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Morten Thrane Brünnich
om

den Islandske Fisk, Vo gnieren,
GYMNOGASTER ARCTICUS.

6. corpore comprefib adtenuato, line« lateralis poftica parte aculeata, cauda 
pinnata, dentibus oris lævibus.

Tab. B. Fig. i. —z.

^Hblant be Fiffe, fom forekomme pan Vestfiorden veb Jssanb, har E. Olav- 
sen og B. Poulsen i deres Beffrivelse over Reisen t Isla'id (<?) an fort en 
Fiff, kaldet Vogmeren. De fortcelle, at den meget sielden sees, og, uagtet 
de ofte havde hort tale om ben, kunde de dog aldrig komme over samme, forend i 
Aaret 1764, da de erholdte et torret og.meget fordærvet Exemplar. De melde 
ikke siden, at have feet nogen anden as diste Fiffe, derfor bor man siutte, at 
hvad de om denne FiffeS Lever, og ovrige Indvolde, saavelsom om dens Selv
farve, have anfort, maae være laant af andres Beretninger. As Fiffen fe,o 
er i bemeldte Reise givet Figur og Beffrivelje, hver ben urigtige« ansees at være 
een og samme med den Art, som Artedi har beffrevet under Navnet Lepturns, 
den samme, fom Liane i sit System kalder Trichiurus Lepturus, og Gronov 
i sit Museum kalder Gymnogafter (A). Den Fiff, sim disse sidstnævnte trende 
Nc-turkyndige have beffrevet, er af Marcgrav ansort nt have hjemme i Syd
havet ved Amerika, Brovu har seer den i Jamaika, og andre fortælle, at 

den 
(") Reise igiennem Island, iste Deel, P. $92. T. XLIII.
(6) Zoophylac. Gronov. Fafc. I. pag. 136.
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ben er almindelig i Nar heden af China, hvor den kaster sig op i FifferneS 
Baade.

Iblant nogle Jslandffe Naturalier, som for endeel Aar siden bleve til 
Universiteters Naturtheater indsendte fra SelffabetS afdøde Prases, forrige Hr. 
Geheimeraad Hielmstierne, var ogsaa ct lerret Exemplar af denne Fiff, 
som, tilligemed endeel ubetydelige Steenarrer, havde tilhørt forbemeldte Rei
sende. Jeg formoder heraf, at dette Exemplar er det samme, hvorefter Be
skrivelsen og Tegningen i den Jslandffe Reise er udarbcidet. Endnu et andet 
tørret Exemplar af en saadan Fiff', hvor Hovedet mangler, haver Universitetets 
Naturtheater Janet iblant de Charlottenborgiske Samlinger. Ved at sammen
ligne de tørrede Exemplarer med soransorte Beffrivelse og Tegning, fandt jeg 
disse Arbeider at vare saa lidet efterrettelige, at der manglede endnu nasten alt 
det, som ffulde tiene til, at bestemme Arten, og at ffille den fra Trichiurus 
Lepturus Linnei, som de Islandffe Veevbe havde anseet den for, hvilken dog 
er fra Vogmeren aldeles sarffilt.

Jeg har til den Ende giort mange Udveie, for at faae et siiadant Exem
plar fra Island, som kunde tiene til en fuldstændig Tegning og Beffrivelse af 
denne Fiff, men hidtil har det varet forgieveS. Hr. Mohr har i sin (£) Na
turhistorie over Island anført denne Fiff, ligesom hans Forgangere, under 
Navnet Trichiurus -Lepturus, men fatter dog i Tvivl, om det kunde vare en 
anden Art, og fortaller al den Umage, Han paa min Anmodning har giort sig, 
for at erholde Vogmeren, men ikke hinnet erholde samme; dog beretter han, at 
Vinteren tilforn, i Anret 1779, var en saadan Fiff opkastet ved SkagestrandS 
Handelsstad, og een ved Skagen i Island. Begge ffulle have varet over to 
Alenlange: ligeledes, siger han, ffal en anden af denne Art, for nogle Aar 
siden, vare opdreven i Skialdevig, noget udenfor Arefiords Handelsstad, og een 
ved Husevig. Hr. Assessor Henckel har berettet mig, at han ved Grindevig i 
Island udi Anret 1775 har feet en Vogmer, nylighi fiffet. Udi et Jslandff 
Manuffript, som tilhører Hr. Kammerherre Suhmö Bibliothek, og haver 
Titel, Jslanjie Hvalftffe-Kion, hvis Forfatter formodentlig har varet Jon 

Gudmunsen, som levede midt i forrige Seculo, er denne Fiff anssrt under 
Navnet Vogmer. Forfatteren tillagger den Figuren af en Lire, formodentlig 

F f f er
(£) Fvrssg til en Islandsk Naturhistorie, K-obeuhavn 1786. P. 63.
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er det Instrument meent, som kaldes Langleeg, hvilken Liighed ikke er upassende. 
Han har ogsaa givet et Omrids af Fiskens Figur, som, uagtet sin Ufuldkom
menhed, er tilstrcekkelig nok, til at vise, hvad Fiff Forfatteren har meent.

Heraf erfares, at Vogmeren allerede fra oeldre Tider har vceret lagt 
Mcrrke ril for dens besynderlige Figur, og at den i de sildigere Tiber ikke har 
vcerer saa sieldeu sect i Island, som det mere har manglet den paa god Mode og 
Leilighed til at blive bevaret, og bekiendt for Fiffebeffriverne.

Uagtet jeg nu ikke er i Stand til at fyldestgiore alt det, som kunde fordres 
til denne Fiffes B?kiendtgiorelse, men dog kan af de torrede Exemplarer famle 
c ti noiagtigere Figur og sikrere Vestcmmelfcr til Oplysning om denne Fiffeart^ 
saa har jeg hellere, saavidt mueligt, villet forbedre dette Stykke i den Jslandffe 
Naturhistorie, end lade denne Iagttagelse ligge unyttet. Vogmeren, som 
hidkil var en ubestemt Fiff, kan nu ved min Beffrivelfe og Figur med Vished 
antages af Ichthyologerne, og faae fit rette Navn og Sted i deres Fiffebsger. 
Maaffee kan dette fatte een eller anden Ielandff Naturelffer paa Spoer, til at 
giere Opdagelftn mere fuldkommen, enten ved egen Bekiendtgiorelse, eller ved 
at indsende til dette Kongelige Videnffabs Selffab en saadan Fiff, i Brcrn- 
deviin bevaret.

Fiffen, som her beffrives, er ikke, efter forbemeldte Jslandffe Natur
kyndiges Meening, den famme, som Lepturus Artedi, hvilken haves i Uni
versitetets Naturtheater i Spiritus bevaret, men ffiller sig kiendelig fra denne, 
ikke alene ved sin betydelige Stsrrelfe, ved sin Figur og ved Halens Spore, som 
Artedi Leptnrus mangler, men ogsaa er udi flere af de Kiendemcerker, som 
Artedi har tillagt sin Lepturus, ganffe uovereensstemmende.

Denne Uovereensstemmelse er og Aarfag til, at jeg maae forlade det Lin- 
neiffe Slcegtnavn Irickeclius, som betyder en Fiff, hvis Hale ender sig til 
et Haars Fiinhed. Dette Navn passer sig paa Autorum Trichechus, som 
ogsaa Arteti har af samme Aarfag kaldet Lepturus, og bor endnu anfees som 
et beqvemt Navn for samme Art, men da den Jslandffe Fiffeart, som her be- 
ffriveo, ikke har saadan Hale, men en Finne eller Spore paa Enden af Halen, 
ligesom de fleste andre Fiffe, saa har jeg med Gronov antaget til Slcegtenavn 
for begge Arter det meget passende Navn Gymnogafter, som viser, at denne 
Fiffefleegt haver ingen Bug- eller Gadbor-Finner, men er blottet for Finner 

lige
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lige fra Halsen langs med Bugen til Halens yderste Spidse. Da Vogmeren 
er en norList gift', og den anden Art alene opholder sig under de sydlige Him
melegne, lader denne nordiste Art sig meget beqvemmrligen adstille ved Navner 
Arcticus. Nu folger

Vogmerenö Beskrivelse.
Fistens hele Lcengde paa det tørrede Exemplar er fra Hovedets Ende til 

Halens Pderste, Sporen iberegnet, 1 Alen 16 Tommer, men det andet Exem
plar (uden Hoved) er større, og udgier mere end 2 Alen. Kroppens storste 
Brede paa det mindre Exemplar, Rygfinnerue »beregnet, er 5 Tommer, 
men paa det ftørre 7 Tommer. Nygfinnens hoieste Straaler er paa det mindre 
Exemplar 4^ Tomme. Halens Spore er 3 Tommer.

Hovedet er sammentrykt, og bag til as Brede med den forreste Deel af 
Kroppen. Med sin overste Rand strcekker det sig i lige Linie med Kroppen, men 
med den nederste Rand løber smal op til Gabet, og derved erholder en trekantet 
Figur. Bag ved Ncrsebenet reiser sig lidet den bredere Pande, som bagtil sam
menkrykkes, og løber saaledes ud med en starp Kant til Nakken, hvor Rygfin
nen reiser sig.

Overkievens yderste Rand udgior en halv oval Aatning; paa dens in- 
derste Rand, et par Liniers Afstand fra Kamen, sidde i en Rad 6 maadelig 
store, lidet indad beiede spidse og glatte Teender, lignende ligesaa mange smaae 
Torne. (Tab. B. Fig. 2.)

Nnderkieven er noget spidsere, omtrent lige lang med Overkieven. Paa 
dens yderste Ende er Kanten besat med en Rad af 8 jevnsides staaende Tander, 
ligesom de i Overkieven.

Ganen og Svælget ere aldeles tandfrie.
Oinene ligge langt tilbage mod Nakken, deres Sted er stort, og strcekker 

sig t«t op under Issen.
Gicrllene ere 4 paa hver Side, og indtage den nederste Deel eller Halsen 

paa Fisten.
Gicelledastkerne ere store og straalede. (Tallet kunde paa den bestadede 

Fist ei bestemmes.)
Giwllehinden (manglede paa mit Exemplar).

F sf 2 Krop- -
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Kroppen overalt aldeles flad sammentrykt til en Tyudhed, font synes nt 
indflutte meßet faa Kiøddele; den vvxer i sin Brede indtil noget hen over Mid
ten af dens Lcengde, hvor Vreden kiendeligen aftager, og lsber ud til cn smal 
spidsagtig Hale. Paa begge de tsrrede Exemplarer er Bagdelen krum opbsiet, 
som formodentlig er en tilsaldig Virkning pan den dede Fisk.

Sidelinien (Linea lateralis) leber jevnsideS med Rygraden, som ind
rager den nedersie Deel af Fisken, den beftaaer af aflange, straalede og toppede 
Skeel; mod Halen ende Skallenes Top sig med en skarp Torn, som paa Kob
berer er vrist noget forstorret. (Tab. B. Fig 3.).

Rygstnnen begynder ved Hovedet, reiser sig hoit hen over Midten af 
Kroppen, tilligemed Ryggens Kant, men aftager med samme i sin Brede ned 
imod Halen, og ender sig foran Halens Spidse. Denne bestaaec omtrent af 
200 Straaler.

Bryststunerne ere meget smaa, i Narrheden af Gicrlledcekkerne; Straa- 
lerneö Tal (kunde ikke paa mit Exemplar bestemmes).

Sporen er 3 Tommer lang, beftaaer af 10 lige lange Straaler.
Bugstnner (p. ventrales) og Gadbor-Finne (p. analis) har den ikke, 

men den nederste Kant af den sammentrykte Krop er meget tynd og tcrt besat med 
en dobbelt tret Rad af smaa, neppe kiendelige beenagtige Knuder, som giere den 
hele Kant fra Halsen langs under Bugen knudret at fole paa.

Gadboret (anus) (var paa dette Exemplar ei tydeligt).
For at samle alt, hvad som til denne Fiskes Beskrivelse maatte henhøre, 

vil jeg kortelig anføre det, fom i den Islandske Reise anforeS om denne Fiff, og 
jeg ikke af de torrede Exemplarer var i Stand til at kunne erfare:

Den havde meget fine selvfarvede Skall. Leveren er liden og rodagtig, 
ligesom i Hrognkcllsen (Cyclopterus Lumpus); Galden er lidet hoilysegron og 
giennemsigtig. Dens Been ere, som Hr-ognkellsens, blode, og Kisdet meget 
lefl og gelatinens. Fiffens Farve er smuk foran, og mellem Hinene sort, lige
ledes ovenpaa Hovedet og Nakken; samt en stor rund Plet af samme Farve over 
Ano og oven for Nygledene, og det synes, at Kisdet eller Fiffen heel igiennem 
er ogfaa fort. Rygfinnerne, den finalle Hale og Sporen ere hoirede, men 
Resten er som Solo, og disses fine Skael smitte Fingrene. Om Flodtiden 
stger den til Landet i Viger, hvn den undertiden bliver tilbage, naar Van

det
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det falder ud. Den lever nogen Tid pan tort Land, Indbyggerne ansee den 
nt være giftig, fordi Ravnen vil ikke «de den (<?).

Vogmerens LcniHde angives udi forommcldte Reife at v«re 2 fiellandffe 
Alen, Hovedet henved 5 Tommer bredt, og Fiffens stsrfte Brede 7 Tommer, 
men Tykkelfen, hvor den er storfi, ikkun ar v«re tvende Tommer.

Den kleftede Hale, fom i den Jslandffe Reife tillagges Vogmeren, fin
der jeg ikke paa mine rsrrede Exemplarer, hvis Straaler i Sporen ere alle aflige 
L«ngde.

Tab. B. Fig. i.
— — 2.

lig Storrelfe.

Fiffen, med hoslagte Maalestok.
Snuden nasten i naturlig Storrelfe.
En af Sideliniens spidse toppede Skal i overnatur-

(c) Olavsrns og Povelsens Rcise, 2. B. S. 594.
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