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u e e n s -Muslingen,
(MYTILUS DISCORS).

Beskrevet

ved

Otho Fabricius, 

med Figurer. ,

Bel er det tin endeel Aar, siden denne smukke MuSliugart begyndte at blive 
bekieudt, men dog har ingen endnu beskrevet os den faa fuldstændig, al den 
Beskrivelse, jeg hernked agter at levere, kunde blive overflødig. Vor vcerdige 
Medlem, nu afdøde Dr. König, som Naturhistorien skylder faa mange Op
dagelser, var uden Tvivl ogsaa denne Muslings forste Opdager; han fandt den 
j Island, og fendre Ridder Littne, enten Originalen, eller dens Beskrivelse, 
hvorefter denne store Mand optog den i sit System (12te edit. p. 1159. Sp. 26 r) 
Under bet &avn Mytilus Difcors, til hvilket Navn dens ueens lobende Striber 
uncegtelig maae have givet Anledning, og, da det er faa passende, har jeg lige
ledes i det Danske beholdt det Navn Ileens- Musling. Paa anførte Sted 
har ginne ogsaa ved en kort Beskrivelse bestemt den faa neie, at ingen Finder 
derefter faa let skulde miökiende den. Siden sandt jeg den i Aaret 1769 ved 
de grønlandske Strande, og har i min Fauna Grönlandica Spec. 41g. leve
ret dens Beskrivelse saa udførlig, som delte SkrivtS Indretning tillod, dog 
uden Figttr. Den var endda sielden i Kabinetterne, skiønt den siden er bleven 
mere bekieudt. I sal. Confer. Mullers Danste Dyrhistorie S. 29. mel-
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des endnu om den, font en sielden Ark fra Norge, og han bekiender, ar han 
et har seek Dyret nbeffadiget, hvorfor han af min Fauna kortelig anforer noget 
om samme. Da Colta har vel og i fin British Conch yliologie p. 221. 
meldet om den, og Tab. 17. Fig 1. leveret en Figur, som ffulde forestille den, 
men samme er saa stet, at man umuelig uden Autors Henviisning kunde kiende 
den for Mytilus difcors. Des kierkomnere var derfor den Beffrivelse med 
illumineerte Figurer, som vort Selffabs vcerdige Medlem har leveret i hans Fort- 
scrttelse af Martini Conchylien-Kabinet 8ter Band pag. 191. Tab. 86. 
Fig. 764 — 768. som indeholder til Anseende 4, eller dog virkelig 3, forffiel- 
lige Artforandringer deraf, der maaffee af andre ville gieres til ligesaa mange 
Arter. Imidlertid har jeg dog endnu adffilligt at kunne tilstrtte, ister om Dy
ret, som mine Forgcengere ganffe have maattet forb'gaae; og, da denne Mus
ling fsrst blev funden ved suadanne Stratrdbrcdde, som hore under Danff Krone, 
saa sortiende den vel og udforlig Danff Beffrivelse, som jeg her med de for- 
nodne Figurer vil levere, dog kun over den grenlandffe Artforandring, hvilken 
af Hr. Chemuitz er meent paa anforte Sted Fig. 764 og 765, thi den S Be
skaffenhed og Adscerd er det alene, jeg har havt Lejlighed at bemcerke.

Skallen forekommer af forffiellig Storrelse. Jeg har stet den fra 2^ 
til 22 Linier i längste Strcrkning, som paa denne Musling er fra eversie til 
bageste Rand, hvilket Naturkyndige kalde Bredeu, men paa samme Skaller 
fundet fra if til 13I Linie i kortest Strcrkning, nemlig fra yderste til inderste 
Rand, eller Hcrngstlranden, hvilket man pleiec at kalde Lcrngden (7z), sag at 
den, med Naturkyndige nt tale, er mere bred end lang. Man trasser dog me
get faa af stdst angivne Storrelse. Dens Holdmaterie er langt fra ikke saa grov 
og ffst, som den almindelige Blast-Muslings (M. edulis), men mere horn- 
arttt, da Skallen er tynd, brcrkkelig og halv giennemsigtig; dog mane den, 
som andre Skaldyrs Boliger, regnes til Kalkmatcrien, hvilket i far sees paa de 
stsrste, der ere dunkle, neppe gicnncmstgkige, og baade tykkere og haardere. 
Begge Klapperne ere lige store, og paffe net til hinanden, men hver iscrr er me
get »ligesidet, da den Side foran Nebbene er megetdKngere, end den bageste, 

som

(a) I min Faun. GronI, maae derfor longitudo sorstaaes om längste, og latitudo 
om korteste Strikning, stient jeg rilstaaer, at der ikke er saa ret taler efter 
Linner Bestemmelse.
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som er fanve liden. Omridset er næsten ægformig med tilrundede Ender, og 
fladbuglede Sider; bageste Elrde er finalere end overste; Hcengselrandenö Af
runding er neppe mærkelig, men teet foran Nebbene noget indkneben; den mod
satte eller yderste Rand er langlig rund og næsten ret, men hen mod overste 
Ende har den paa nogle et lidet Indflaar, just paa det Sted, hvor Skraaryg- 
ningen lober ud paa Overfladen, hvorom jeg siden stkal tale.

Overfladen er baade uden og indentil glat og noget glindfende. Pder- 
fiaden beklædes af en meget tynd Hud, og er ridset paa tvers med endeel 
sine, krumme Furer, der beskrive samme Figur, som hele Skallens Omrand, 
alt mindre og mindre, jo nærmere de komme Nebbene, og danne hist og her 
fmane Afsætninger, der vise Skallens Tilvext; desuden ganer fra Nebbene 
skiens op mod Pderranden en kiendclig, dog et meget dyb, Fure, der ligesom 
danner en Rygning for ved sig, og deler hver Skal i tvende Hoveddele, thi foran 
samme er .Skallen mere buglet- men bag den mere fladtrykt. Den forreste 
og bnglebe Deel er stribet, ved mange finere Længdefurer, jevnlobende med den 
sorommeldte store fra Nebbene til overste Rand, dog bliver gierne et lidet Stykke 
mod Hængselranden ustribet; ogalle ere ikke engang lige i Henseende til bisse 
Furer, thi paa nogle, især de mindste, lobe de lige ud til Randen, paa andre 
række de ikke længere end over NebbeneS Forhoininger, og paa endeel, især de 
ældste, ffal man neppe blive dem vaer, om man end tager AieglaS til Hielp K. 
Den bageste og fladere Deel er igien ligesom deelt i tvende mindre Stykker, (og 
Llttne har altsaa ret, som tillægger den trende Afdelinger, forreste (som tilforn 
ommeldt), bageste og mellemste (r)), thi allerbagest feer man et lidet Rum 
indtages af smaae bolgelobcnde Furer, fra NebbetS Bagside til yderste og ba
geste Rand; til Anseende ere disse tverlobende, da de gane over Skallens kor
teste Strækning (tZ), men virkelig ere de dog ogfaa Længdestriber, efterdi de gane 

fra

(&) Hr. Lhemniy mener derfor, at disse sidste, som han 1. c Fig. 764» har la
der afbilde, kunde kaldes uægte, i Hensigr til de forste, hvilke han har Fig. 765 
som mere ægte; og vist nok have hine ikke alle de ægte Marker, Linne har 
fastsat for M. diicors; imidlertid leve de dog om hinanden, og ere virkelig kun 
forffiellige i Alder.

(c) Area antica, tertia & intermedia.
(tZ) Derfor og Linne kalder dem Strias fere transverfales, og derefter i den speci- 

fiqve Bestemmelse gipr Skallen poftice transverfaliter ftriatam. 
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fra Neb til Rand, og overskcere de forommeldte krumme og virkelige Tverfurer; 
de ere og kiendeligere end de forreste, og seeS paa alle; det ncesten tresidede 
Mellemstykke, som rakker fra disse Furer indtil Rygningen, har ingen Langde- 
furer eller noget besynderligt. Inderfladen viser en Fordybning under den ud
vendige Rygning, og ellers Spor efter alle udvendige Tverfurer, fom have 
varet noget markelige; paa de smaae Skaller sees endog Spor til de bagesse 
Langdefurer.

Nebbene cre noget butte og tilbageboiede med deres Spidser, og sidde 
Bagenden meget nar, dog seer man af det foregaaende, at de ikke som paa 
Blaa-Muslingen, sidde lige i Enden, men saaledes, at et lidet Stykke af 
Skallen frem rager bag samme, hvorved den virkelig faaer 4 Rande.

Foran Nebbene sees Hcrngflen, som nassen alene bessaaer i et merke- 
bruunt, brussagtigt Sammenfeiningsbaand, hvilket er ncesten syldannet, og sies 
bedre inden end udenfca, da det indvendig er buglet, men udvendig indtrykk, 
og taber sig imellem Skallerne, hvis Rande rwkke uden for samme; dog sees 
endnu foran dette Baand 6 til 7 Kurver, som smaae Teender, paa den indven
dige Rand, skient ei tydelig, uden den tynde Hud, som bcklceder Skallen, af- 
gnideS; ligesaadanne Kcerver sindes indvendig paa den bag sie Rand, fra Baan- 
det at regne, hver de ere stcerkess og taktest, og saa langt, soni de udvendige 
smaae Furer rcekke, thi egentlig ere de Spor efter samme i Kanten, disse sees 
og mere tydelige end de forste; men under Baandet selv, naac det afffrabcs, 
opdager man endog meget mattere Kcerver med et AieglaS.

Farven er paa de fleste og yngste grcrsgrsn, dog er Midten paa endeel 
msrkebruun, eller har nogle merke Buer hist og her; de allerstorste ere beegsorte, 
og have kun gronagtige Omrande. Denne Farve waae dog kun forstaaes om 
den yderste tynde Hud, fom beklader Skallen, thi naar samme afholdes, er 
Skallen hvid; indvendig er den og hvid, mcd et grout eller blaaagtigt Skicer, 
efter den udvendige gienncmskinnende Farve, og mod Dagen vises desuden hos 
de smaae en PerlemorSglandS.

Ormen ligner meget ben, som sindes i den almindelige Blaa- Mus
ling. Linne, som gierne vilde have alle Skaldyrene beboet af en saadan Orm, 
der kunde hensoreS til en af de nogne Ormcstcrgter, fordi dc; traf ind meD nogle, 
f. E, Land-Snekkerne (Helices), hvis Beboere meget ligner de nsgne 

Sneg-
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Snegles, fifcv dcg forlegen med endeel, i seer blank de tossallede, hvorfor 
han nceften alene har forOetlt deres Beboere imellem Tethys og Afcidia (Soe- 
pungcn). Han angiver nu ogfaa ved Musling-Slcrgten (Mytilus), at 
dens Orm uden Tvivl mane regnes tU ©eeptingeilC (Afcidiæ) (<), men sammen
ligner man Muslingdyrer med Soepungene , da vil man finde stor Forssiel; 
jeg vi! kun ncevne den ene Omstændighed, at Muslingdyret har Fod, hvilken 
det kan udskyde, og dermed gaae fra Sted til andet, men denne fattes Sdt'PUli
gene gansse. Sal. Conf. Muller har ikke villet besatte fig med saadun Sum- 
menligning ved siaeSlaegtMKrker, og ssger at skille Muslingdyret fra de andre, 
ved at give det tvende korte Spwiteror (/), hvilket og Prof. Leste har ef- 
tersagr ham (g-)-, men dette forekommer mig ikke bestemmende nok, thi adssillige^ 
tossallede Slcegter have ligesaa; han har ellers i et andet Skrivt sagt os mere 
neiagtig, hvorledes Muslillgdyret seer ni) i den Art, som kaldes Kragestiellet 
(M. modiolus), og leveret sammes Figur (/j)> Samme finder jeg i meget 
overeenstenwiende, men og i noget forssiellig fra den Orm, forø beboer Ueens- 
Muslingen. Man seer hos denne Skallen indvendig beklckdt af er tyndt 
sliimagtigl Vcesen, som udgisr egentlig 2de store Laber eller Svob, som 
Ormen kan udvide og sammentrække, og om Randen tre rynkede, hvilke Ryn
ker man kunde kalde dens Gieller. Diste Lceber ere tverssaarne af en bred 
Bruste, som en Spendesene, der ganer fra Skal til Skal i forreste Ende, 
og fatter Dyret i Stand til, at udspende og sammenklemme sine Skaller, naar 
det vil; og, da denne Spendest ne er saa fast groet til Skallen, efterlades altid 
Spor ester samme i hver Klap, efterat Skallen er ssilt ved sin Bcboer, og er 
Den bekiendte Bruste- eller Mustel-stek, der fees paa de fleste koss.illedeConchy- 
lier. Med de store Lceber er og forenet en tynd Hinde,' rundt om ved skal
lens Aabning, hvilken og forener begge Klapperne, og sees imellem frmme, 
nnar de ere acrbuede af DyM selv; i denne Mellemhinde ere tvende Aabninger, 

M m m nem

fe) Thi, at det skeer tvivlsomt, sees nf det hossatte Sporsmaals - Tegn: Anima 
Afcidia? Syft. nat. (cd. XII ) p. 1155.

(f) Siphone duplici brevi Prodr. Zool. p. XXXI.
(g) I hans Anfangsgrmrde der tTctuvgefcf). p. 543.
(Z-) Zool. Dan. 1 ab. LUI. Fig. 2. & Defcriptioncs in gvo Vol. 2. p 36. 
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nemlig: een paa den yderste Side tvert over for Hcrngselen, som er'lang, og 
optager ncesten denne gansse Side, hvorigicnnem Ormen plcier at udffyde sin 
Fod, og at udlade sit Silkespind; en anden i overste Ende, som er kun liden, 
rundagtig, og har et Dcekscl over sig med en liden Svip, som en Munding 
med sin Lippe. Inderligere ere endnu 2 mindre La'ber eller Svvb, hvis 
Rande ogsaa ere rynkede eller gielledannede, men lysere end paa de store; de 
ere saaledeö feiede til Midten af de store, at de kun ved Udkanterne ffilles fra 
dem; disse omgive det midterste af Ormen, (hvorom nu ffal meldes) og ved 
Aabninqen lukke halv til over famme. Midt imellem disse Svob ligger langs 
under Hcengsten eu fastere aflang tilspidset Deel, som en Nymphe at see kil, 
hvilken egentlig er Dyrets ^ot); samme har foran noget, der ligner et ludende 
Hoved med en Midterfure, og i denne en liden Tup, som er Spinderedssabet, 
thi h^sra udgaaer den fine Skiel-Silke, hvormed den, ligesom Blaa-Mus
lingen, hefter sig til fremmede Legemer. Neden under dette Hoved er en dyb 
Indgang, d.r ventelig er baade Mund og Gatbor, da den trcmger ind ril der in
derste blöde, som er ovenfor Foden; det svrige af Foden er dcelt ved en Lcrng- 
defure i 2 buglede Sider,- og boier sig gierne med Spidsen tilbage mod Hceng- 
flfti; Ryggen, eller det inderste mod Hcrngselen, er ncesten flad, og hanger 
fast til Klappenes bageste Samlingssted ved 2 fmaae Sener, hvoraf een gaaer 
til hver Klap. Bag det saa kaldte Hoved er et merkt flimigt Vasen, hvori 
dets bageste Side ligger indhyllet ved mange smaae Traadc, der ligne Sener 
eller Tarme, og uden Tvivl har Maven her sit Sted. Ormens Farve er paa 
Foden skinnende hvid, kun midtad har den et graaagtigt Skcrr; Lcrberne ere 
rodgule, og deres rynkede Omrand, samt den forreste liden Aabning brunag
tig; Maveus Sted, hen over Ryggen af Foden, er morkegraa.

Denne MnSlingart er mig jevnlig forekommen i Grenland, hvor den kal
des Bibibiarfiik, til hvilket Navn jeg ingen sikker Oprindelse veed at angive; 
efnr Sprogets Analogie ssulde det have sin Oprindelse af et andet Ord Bibi- 
biak, der muntfe betyde noget, hvorefter den har Ligning, ligesom Gronlttn- 
derne kalde en almindelig Krabbe Arkfegiak, men en sterre Krabbeart 
Arkfegiarfuk; men Ordet Bibibiak er mig aldrig kommet forHren, at jeg 
kunde bestemme dels egentlige Betydning. Man kunde ellers tcrnke, at Gron,

- leetis 
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lunderne have taget Anledning til dette Navn af den pibende eller hviölende 
Lyd, denne Musling, faavelsom den almindelige, foraarsager, naar den lcenge 
i Ebbetiden har stavet sammcnlukt af Mangel paa Vand, og derpaa ved ftlo; 
dens Ankomst begynder igien ot aabne stg. Ellers er dct nurrkeligt, al dette 
er det eneste gronlandsse Ord, fom man endnu veed at begynde nf B. Den 
stdder ved sin fine Silke fast til store Stene og Skar i Havet, og staaer da 
med den sterste Ende opvendt, og den aabne Side vendt til Stenen eller det 
fremmede Legeme, hvortil den er fast. Gierne traffes den faa langt fra Landet, 
at den ikke uden i Springliden, naar sterste Ebbe indtræffer, falder ter. Paa 
de blinde Skar ud til Havs cc den derfor talrigst, og ci faa god at be

komme.
S klemt den stedse er forekommet mig fastsiddende, kan dct dog ikke tvite 

le6 paa, ar den io kan bevcrge sig fra Sted til ander, da den har det lamme 
Lem hertil, som Blaa-Muslingen, og naar dennes Silkespind var brusten af 
Volgerne eller anden Vold, har jeg feet den udstrcrkke sin Fod, klcebe den fast til 
Grunden, forloenge og forkorte den, og stråledes ffubbe sig frem, ligesom ^neglen, 
hvilket og allerede Reaumur skal have bemerket (/). Men hvorledes den paa nye 
spinder sig fast, er jeg aldrig kommer over at see, dog formoder jeg, ar den Tup 
i det ovenomtalte Hoved, hvoraf Silkematerien fremkommer, kan ligesaavel, 
som Foden, forlcrngcs saa langt, som behoves, for at rore ved noget fast, og 
da trcekkes Traaden paa famme Maade, fom Edderkoppen trcrkker sin efter sig 
fra det Sted, den har vedrort.

Dens Fede maae vel og vcere omtrent samme, som Btua-Muslingens, 
hvorom jeg ønfpefce ar kunne give ncermere Oplysning; men, fiisnt jeg ofte har 
givet mig god Tid at passe den op, i en ltden gronlandt'k Band ved Strandkan
ten, har jeg dog aldrig kunnet bemerke, ak den fik andet i sig, end dcr blotte 
Vand. Mange Smaa-Kryb fa ae jeg vel krybe og fvemme lige over og i dens 
Aabning, men aldrig bestccrbde den sig for, at fane dem trukken til sig. Da 
og deus Mundredfkaber, hvor man end vil troe ar finde dem, ere faa ubevæb
nede, troer jeg sikkert, at den lever af Vandets stimige fremmede Dele og mi* 
frofFopifFe Dyr, fom den sner til sig. Dertil har jeg desuden en dobbelt Grund, 
deels at de fedeste og storste findes paa Leerbund, hvor Vander ved Plumren 

M ni m 2 giver

0) See Bom. Naturlex. T. V. p. 471.
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giver flere fremmede, siimige eller lerede Dele, derfor og Grenleenderne "sige 
cm saadanne, ot de ere fede, fordi de have cedt Leer, deels ot de i fuld Moane 
ere f dcst, thi da stiger Vandet heirre, og de faae mere fristt Vand, alksaa rige
ligere fer Munden af fremmede Dele, som tilflyde fra det store Hav.

Nytten ef Heené Muslingen er ikke betydelig for Mennister. Vel 
spise Grønlanderne den blant andre Muslinger, naar drn ved Indsamlingen 
kommer derimellem, men giere sig dog siet ingen Umage for at faae den, da 
den falder fan liden, og er vanstelig nt bekomme i nogen Mcrngde.-' Derimod 
har d<-n i Edderfuglene (Anas Molliflima og Anas Sperabilis) og Ang- 
letaj?en (Anas hyemalis) sine stsrste Efterstræbere, i hvis Kroe den jevnligst 
findes, da de, ved at dukke under, opfiste den fra de blinde Sknr, og Angle- 
tafkell ister synes at finde sin beste Fede i den. Steenbideren (Anarrhichas 
Irnpus) knaster sg endeel af dem med sine starke Tander, og Field -Raven 
(Canis Lagopus) tager vel i Springtiden til takke med den blant andre Mus
linger ved Strandbredden.

Endnu maae jea til Slutning melde noget, angaaende de Artforandrin
ger, som Hr. Pastor Chemnitz 1. c. anfører deraf. Jeg barer ingen Tvivl om, 
at jo den, Linne har mcent, er den nu af mig bestrevne, thi derfor taler ikke 
alene Stedet, hvorfra han fik den, men endog Bestrivelsen, der i alt nøie 
svarer hertil, naar Skallens Rygning undtages, hvilken han vel ikke melder 
om, men kan have overftet. Skulde da de andre ikke ansees for andet, end 
blet Artforandringer, mener jeg, de best kunde stilles fra hinanden ved fel
gende Bestemmelser:

Mytilus difeors, arflicus, testa ovali, convexa, fubearinata, striis
> longitudinalibus anticis fæpe obfoletis,

interdum nullis.
Hic Linn ei, Chemnitii Fig. 764. & 765, 

& meus jam deferiptus.
ß. Svedens, testa oblonga, deprefliufcula, non 

carinata, ftriis longitudinalibus anticis 
creberrimis crenulatis.

Hic Chemnitii Fig. 766. & 767.
- .auftra-
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7. auftralis, tefta fubqvadrata, Ventricofa, non 

carinata, ftriis longitudinalibus anticis 
validis minus contiguis.

Hic Chemnitii Fig. 76g.

Forklaring paa Figurerne.
Fig." i. Viser en enkelt Skals Pderflade med ukiendelige Lcrngdestriber 

fortil. \
Fiq. 2. En mindre Musling med kiendelige Længdestriber, og begge Skal

lerne sammenhængende, viist udensra.
Fjg. 3, Samme indenfta.
Fig. 4. En heel Musling gabende, som den pleier at vise sig med den le

vende Drni i.
Fiq 5. Ormen liggende i den ene Skal splitter fra den anden, at dens Leie 

kunde sees.
Fiq. 6. En af de storsie Muslinger, jeg af denne Art har feer, siddende 

ved sit Silkespind fast til en Steen, i samme Stilling, som den sindes ved 
Strandbredden.

a. Nebbene. b. Skraarygningen. c. Averste Ende, som 
Viser tillige (i Fig. 2.) de derhen lobende smaa Lwngdefurer. d. Ba
geste Ende med de smaae belgelebnide Furer. e. HcengseleN. 
f. Forreste Ksrver. g. Bageste Kcerver. h. Bruske - Flekken. 
i. Den indvendige Skraafure under den udvendige Rygning, k. Herre 
Klap. 1. Venstre, m. Den store Sideaabning. n. Den for
reste liden Aabning. o. Mellemhinden. p. Det store Svob. 
q. Det lille Svob. r. Foden, s. Der ludende Hoved, t. Skicl- 
Silken. u. Brusken, eller den store Spendesene. V. En Steen, 
hvortil Muslingen er heftet ved sit Spind.
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