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Professor Reinhardt, Ridder af Dannebr., gav Selskabet Ef

terretning om 2de Individuer af Pagellus centr odontus Cup:, som 
i et Mellemrum af 3 Maaneder vare bievne fangede ved Sjællands 
Kyster, hvorved denne Fiskeart forste Gang kunde omtales i den 
danske Fauna. Det ene Individuum, som blev fanget ved Gilleleje 
den 21 Febr. 1832 er næsten 19 Tommer langt. Det andet fange
des ved Dragöe den 28 Mai det har en Længde af 14 Tommer. 
Den af Donovan i british Fishes Vol 4 , Tab. 89 givne Afbildning 
af denne Art, som der har faaet den urigtige Benævnelse Sparus 
auratus, fandtes ved Sammenligning med det foreviste mindre In
dividuum i det hele overeensstemmende. Begge Exemplarer ere 
opstillede i den kongelige Zoologiske Samling. I nogle tilföiede 
Bemærkninger over de i det danske Kysthav forekommende sieldne 
Fiskarter overhoved, blev henviist paa de vigtigste Forhold, af hvilke 
Sieldenheden fremgaaer. Saaledes befinde nogle af disse Fiskarter 
sig ved de danske Kyster paa den yderste Grændse af deres geo- 
graphislke Fordeling, og fölgelig kun i faa og adspredte Individuer ; 
hertil kan regnes Labrax lupus, Mugil capito ogCaranx vulgaris. 
Andre forekomme langt udover deres nordlige eller sydlige Grænd
se, derfor uregelmæssigt og tilfældigviis fangede 5 til de forste hen
hore iblandt andre Mullus surmuletus, Pagellus contr odontus, 
Drama Rai og Scomber esox Camper i ; til de sidste höre Sebastes norve- 
gicus, og V ogmarus islandicus. For nogle Arter ligger det danske Kyst- 
liav vel endnu i Zonen af deres geographiske Fordeling, men de 
træffe ikke der, eller i det mindste kun sparsomt og ufuldstændigt, de 
Stedforhold, som ere passende til deres Ophold; her bör især 
nævnes de kun til Klippekysten sogende Labrus Arter, hvilke fin
des hyppigen baade nordlig og sydlig for Danmark. Endnu udgiör 
Lampris guttatus et Led af en egen Gruppe sieldne Fiske, nem
lig af saadanne, som hidindtil allevegne ere fundne yderst sieldent 
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og uregelmæssigt. Af denne blev den 3 Mai d. A. hos os fanget et 
Individuum af Middelstørrelse, hvis Skelet nu er opstillet i det kon
gelige Museum. Det er det 3die af de Individuer, som saavidt vi
des, ere i en Tid af 30 Aar bievne fangne ved de danske Kyster, 
og det er mærkværdigt at alle 3 ere trufne i samme Egn, nemlig 
i IsSefiorden ved Jægerspriis.

Vi have i vor Oversigt for Aar et 1828 og 29 omtalt Profes
sor og Ridder Jacobsons Methode, at sonderbryde og bortskaffe en 
BlæreSteen og det af hatti dertil opfundne Instrument. Han har 
senere mældt Selskabet, at hans Instrument er bleven prövet af 
de franske Læger. Dupuytren har skjænket dette Instrument sit 
Bifald, Og änvehdt det med Held. Saavel denne berömte Chirurg, 
som dg Deroy d’Éscole, den egentlige Opfinder af Lithotritien, have 
foréslaaet nogle, dog ikke væsentlige Modificationer ved samme, 
(see Archive generale de Medic, T. XXPAI. p. 131 og Revue, 
'medicinale T. III. p. 500). Professor Jacobson har i Aar med- 
deelt Selskabet de Erfaringer han hidindtil har samlet over denne 
Gjenstand.

En Operation som han under sit Ophold i Hamborg i Aaret 
1830 foretog i Hospitalet, findes beskrevet af Dr. Gerson i Magazin 
der ausländischen Litteratur T. XX. p. 401-9. Som Resultater af 
hans Undersøgelser fremsætter Professor Jacobson folgende.

1) Hans Instrument lader sig fore ind i Blæren langt lettere 
end det civialiske og de ovrige til dette Ojemed udtænkte Instru
menter og fordrer ingen foregaaende Udvidelse af Urinroret.

2) Det besidder större Kraft end der behoves til Sönderbry- 
delsen af Blærestenen, og man er ej udsat for, at det derved kan 
gaae itu.

3) Man kan dermed sonderdele en Blæresteen hurtigere end 
med noget andet Instrument.


