi ville forlade denne Navne-Forvirring, og underholde os nogle 
Hieblikke med Dyrets Betragtning. Billig maae den regnes blaut de store 
Krabber, thi ofte holder Kroppen eene 4I Tomme i Lamgden, og 4’ Tomme 
i Breven , men Fodderne, naar de ere udstrakte, udgiore n Tommer, og Ar
mene 9 Tommer, hver fra Roden til Spidsen at regne; Naar de da regnes 
fra begge Sider, indtage de tillige med Kroppen et anseeligt Rum. Figuren 
viser den i naturlig Storrelse, men de venstre Fodder har jeg forestillet som af- 
kappede, for et at faae Kobberpladen alt for stor, hvilket fees Fig. 1. litr. q q. 
Hannen er gemeenlig storre end Hunnen.

Da Hoved, Rygstiold og den ovrige Overdeel paa Krabberne lobe i eet, 
kunne de ikke vel stilles ad i en Bestrivelse. Hos denne giver den hele Om
rids ncesten en Figur af et Hierte, dog faa,at det bredeste vender bag ud, hvor 
ogfaa Tvermaalet overstiger Krabbens Lcnigde; Bag til er den afrundet, dog 
har den midt over Halen en Inbbugning, der hielper 'til Hierteligningens 
Dannelse; For til mod Hinene afknibes dentil en meget smålers For-Ende, 
hvor Hovedets Dele have sit Sted.

Ryggen er meget plattrykt, dog bulket og ujevn vcd adstillige Fordyb
ninger, og dersom man seer noie til, stal man sinde midt paa Ryggen et Af
tryk efter en Pokal staaende paa sin Fod (Fig. 1. s), foruden andre mindre 
mcerkelige Figurer paa langs og tvero, der ei lade sig bestemme, men bedre 
sees af Tegningen. Mod Bagdelen erden hcrld ned ad, men ved Hovedet 
og Siderne mere ophoiet. Desuden fees mangfoldige storre og mindre Knor- 
ter paa Ryggeni mange Streg, som jeg nogenlunde i Figuren har sogt at 
udtrykke. Disse Knorter ere her langt kiendeligere,end paa .Spindel-Krab
ben (Cancer Araneus), meti langt fra ikke som paa Tro!d-Krabben (Can
cer Maja), hos hvilken sidste ve egentlig ere hvasse Torne.

Imidlertid have ogsaa denne Krabbes Side-Rande sine korte Braadde, 
der ere hvassere end Knortene paa Ryggen, og disse Side-Rande ere egent
lig 4, nemlig: . L.
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i. Den overste Nand, som er mindre regelret, begynder lige ud for Ai- 
uene, hvor disses Omrand flipper i en stark og skarp Vinkel (Fig. i. f) og sky
der noget bag ud med en krum skarp Kant, neppe braaddet, men smaaknortet; 
hvor denne flipper, begynde Ryggens storste Knorter i en skraa Linie hen imod 
Bag-Siderne, og forenes fra begge Sider ved et storknorter Tverstrog paa det 
bredeste Sted, lige paa Hceldingens Kant. r

Den anden Side-Rand (Fig. i. g) er neden under forrige, buglet 
og besat med smaa Braadde, uaaer neppe til Hovedets Ende, jeg mener, lige 

' ud for Mundflttnglcrnes Rod.
3. Den Zdie Side - Rand gaaer neden fra Munden i en Runding op 

mod Ryggen indtil sammes bageste hcelde Deel, og er befat med de storstc og 
egentligste Braadde (litr. h), hvoraf de 6 sidste isair udmarks sig.

4. Den nederste Omrand begynder fra Roden af Mundstaktglerne, faaer 
strax en Indbugning og siden flere, da den folger Kroppen heel omkring reet 
oven for Benene, og flatter den overste Beklædning paa Krabben; Foran er 
denne Rand uden Braadde, men bag ud, hvor den bliver dobbelt med en mel- 
lemlobcnde Fure, erden fmaat savtakket; Den overste af disse Buer (litr. i) 
flipper noget fra Midten, men den nederste (litr. k.) gaaer ganske omkring.

Nebbet (litr. a og Fig. 7. a) er oven til mere fladt, end det ovrige af 
Hovedet, og foran splitter i 2 vandrette, flade, butte Hisrner, der gabe fra 
hinanden med Enderne. Midt imellem samme nedlober en lodret spids og 
stcerk Braad (Fig. 7. d), fom bag til har en skarp Kant, og sees ikke oven 
fra, men kun i Panden, da den just deler imellem nederste Par Famlestangler.

Ørnene (Fig. 1. d d) ere store, aflange, fremstaae sideverts, og sidde 
Hvert paa en fmalere trind Stilk, som dog et ved noget Lecd er skilt fra Aiet, 
men inde i en dyb Huling under Nebbet har en bevægelig Rod tcet over de ne
derste Famlestangler. Det egentlige Aie er graa-agtigt, men sammes Ryg og 
Stilk af Farve med Kroppen.

ØiegNlbm (e e) er dyb, buglehuul og omffreven af forffiellige smaa 
Buer, nemlig: omkring Roden ncrst ved Nebbet gaaer en trind og flet Bue, 
der for til har en liden spids Braad (c og Fig. 7. c) og neden til fortsattes med 
en mod nederste Famlesicengler indboiet kcervct Rand. Uden sor Aiet skyder 
fra den store Braad (Fig. i. f.) oven og neden en indboiet skarp Kam, der iserr 

neden
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neben til er fnmat savtakket. Under Hiet er er frvcbf Skillerum ell. Gab, hvis 
Midte allene optages af en stad, savtakket, vandret Knort (Fig. ^ h.) ; over 
Hiet et mindre Skillerum med en mindre Knort.

Famlestamglerne ere 2de Par og meget korte:
r. Det overste Par (Fig. 1. 09 7. bb) kortest, trindt, tilspidset, sidder 

ved Siden af NebbetS Ende-Kloft.
2. Det nederste Par storre, mere sammensat, sidder under Nebbet paa en 

bulket Rod (Fig. 7. e) og er meget brynet med lange Haar. Tæt un
der dem sidder en flad Knort paa hver Side (Fig. 7. i) af Beskaffenhed 
med den under Hiet, men mindre.

Noget nedrigere til Siden sees i Pandefiaden en indad freiet skarp kan
tet Knort, der neppe fremtager af en Fordybning, er derfor omringet med en 
fiin Skramme (Fig 7. ff). Dette maae være et besynderligt Redstab, der 
for Krabben har sit visse Brug, og skulde vel efter Stedet, hvor der findes, 
komme overeens med Dyrenes Næseboer, men snarere erdet densHore-Ned- 
stab, da Skrammen gaaer lige ind til Hiernen, og man med en Naal, efter 
en Hindes Giennemstikning, kan uden nogen videre Modstand trænge dybt 
ind i Hovedet; Storrelsen af denne Hregang kan og være tilstrækkelig nok, da 
man hos adskillige meget storre Dyr, f. Ex. Sælhundene, finder den ei me
get rummeligere. Det er ogsaa just her, Hr. Prof. Fabricius vil have opda
get Krabbernes Hore-Redstab, saavidt jeg kan domme efter hans i Selska
bets Skrivters 2den Deel indrykte Afhandling p. 375. og derhos forede Teg
ning ; thi at han siger, det er vanskeligt hos Krabberne at opdage paa den ud
vendige Side, der gielder kun om den almindelige Krabbe, om Trold- 
Krabben og andre faadanne, hvis Hoved-Redstaber sidde faa tæt pakkede 
paa hinanden, at der bliver kun lidetRum til hvert, men hos SpindebKrab? 
ben, hos denne store Gronlandste Krabbe og andre flere, kan man uden 
Moie finde det. Jeg har derfor aftegnet den midterste Deel af Pandepladen 
Fig. 7. hvor disse Hore-Redstaber litr. f f sidde kiendelige nok.

'Under Hovedet fees Munden, hvor Mund -Redskaberne (Fig. 3-6.) 
ligge i eu fiirkautet Fordybning, hvis Rand til Siderne er lidt buglet, men 
for til besat med 6starprandede Flibbe, der ligne Teender (Fig. 7. g g) og med 

Nye Saml. III. s. A a deres



F. Bestridelse over den store Gronlandste Krabbe.

dereö Redder lebe i eet med Skallen, de 2 mellemste tort foiede til hinanden, 
de 2 naste mere srastaaende, og de 2 yderste boiede ind fra Siden med deres 

Kant.
Mundstcrnglerne 1?} ere 3de Par:

1. Det sverste Par (Fig. 4.) er sterst, fladtrykt, og bestaaer af 4 Hoved, 
leed, nemlig: et aflangt vinklet Grundleed (Fig. 4. 3) som styder hen 
over Armenes Rod, og endnu har en aflang flad brynet Tilsatning (b), 
der igien er forlanget med en tilspidset Ende, som gaaer dybt ind bag 
Armenes Rod. Det 2det Hovedleed (c) er det storste af alle, ligger 
fladt over de ovrige Mundstangler, er aflangt, langs Midten rendehuult, 
og paa inderste Rand lidt brynet, men ved yderste Rand Har en smal, 
lcengere, bevagelig Tilsatning (d) med en Spids i Enden, der boiersig 
bag Zdie Leed. Det zdie Hovedleed (e) er et kort, mangekantet, og 
mod Panden plattrykt Stykke, hvis Midte er noget buglehuul og Om
randen savtakket. Det 4de Hovedleed (f-h) er trindt, tilspidset, be- 
staaende af 3 mindre Le ed (f g og h) og paa inderste Side brynet med 
lange Borster (i). Denne Deel ligger altid boiet ned mod Munden og 
Bugen med sine Spidse. Saaledeö kan man regne paa denne Mund
flange! 8 fra hinanden bevcegelige Stykker. Hvortil dog denne starke 
Sammenfatning? og hvortil flere Mundstangler? maatte man sperge; 
men vist nok dannede den viife Skaber intet uden Hensigt, ffiont vi 
ei formaae altid at bestemme den.

2. Det andet Par Mundstangler (Fig. 5.) ligger stiult under det forste, be- 
flaaende af 5 Lecd, og er meget smalere; de 2 nedersteLeed (a b) flad
trykte, men ve 3 overste (c d e), som altid sidde krumboiede mod Mund- 
aabningen, ere mere buglede. Det adet Leed (b) er eene ligesaa langt, 
som de ovrige tilsammen, der ere smaa og nasten lige store. Det yder- 
fle (c) er tilrundet i Enden, og alle hane Borster om Randen, men 
isar ere diste Borster starke og stive paa de 3 sidste Leed (c d e).

Z. Det Zdie Par (Fig 6,) ligger under det 2det Par, og er kun et aflangt 
tyndt Blad paa hver Side, hvis Inder - Rand er stark brynet.

Tan- 
Jeg maae her rette en Trykfeil i min Fauna GronL, p. 236. hvor tvende Gange 
~ ftaaer Papilli isteden for Palpi.
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Tanderne (Fig^ Z. a) ere store, faste, buglede, hvide, 2de i Tallet, 
fem sidde test foiede til hinanden, aflange og runde i Enden, hvor de erestarpe 
og lidt savtakkede. De ligge stiult under Mundstanglerne, og have oven tit 
mob Nebbct en krum tilspidset Tilsoetning (Fig. Z. b), som hviler paa en stor 
Knort, hvilken udstaaer fra Mundens Midte, og endnu har en mindre Knort 
paa hver Side. I Roden er hver Tand paa yderste Side feiet til 4 lange, 
smale, flossede Blade (Fig. 3. c 1—4.), hvoraf det inderste (c 4.) er nasten 
blot Borster.

Dugen er nasten flad, mod Hovedet straaer den op ad, hvor Brystet 
ender bag Munden med et trekantet Stykke. Bag Armenes Grundleed er en 
liden Braad, ellers er hele Underfladen siet og jevn, men deles fra Midten 
mod Omranden til hver Side ved 5 Tverfurer, som svare mod de 5 Par Been 
og Arme. Paa det Sted, hvor Stierten ligger boiet under Bugen, seer 
man en dyb Rende af Stiertens Brede. Det er her, Hunnen har sin talrige 
Rogn fastklabet.

Stierten (Fig. 2.) er fort, og holdes altid boiet under Bugen, i hvilket 
Leie den kan kun naae til zdie Tverfure bag fra regnet. Den har 7 Jndsta- 
ringer eller Leed, hvoraf de 2 Grundleed (Fig. 2. a b) ere fumlere end det zdie 
(c), og meget knortede paa Kanterne, begge ere kun korte, men kunne fees 
oven fra Ryggen (Fig. 1. r), da det rdet Leed er just Stedet, hvor Stierten 
beier sig. De ovrige 5 Leed ( Fig. 2. c-g ) ligne en stump Kile, ere flette 
fom Bugen, og tage af i Brede mod Stiertens Ende; men tiltage derimod i 
Lcengde, undtagen det sidste (g), der er lidet og afrundet. Hele Stiertens 
Omrids er noget brynet.

Armene (Fig. 1.1) ere meget kortere og tykkere end Benene. Armlee- 
det(1 2.), som er langst, og i Roden foiet til et lidet Skraastykke (11.), er 
ncesten tre-ekkigt og smaaknudret i Kanterne iscer de udvendte. Det ender 
foran mod Haandleedet med en Bremme og 2 Side-Bulker, som svare imod 
2 Tander i Haandleedets Rod (1 3.). Dette Haandleed er meget kort, ogsaa 
noget tre-ekkigt, men mere buglet og smaaknudret, ender fortil ligesom Armlee- 
det, da Haanden ogsaa har 2 Tander i Roden, hvor den samles med Haand
leedet. Haanden (1 4.) er aflang, buglet, trind, dog nasten fiir-ekkigt for
medelst endeel hvasse Knorter i 4 Streg, isar et ben paa udvendte Side be-

A a 2 fat 
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sat med en Rad store Braadde. Den ender med en lang krum Knibesa^ 
(1 §.), hvoraf den yderste Kloe (1 6.) er bevægelig, og lidt längere enb den 
ubevcegelige (1 §.), men begge have paa inderste Rand endeel ffarpe Knuder, 
ligesom Tander, hvorved de blive savtakkede, og ret beqvemme til at tage fat 
paa Byttet. I Enden ere de but tilspidsede. Haanden eene er af Kroppens 
Lcrugde.

De 4 Par Been ere meget längere end Armene, og alle hinanden lige, 
uden i Lcengde; da det 2det Par for fra regnet (Fig. r. n) synes langst ; der- 
ricrst der iste Par (Fig. i. m) hvorefter folger det gdie (Fig. i. o) og endelig det 
4de eller sidste Par (Fig. 1. p), som er det korteste. Ellers kan og Langden 
meget reise sig af deres Udsprings Sted, da de, som sidde paa Kroppens bre
deste Sted, nodvendig maatte lade langst, om de end i sig selv vare af Lcengde 
med de andre. De ere alle noget sammentrykte og glatte paa d? stade Sider. 
Laareue (m 2. n 2. &c.) ere langst og bredest, og ligesom Armleedene, foicde til 
Kroppen ved et lidet Skraastykke (m 1. n 1. &c.); paa den sikarpe Side ere de 
smaaknudrede. Skinnebenene (m g. n g. 0. s. v.) ere kortest, og neden til 
smalest; bageste Side er smaaknudrct, og har en Rende efter Langben, ellers 
ere de flette overalt. Anklerne (m 4. n 4. 0. s. v.) ere längere end Skinne
benene, men ei saa lange, som Laarene, og mere sammentrykte, smalere mod 
yderste Ende; langs ad de flade Sider have de tvende lave Furer, men de 
sikarpc Sider ere, ligesom paa Laarene, smaaknudrede. I Enden af samme 
er en kort bevcrgelig Kloe (m 5. n 5. 0. s. v.), som vel er tilspidset,dog noget 
but i sit ydcrste, hvor den og er glat, og seer ud som en Negl, men detovrige 
af Kloen er aftegnet med 4 Lcengde-Furer, der giere ligesaa mange Kanter. 
Sammenlcenkningen er ligesom ved Armene. Foruden de ommeldte Beenleed 
er endnu et kort tykt Rodstykke mod Bugen, fan at man i alt kan regne 6 Leed 
til hvert Been.

Ved Kroppens Sammenfsininger findes endeel Bryner ell. Borster, 
som dog meest ligge ffiulte. Indvendig harden, som andre Krabber, sine 
Gieller. I fuld Maane er den meget kiodfuld.

Farven er noget soegron, men naar den doer, bliver den blegguul. 
Bugen og de inderste MundrcdMber, saavelsom alle Brynerne, ere morke og 
nnsten sorte. Men Tcrnderne og Kloe, Enderne hvide.

Denne
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Denne Krabbe forekommer jevnlig i Grönland i de dybe Fiorde. Om 
Foraarer kommer den Strandbredden ncermere, vel meest for at afscette sin 
Pngel, dog ogsaa for selv at sinde mere Luunhed, naar den Mal stifte Skal, 
rhi under de klippige Strandbredde falderen stærkere Sole-Varme.

Gronlcenderne kalde den Arkfegiarfuk d : den sieldnere Krabbe, fordi 
den almindeligste Krabbe der i Landet, Spindel-Krabben c), har det Navn 
Arkfegiak, fom det synes af Arklak, en Finger, formedelst dens mange 
fingre-lignende Veen. De kalde den og Arkfégiarfoak d : den store 
Krabbe, fordi den er storre end Spindel-Krabben. Hannen kalde nogle 
Satuak o: den stunkne, ventelig fordi den ikke er rognsuld, som Hunnen; 
ogsaa Sardlyoak, maastee af samme Aarsag, da begge disse Ord stamme fra 
Sapok, er tynd. Hunnen heder derimod Teffiok o: den som ledes ved 
Haanden, af den Skik, at Hannen i Parreridcn ligesom forer hende ved 
Haanden. Man seer da, at Grsnlcenderne ere sindrige nok med deres Navn
givelser.

Den ncerer sig baade af levende og dede Fiske; De forste veed den be
händig ar lure sig paa, naar den sidder stiulr i Tangen, hvor den gierne hol
der ril under de store Tarre-Blade. Ogsaa kan den fortcere de brust-stallede 
Dyr.

Vel er den seen til Fods, men naar den seer noget Bytte, kan den for
underlig giere Spring med sine lange Been, ja vel indhente og omsider over
raske en ung Mk. I Parreriden anftiller den et artigt Optog med sin Mage, 
da begge knibe deres Saxe sannuen, og Hannen ferer sin Hun ved Siden og 
noget for sig, ligefaa heiridelig, som en Cavalier sin Dame. Saaledcs sees 
de spadsere i Soelstin langs Strandbredden.

Den spises kogt baade af Gronlcenderne og de danske Colonister. Jeg 
har selv ofte nydt den, som en velsmagende Spise, der havde den samme 
Smag som Taste-Krabben. Derfor feer jeg ikke, hvorfor den gode Cmnsi 
paa anforre Sted udraabcr den for ildesmagende; maastee, fordi han med 
fiere stod i den Tanke, ar den levede af dode Seelhunde og Fugle, hvoraf den 
tog vist har sin mindste Fede.

a 3
») Cancer Araneus Faun. Gr’Jnl. Sp. 213»
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Grsnlcenderne fange den med nogle smaa Fistestikkere eller Lystre, gierte 
af hagede Som eller udstrakte Fiste-Kroge, bundne fast til en lang Stang, hvor
med de igieunemstinge den , naar de i klart Veir og stille Hav, enten afdereS 
fmaa Baade eller fra Strandkanten , fee den paa Hav - Bunden, og dette kan 
stee uden stor Moie, da de let kunne indhente og oplede den i Tangen, om den 
end der stulde forstikke sig.

Den har sine Fiender i de store Fiste og Scelhundene, i hvis Maver 
den ofte findes. Steenbideren (Anarrhichas Lupus), antaster den og med 
sine grumme Tander, der knuse alk.

Krol-




