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Udførlig Beſkrivelſe
Over de

-

Grønlandſke S æle,
ved

. Otho Fabricius.
-

Andet Stykke.
<9=

SP

Oplæſt den 30 December 1790.

F min Afhandlings førſte Stykke (ſom findes i diſſe
Skrivters førſte Hefte) fik jeg kun beſkreven een Sæl
Art , nemlig Svartſiden (Phoca Grönlandica),
ſaaſom jeg ved den maatte blive noget vidtløftig og an
føre meget, hvortil jeg ved de følgende kan henviſe.
Min Pligt er nu at holde Løfte med at beſkrive de
øvrige Arter.

E 5

Anden

74 VIII. Om de Grønlandſke Sale,
Anden Art.

Fiord ſælen,

(Phoca Hi ſpida.)

Denne er, næſt Svartſiden,

den Art, der talrig

forekommer i Grønland. Jeg giver den det Danſk
Navn Fiordſæl, fordi den meeſt opholder ſig i Fior

dene, og ſeldnere treffes ud til Søes. I min Fauna
Grönlandica har jeg kaldet den Phoca foetida, fordi
den har en værre Stank ved ſig, end de andre Arter.
Under ſamme Navn var den tilforn, efter min Jnd.
beretning, anført i Müllers Prodromus *). Den

blev da betragtet ſom en ny Art, fordi jeg fandt den
ikke hos Linné; enten har han ſlet ikke kiendt den, eller

ikke vidſt at ſkille den fra den almindelige (Phoca vi:
tulina), thi han har den i det højeſte kun ſom en Ud
art af ſamme under det Navn Grå- Sjál *). Men
Pennant har dog giort den til en ſærſkilt Art med det

Navn: The rough Seal °), hvorefter Schreber har
kaldet den: Der rauhe Seehund"), og Errleben:
Phoca Hiſpida *), hvilket Gmelin ") har beholdt.
Dette

*) Zool, Dan. Prodr. p. VIII.
*) Faun. Svec. p. 2. under Spee 4.
*) Syn, Qvadr. p. 341. n. 261.
*) Såugth. III. Th. P. 312.

*) Syſt. regn. anim, P. 589.
*) Syſt. nat. p. 64.
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Dette Navn paſſer ſig og meget got paa denne Art,
formedelſt dens ſtylende Haar, og, ſkiønt dette ogſaa

har Sted hos Klapmydſen (Phoca Leonina Linnæi),
ſaa har dog ſamme andre Skixinemærker, hvorfor jeg
ikke har taget i Betænkning nu at foretrække Navnet

Hiſpida for Foetida, helſt da det er kun de ældſte,
hos hvilke Stanken er ſaa kiendelig,
Paa Fiordſælen haves ingen: Figur, uden den
Schreber har leveret 7), Samme er og i det Hele
ganſke god, dog ſynes den lidt ſør langlivet, og Bag
lallerne ere blevne unaturlige ved det, man har giort
dem fryndſede om Randen, og for meget ſkilt Tæerne
og Svømmehuden fra hinanden, der dog løber i eet
paa denne, ſaavelſom paa den Almindelige. Den
ſorte Plet ved Øinene veed jeg ei heller Rede til, uden

det ſkulde være en gammel Sæl med nøgen Hud paa
dette Sted; thi mig er ellers ingen forekommen med
ſaadan Plet; det er derfor Skade, at Schreber ikke
anſører , hvorfra han havde Originalen, ſom denne
Tegning er gjort efter, at man kunde vide, om det var
et Grønlandſk Eremplar eller ei. Erpleben 1. c. mel
der vel og om ſaadan Ptet, men det ſees aabenbar, at

han har udſkrevet Schreber , ſaa begge kunne kun
gjelde ſom eet Vidne, .
Mine Tanker angaaende flere Synonyma vil jeg
have mig forbeholden at tilkiendegive ved Enden af Be
-

\
--

''"

*) l. c. tab, LXXXVI,

ſkrivel
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ſkrivelſen, for at kunne holde andres Beretninger mod
ſamme, og derefter desſikkrere faſtſætte noget,

Grønlænderne kalde denne Sælart Neitfek; og
da de have ſamme Navn til et ſlags Peltſe med Haa

rene udvendte "), ſom Qvindfolkene giøre ſig helſt af
denne Sæls Skind, ſaa maae enten Sælen have faaet
ſit Navn efter Peltſen, eller denne af hin, hvilket
ſidſte jeg helſt vil troe, men veed forreſten ikke at give
Navnets Etymologie. De ſtørſte og ældſte kalder
man Neitſidlek 3: den udvorne Neitſek; en yngre

kaldes Millaktók 3: den flækkede eller Millaktðr.
ſoak o: den ſtore flækkede, ligeſom Pletterne løbe

mere eller mindre ſammen *). En halvvoren hedder
Neitfitſiak o: den middelmaadige Neitſek, og den
mindſte kaldes Neitſingoak o: den lille Neitſek, el

ler Neitſiak o: en Neitſeks Unge; dog kalder man og
en nyfødt Unge Keviulika: den dunede, ſaalænge
den endnu har de bløde Haar, den er født med.
Fiordſælen har meget tilfælles ſaavel med Svart

Fiden (Ph. Grönlandica), ſom med den almindelige
(Ph. virulina), men og meget, der ſkiælner den fra

diſſe, ſom en ſærſkilt Art. Fra Svartſiden ſkiælnes
den iſær ved et mere trindt Hoved, og kortere ſtumpet
Snude, og fra den almindelige ved Mangel afNakke
trykket,

*) Sce herom 1ſte Heſte p. 144.

°) Dog bruges dette Navn ogſaa om førſte Art i en vis Alder.
See Iſte Heſte P. 93
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trykket, der giør Halſen til Anſeende kortere; men fra

begge ſkilles den ved Kroppens elliptiſke Afrunding og
dens ſtylende Haar , med mere, ſom vil erfares af
Beſkrivelſen.

Farven er paa denne Art ogſaa foranderlig med
Alderen, dog ei ſaa ſtærkt, ſom paa førſte Art. De
ældſte, og iſær Hannerne, ere paa Snuden og indtil
Øinene nøgne og brune; det øvrige paa Ryggen er
bruungraat med ſtore hvide Flammer; Bugen eller
Nederdelen er derimod hvid med nogle bruungraa Plet
ter. Diſſe Pletter paa Bugen, og Flammer paa
Ryggen, ere mindre og mindre kiendelige, jo yngere
Sælhunden er, ſaa at de yngſte ere ganſke hvide paa
Bugen, og Ryggen ei bruungraa, men blaagraa, og
paa nogle næſten ſorteblaa, med ukiendelige Flam
mer. Ja jeg-har ſeet dem, der have været ganſke

hvide overalt, undtagen et blaat eller graat Skiær
langs Ryggen, og vare meget ſmukke; men ſaadanne

ſalde kun ſielden, og kaldes af Grønlænderne Ukale

riak, eller (ſom det vel rettere ſkrives) Ukalerajek
3: den, der næſten er ſom en Hare, fordi Haren
heder Ukalek, og er altid hvid i Grønland. I Ale

-

-

-

mindelighed, ſkiønt Bugen er hvid paa denne Art,
ere dog Lallerne og Rumpen oven til af Farve med

Ryggen, men lidt blegere, og kun neden til hvide.
Hvad Størrelſen angaaer, da kan den med Bil
lighed kaldes den mindſte af alle bekjendte Arter i Lan

\et; thide ældſte Fiordſæle kunne anſættes til 2á Aleni
Længde,
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Længde, hvilken Størrelſe de neppe overſtige, og diſſe
ſees ſielden; men de midaldrende og almindeligſte ere
kun 2 Alen, og de yngſte knap 1 til 1# Alen. Bre

den er ſtørſt imellem Forlallerne, og omtrent 10 Tom
mer paa de almindeligſte.

Den har et kort, lidet, trindt og glat Hoved,
uden Ørelæp, med afrundet Baghoved, og en endnu
lavere Snude, der neppe udgiør # af Hovedets Længde

og er foran but, men til Siderne afrundet. Snu
den er ellers kløftet for Enden ved en lav Fure, hvil

ket den har tilfælles med Svartſiden, ſaavelſom Næs
ſeborene, der ere halvmaaneformige, med udvendte
Fløje, den nederſte rund, den øverſte mere ſpids.
Munden er kun liden. Overkiæben er længere
end Underkiæben, og bredere ved en nedhængende Læbe,
der, ſaavelſom Snuden, er ſtærk begroet med mange

ſpidſe Veidehaar, hvilke ere fladtrykte til tvende Si
der, men paa de andre tvende bølgekantede fra Roden

og næſten ganſke til Spidſen. Af Farve ere de ſtørſte
eller nederſte hvidgraae, men de mindſte og øverſte
ere næſten ſorte, og have alle midt efter Længden en

lyshvid Streg, der viſer hvert Haars Marv. Unders
kiæben er kortere og næſten kegledannet.

Tænderne ere i alt 34, nemlig: 1) Fortæn
derne 10, alle kegledannede, ſmaa og ſkarpe, af

hvilke a) i Overkiæben 6; de to yderſte længſt og
krumme, de to næſte kortére og rettere, ſaavelſom de

to midterſte, der ere allerbredeſt; b) i Underkiæben 4
*

-

-

af

*

-

-
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Beſkaffenhed medde 4 midterſte i Overkiæben. 2) Hun

detænderne 4, aldeles ſom paa Svartſiden. 3) Kind
tænderne ere 20, nemlig: 5 paa hver Side af hver
Kiæbe °); de i Overkiæbenere ſtørſt og alle ved tvende
Kløfter deelte i trende ſmaa Spidſe, hvoraf den mid
terſte ſtørſt og noget krum. I øvrigt ere alle Kind
tænderne meget ſkarpe og næſtens eens ; kun dette

har jeg fundet forſkiælligt, at de tvende yderſte i Over
kiæben fattes den forreſte liden Spids, og de 4 næſt
yderſte paa Underkjæben have endnu en meget liden Til
ſætning paa indvendte Side mod Svælget.

Øjnene ſidde kort fra Snuden paa Hovedets
Overdeel, ei langt fra hinanden, ere maadelig ſtore
og ei ſaa fremſtaaende, ſom paa Svartſiden, have

en bleghvid Øieſteen med en bruun Kreds; i det øvrige
komme de overeens med Svartſidens.

Halſen er meget kort, bredere end Hovedet, da
begge ſamlede blive i een og ſamme Tilvært bredere og
bredere fra Snuden indtil Forlallerne, men Halſen
ſidder lidt lavere og fladere, end Hoved og Krop.

Kroppen er af elliptiſk Figur, og temmelig bug
lerund, iſær paa Ryggen, da Bugen er mere flad,
fornemmelig mellem Forlallerne.

Fra Forlallerne run
-

des

*) Flere har jeg ei kunnet tælle paa alle de Eremplarer, jeg
har ſeet af denne Art; dog er Kindtændernes Antal ikke

ſaa ganſke at forlade ſig paa, thi paa nogle Svartſider
- findes og kun 20, ſkiønt 24 paa de fleſte.

8o
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des Kroppen mere og mere af til en ſmalere Bagdeel,
der dog ei er i Forhold ſaa ſmal, ſom paa Svartſiden,
thi med Kroppeus Spæk og Skind udfyldes en god Deel
ud paa Baglallerne, ſaa at Skankerne næſten ſkiules,
hvilket giør den noget fiirſkaaren.
Forlallerne ere korte, have 5 Tæer, med 5 ſorte,

krumme, og nedentil rendeformige, Negle. Baglal
kerne ere og kun korte (da Skankerne, ſom ſagt, for en

god Deel ſkiules af Kroppens Spæk) have ogſaa i Tæer,
der ſkiules med en for Enden fremragende haaret Svøm
mehud, oven paa hvilken ligge i hvidgraa Kløer, ſom
ei række ſaameget frem eller ere ſaa føre, ſom paa For
lallerne, men ſmale og mere ſpidſe.
I det øvrige

komme diſſe Dele, ſaavelſom Tungen, Ørene og
Rumpen, overeens med Svartſidens.

Den har et maadeligt tykt Skind, ſom er let at

hære i Klæder fremfor de andre Sæl. Arters. Dette
er overalt begroet med mange Haar, der ſidde løſere,
men ere længere, finere og talrigere, end paa Svart
ſiden, derimod ei ſaa ſpidſe eller hvaſſe, men bløde at
føle paa, ej heller ſaa glindſende men plumpere til An
ſeende; de ligge og ikke ſaa glat an paa Kroppeu, men
ſtyle mere ſkiøns op fra den, hvilket rejſer ſig af den

Mængde krøllede hvidgraae Laad i Grunden, der holde
de egentlige Haar oprettede, og tillige giøre diſſe Skind

langt varmere, end Svartſidens, ſom have næſten
intet Laad.

#

-

Den
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Den har kun lidet Spæk, deels fordi Kroppen
er liden, deels fordi den ei falder ſaa feed ſom de an
dre Arter, ſaa at Spækket i ſig ſelv er tyndt. "Man
kan derfor gierne regue en fuldkommen Fiordſæls Spæk

med en god Svartſide-Unges, og af de midaldrende
udfordres vel 2 til 3 at ſvare derimod. Altſaa er det
kun lidet drøit, men det ſamme Spæk, den har, er
larere, og til et viſt grenlandſk Brug tienligere, end
det af Svartſiden.

-

Af Judvoldene vil jeg kun anmærke: 1) Tar
mene, der ere hieget ſmale og tynde, og, naar de ere
udſtrakte, udgiøre omtrent 36 Alen foruden Endetar

men, ſom for ſig udgiør næſten 1 Alen.

2) Lungen,

ſom paa udvendte Sider har mod Midten tvende Kløf
ter, der udgiør en ſærdeles liden Lungeflib. Ellers er
denne og de øvrige Indlemmer, ſom paa Svartſiden.
Fiordſælen udmærker ſig ved en ſlem Stank,

der vedhænger ſaavel Kiødet, ſom Skindet, dog i
ſterre og mindre Grad efter Alderen, da de ældſte
ſtinke ſaa utaalelig, at man gierne kan drives af et

Huus ved Skindet eller Kiedet af en ſaadan Sæl; hos
de Unge er dette mere umærkeligt.
Denne Sæt:Art opholder ſig meeſt i de ſtore og
dybe Fiorde. De ældſte (Neitſidlek) komme næſten
aldrig ud til Søes, og fanges derfor ſielden af an
dre, end de inderſte Fiordbeboere; men de unge og

midaldrende lade ſig om Vinteren ſee ved Kyſterne og
i Fiordgabene, hvilke de dog igien forlade mod For
(ÅÅret
F
*Bind, det 5eſte.

-

#
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aaret, og ſøge Fiordene, hvor de fælde, nogle før,
andre ſenere, helſt i April og Maj.

Forreſten ophol

der den ſig i Grønland Aaret igjennem, og giør ei
Flytterejſer, ſom Svartſiden " ").
Aarſagen, hvi den helſt ſøger Fiordene, ſynes

at være den faſte Jis, ſom der lægger ſig ſnarere om
Efteraaret, og bliver længere liggende om Foraaret;

thi Iſen er ret denne Sæls Element, paa hvilken, og
i hvis Nærværelſe den helſt vil være. – Dette maae
dog forſtaaes om den faſte flade Jis, men ei om Driv
iſen, hvor den ſielden treffes, uden paa de løſe Styk

ker, der kalves ud af Fiordene. – Derfor gives fleſt
af denne SælArt i Diſco-Bugt, Umanaks Bugten,
og andre ſaadanne nordlige Fiorde, ſom ligge tilfrosne

det meſte af Aaret; og iſær findes den i de Fiorde, der
ſtøde til Jisblinken, det er, fremragende Jisbræer
fra den faſte Landiis, hvilken gaaer ſom en Fieldryg
Landet igiennem.
-

Den har og ſine egne Manerer, hvorved den
ſkiælner fra de andre Arter. Ved ſit Ophold under
den faſte Jis, giør den ſig med Kløerne et lidet Huli
Jſen, gjennem hvilket den opſtikker Snuden til Aan

dedrag; diſſe Huller blive ſaaledes holdne aabne og
utilfrosne, ſom beſtandige Aandehuller. Men den
opkryber og paa Iſen igjennem et ſtørre Vaag, for
nemmelig igjennem Iſens Revner eller andre Aabnin
ger,
––-

*) See 1ſte Heſte p. 112. 113.

VIII. Om de Grønlandſke Sæle. 83
ger, ſom Strømmen kan have foraarſaget, og gjerne

bliver den da liggende i Nærværelſen af ſamme, paa
det den desſnarere kan nedſtyrte ſig, naar den mærker

Uroe. En ſaadan paa Iſen opkrøben Sæl kalde Grøn
lænderne Outok. Det ſkeer enten for at ſove, hvile

eller ſoelbade ſig paa Iſen, at den ſaaledes findes

op

kreben, nu ecnlig, nu flere ſamlede, da iſær de ſtore

Hanner ved ſig Samling ſlaaes og rives, hvorefter
ſees kiendelig Mærke paa deres Skind, naar de fan

ges. I Vandet har den næſten ſamme Manerer, ſom
Svartſiden, men flokker ci ſynderlig, er ej heller ſaa
nem til at ſee ſig omkring, og overhovedet er denne

den uforſigtigſte af alle Sæl - Arter, og beſt at
komme Skud nær, hvad enten den er paa Jſen eller i

Vandet; thi den treffes endog undertiden liggende i
:

tryg Søvn, ſom død, oven i Vandſkorpen; derimod
kan den længere holde ud under Vandet, uden at komme
op for at trække Luft. Paa Landet opkryber den neppe

af ſig ſelv, men naar den forfølges og udmattes, kan
den undertiden tage ſin Tilflugt dertil. Den er tem

melig bidſk og arrig, og, naar den ſeer ſig fangen,
vender den ſig gierne mod ſin Fiende, men formaaer
ei meget, naar man kun iagttager at give den et Tryk
over Snuden.

*

Dens Røſt er ſpædere, end Svartſidens; i det
øvrige veed jeg om ſamme, ſaavelſom dens Gang og
Svommen, intet beſynderligt at anmærke.
F 2

Paa
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Paa hvad Tid den parres og bliver drægtig,

kan jeg ei ſige forviſt, da man ſaa ſjelden paa det Sted,
jeg var, ſangede en drægtig Fjordſæl , og af de
mange hundrede jeg ſaae, traf jeg ikke een eneſte med

iUnge i ſig, hvilket og beſtyrker mig i den Slutning, at
alle de middelmaadige og ſmaa, ſom nu og da treffes

ved Kyſterne, ere lutter unge Sæle, ſom ej have naaet
deres fulde Vært, og derimod de ſtore, ſaa kaldte
Neitſidlit, ere.de ægte gamle, ſkjønt nogle ville gjøre

diſſe til en egen Art, ſorſkiælig fra Neitſit ""). Ven
teligſt have ellers alle Sæl-Arter lige Pnglentaade,
Drægtigheds-Tid og Ungers Antal. Saa meget veed
mar, at denne Art foder ſidſt i Februar eller i Marts

og April Maaneder, oven paa den faſte Fiordiis, hvor

af jeg ſlutter mig til, at den vel i foregaaende Juni

eller Julii Maaned omtrent maae være bleven drægtig.
Treffer dens Fødetid ind i ſlet Vejr, da ingen Soel
ſkin kan lindre Kulden, ſaa ſætte mange Unger Livet

til, hvilket Grønlænderne vide at betjene ſig af, og
paa den Tid fahre op til Fjordiſene at oplede ihjelfrosne

eller døende Neitſek-Unger.

Ellers har Naturens

Herre viſelig forvaret dem mod Kulden, ved at give
dem ſaa varm en Pelts; thi de fødes med ſaa tæt pak
kede og blede Haar, ſom Uld, og kunne udholde en
temmelig ſtræng Froſt, naar kun ikke Sneefog og Storm
ſteder til at forværre Kulden og tvinge Moderen til at
for

")

See Anmærkn, til Crantzes Hiſt. om Grønland P. 158.
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forlade dem, ſaa at de tillige maae lide Sult. Un:
gerne vore ſeent, hvilket kommer af deres Lyſt til at være
paa Iſen, hvor de heller ſulte, end de ſkulde forlade
den, og ofte findes i deres Mave og Tarme ſlet intet,

derfor ere og mange Fiordſæle om Vinteren ſaa ſmaa,
ſom om de nylig vare fedte.

-

Dens Fode er allehaande ſmaa Fiſke, og de
ſtørre Fiſkes Unger, men iſær delicaterer den ſig med
Reger og andre krebsartede ſmaa Søe-Jnſekter, der
gives meeſt af i Fiordene og findes hyppigſt i dens
Mave.

-

-

Denne Art har og ſine Fiender. Da den ſielden

kommer langt til Søes, er den vel ei meget udſat for
Zandfiſken **), men desmere for Hvidbjørnen (Ur
ſus maririmus), der overrumpler den, deels naar den
ligzer ſovende paa Iſen, deels ved at oppaſſe den hos
dens Baage, og ſtrar annamme den, naar den nær

mer ſig at ville opkrybe. Havkallen (Squalus Car
charias) kommer og bedre fort med denne Art. Sæl

bunde, da den er ſaa liden, og let at overrumple,

vaar den treffes ſovende i Vandet. Men dens ſtørſte
Fiende er Ørnen (Vultur Albicilla) **), ſom ſvæ
vende over Vandet oppaſſer den, naar den kommer op,

eller iſær naar den ligger i ſin Rolighed, ſlaaer da i
den med ſine Kløer, og udbreder ſine Vinger for at
F 3.
hindre
13) Hvorom er meldet under Svartſiden 1ſte Heſte p. 120.
") Faun. Grönl. Spec. 33.
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hindre Sælhunden fra at gaae under Vandet. Er
Sælen noget voren, trækker den undertiden Ørnen
med ſig, derſom den ei i Haſt faaer ſine Kløer løsrevne,
hvilken da maae ſætte Livet til; men er den kun liden,
da holder Ørnen den op, og med Vingerne roer den
baglænds til Lands eller til en Jisſkotſe; er nogen af
Delene langt borte, ſaa ſkriger Ørnen Jammerſkrig
af Frygt for at blive udmattet, og ſelv ſætte Livet til.

Undertiden gaae Kløerne løs, og da ſlipper Sælhun
den ſin Fiende , da den efter nogen Tids Forløb
igien kan blive tillægt, om Skrammen ei har været
for dyb; paa ſaadant Sted bliver da en ſtor Bukkel fuld
af Materie; ofte maae den dog ſætte Livet til og flyde
død op, deraf fommer det, at man finder fleeſt Søe

aadſler af denne Art Sæle, da Ørnen ofte maae give
tabt, naar Byttet er for ſtort eller Vejen lang.
Grønlænderne fange denne Art:
1) Paa ſamme Maade, ſom Svartſiden: a) Med
HarpUunpilen **), naar den treffes i Søen,
eller paa en løs Jisſkotſe, eller i ſtore Jisvaa

ger " "). b) Med Kaſtepilen ”), enten af een
eenlig

**) See 1ſte Heſte p. 122 og følg.

*) Hvorledes Fangſten i Jisvaagerne gaaer faaer ſig, har
Spperintendent Egede foreſtillet paa en Tavle i ſin Grén

landſke UTaturelhiſtorie ved p. 59. og fres i øverſte Fi
gur paa højre Side.

**) See Iſte Heſte P. 128.
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eenlig Fauger, eller paa Klappejagt af flere

c) Ogſaa med Boſſe, naar den er opkrøben paa
Iſen.

-

2) Men i Diſco - Bugt, og paa andre Steder,
Hvor den meeſt falder, fanges den ogſaa paa en
beſynderlig Maade med et ſlags Harpuunpiil,
kaldet Sekko **), ſom kun bruges paa Jſen.
Dette gaaer nu for ſig paa 4forſkiellige Maader.
a) Naar Sælen er opkrøben paa Jſen, og ligger
noget fra ſit Hul i god Rolighed, ſaa kommer
en Grønlænder paa Jſen iført ſin laadne Sæl
pelts, der ſor det meſte er giort af denne Sæl
arts Skind, lægger ſig ned, kryhende paa
Jſen, og ved at efterabe Sælens Maneer, ſøger
at nærme ſig og komme bag paa den; for at
ligne den desmere, bøier han Hovedet tidt ned
og op, knurrer og river i Iſen med en liden for
loren Sælhundelal, gjort af Been. I Førſt
ningen ſeer vel Sælen ſig omkring, men i
Tanke, at det er en af ſine Lige, bliver den tryg
og lader Fangeren komme ſig ganſke nær, der
omſider ved Hielp af Harpuunſtangen ſtøder

Harpunen i dens Liv, og, da Harpunen har

Modhager, holder han Sælen tilbage ved en
Line,
F4
**) Dette grønlandſke Navngives ethvert ſlags Gevær, Vas'
ben eller Værge i Almindelighed, men bruges helſt og
egentligſt om dette ſlags Fangeredſkab.
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Line, ſom er heſtet til Harpunen og haves i den
venſtre Haand eller er bunden om Livet, hin
drer den ſaaledes ſra at ſtyrte ſig i ſit Hul, og
dræber den ganſke ved et Stød over Snuden.
Denne Maade kaldes

Aurpok *).

Den

ſamme Maade maae og de bruge, der paa Iſen
ville nærme ſig at ſkyde Sælen.

b) Den anden Maade kaldes Maupok, da man
paa ſneetækt Jis opſeger det lidet Aandehul,
Sælen har gjort i Iſen, ſætter ſig hos ſamme
paa en ſærdeles Stoel med eet Been under og
ſætter Fødderne paa en liden Skammel med tre

Bcen under, deels for Kuldens Skyld, deels
og for ikke at knarke for meget i Sneen eller paa
Jſen, hvorved Sælen kunde blive ſkye, derfor
ſkrabes endog forud al Snee af Støvleſollerne.

Her oppebier man da Sælen, havende ſin Har
puunpiil (Sekko) i den høire Haand, og den
ved Harpunen heſtende Line i den venſtre Haand,
Saaſnart Sælen kommer for at drage Luft
giennem ſit Aandehul, og rækker Snuden frem,

ſtøder man ſtrax Harpunen i ſamme, hol
der den faſt ved Linen, kerer Harpuunſtan

gen om, da paa den anden Ende er et Hugge
jern eller ſkarpt Been, hvormed Hullet hugges
ſtørre,
”) Og findes foreſtillet af Suverint. Egede paa førommeldte

Tavle henimod nederſte Ende.

-

-

*
|

-
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ſtørre, og trækker ſaa Sælen op derigiennem,
ſamt dræber den ved det ſædvanlige Stød over
Suuden **),
*

c) Naar det er glat Jis, ſaa tager man et Stykke
laaddent Skind (Ræverumpe, Hunderumpe,
eller Bjørncſkind) under Fødderne , for at
dæmpe Lyden af Gangen, ſtaaer da og hører
efter, hvor Sælen drager Aande , (hvilket
plejer at ſkee nogle gange i Rad) haſter derhen
og ſtikker ham med Harpunen, da det øvrige
forholder ſig, ſom næſtforan meldt er. Dette

kalder man Koeitſiarpok (af Koeiſſak, glat).

d) Den 4de Maade er, at man opſøger den ſtore
Aabning i Iſen, hvorigjennem Sælen plejer at
opkrybe; der lægger een ſig lidt ophøiet fra Iſen
oven paa en lang lav Stillads, der ſeer ud ſom
en Stige, og har en laadden Pelts over Hovedet,
der gaaer hen over den ſtore Aabning, igien
nem hvilken han ſkal kige efter Sælen, der ſkeer
hældigere, naar oven til er dunkelt. Ved Si
Den af dette Hul hugges et mindre, igjennem
hvilket en anden holder en lang Stang med Har
puun i Enden, ſom kaldes i Beſynderlighed
Irſoartout. Naar da den førſte, ſom har lig

get paa Udkig, ved Fløjten har faaet Sækn
F I

til

*) See føreſtillet paa, næſtforanmeldte Tavle, i nederſte Figur
paa venſtre Side.
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-

-

-

tillokket, giver han Agt paa, naar den er lige
nnder det mindre Hul og Harpunen, og ſiger
da: Kæ! 3: Slaae til! efter hvilket Signal
den anden ſtrar med Magt ſtøder Harpunen i
Sælen. Er han kun ene, da maae han ſelv
ſtyre Harpuunſtokken. Siden fortſares, ſom i
det ſoregaaende meldt. Denne Maade kaldes

Itſoarrorpok, af Itforpok, figer igiennem
noget *).
Naar Sælen er fanget paa Jſen, ſlæber man den

enten efter ſig hjem, eller kiorer den paa en Slæde med
Hunde for, hvilket ſidſte allene ſkeer Nord paa Lan
det **).

3) Det er ogſaa af dette ſlags Sæle, man gier den
ſtørſte Fangſt med Garn, ſom ſættes under Iſen.
Nytten af Fiordſælen er:
1) Kiodet, der ſpiſes af Grønlænderne, iſær kogt,

dog undertiden og ſyltet **). De ældſte Fiord
ſæles Kied, der er ſaa ſinkende, ville endeel
Grønlændere ei ſpiſe; men de Unges Kiød, der
vel har-nogen, men ei ſaa ſtærk Lugt, ſpiſe de
alle,

*) See foreſtillet paa ſamme Tavle hos Egede i nederſte Fi
gur paa høire Side.
*) Ogſaa dette findes foreſtillet ſammeſteds ved de tvende

øverſte Figurer paa venſtre Haand.
*) Hvorledes dette tilberedes kan ſes i 1ſte Heſte P. 133.
I 34"
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alle, ja endeel med ſærdeles Lyſt, fordi det er

ſkjærere og rødere, derfor holdes lækrere, end
Svartſidens, der baade er grovt og ſort.
S) Jndvoldene behandles og nyttes paa ſamme Maa

de, ſom Svartſidens. Af Tarmene veed man
desuden at berede et ſlags Syetraad, ved at
flække dem med ſine Tænder.

3) Spækket nyttes paa ſamme Maade, ſom Svart
ſidens; og man holder det for det beſte til at

overſtryge ſine Baade med.

Ved Handelen fyl

der det vel kun lidt i Fadene, men da det ſamme
lidet er got, og Betalingen indrettes derefter,
ſaa tabes juſt ikke derved, thi Mængden hielper
paa Sagen.
4) Skindet af de ſtørſte anvendes til Baadeſkind **),
thi til andet kan det for Stanken ei bruges. De
maadeliges Skind, og iſær de mindſtes, der falde
ſmukkeſt, blive Haarſkind **), af hvilke Qvind
folkene ſye deres fleſte laadne Peltſe, kaldet
Neitfek, der anvendes deels til daglig Brug,
deels naar de ere ſmukke (nemlig med reen hvid
Bug og ei for meget plettede paa Ryggen) til
Stads. Paa ſaadanne Peltſe vendes Haarene
ud, og haves da gierne en Fuglehamspekts un
derneden, ſom Skiorte næſt ved Kroppen, men
bruges
-

-

*) See Iſte Heſte p. 146.

*) Sammeſteds P. 141:

-
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bruges ikke lettelig i Hede, om man har audet at
ſkifte med, thi de ere meget varme. Mandfol
kelte faae og deraf deres fleſte Kapitekker. (eller,
ſom de kaldes Sydpaa, Neitſekker), paa hvilke
de vende Haarene ind ad, naar de ere hiemme,
uden at have noget under, men ud ad, naar de .
ere i Kulden, og bruges da, ligeſom Qvindfol

kenes, oven over Fuglehamspeltſe. Diſſe Haar.

ſkind bruges og i Mangel af bedre til et Telts
Inderſkind, ligeſom man og deraf ſyer Burer,
Strømper og laadne Handſker til begge Kiøn.
Ved Handelen leveres og endeel af diſſe Skind,
ſolu man ved Colonierne kalder Slideſkind eller
genene Skiud, ventelig fordi de ere almindeligſt
i Brug til daglig Slid; de auvendes ſiden til
Tobakspunge og Kuffertbetræk, men til ſidſte
Brug ſynes de ikke at være ſaa gode, ſom Svart
ſidens, fordi Haarene ſtyle ſaa meget, hvorved
Væden i Regnvejr deslettere kan trænge ind til
Narven, og ſaaledes mindre udeholdes, dog kan
det underværende Laad i Grunden ogſaa hielpe til
at bede af. Man giør dem og til ſorte og hvide
Skind °"), iſær paa den Tid de fælde, da Haa
rene ſidde løſe, og de altſaa ei kunne anvendes
til andet. Af denne Art Sæle faaer man og de
fleſte

*) Sammeſteds p. 149 og 151.
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fleſte K°dbeblærer *7), nemlig af Ungerne, ſom

ere wet Wlpas til en Blæres behørige Størrelſe,
at den hverken bliver for ſtor at ſøre, eller for
liden at modſtaae en Sæl ved Fangſten.

I en Sælhund af dette Slags fandt jeg eengang
Hiertet bedervet af et gammelt Saar, og næſten gauſke

opædt af Orme, ſaa at jeg maatte høilig forundre mig
over, at den endda havde kunnet leve; alligevel for
ſikkrede Fangeren mig , at den havde holdt tem
melig Stand mod ham, da han ſøgde at dræbe den,
ret ſom den intet manglede ; hvilket ſynes mig ret
mærkværdigt, ſaaſom man juſt ſøger at hierteſkyde et
Dyr for at dræbe det viſt. Diſſe Orme vare af ſamme

ſlags Spolorme, ſom ere ommeldte ved Svartſiden,
under Navn af Aſcaris Phocæ **).
Endelig ſkulde jeg nu beſtemme de flere Syno

nyma, ſom vare at henføre til denne Art, ſaavidt det
kan ſluttes af de angivne Mærker i Sammenhold med

denne Beſkrivelſe. Jeg holder da for, at Fiordſælen
er de gamle Norſkes Skemming **), paa Grund af
det, der anføres om dens Størrelſe, at den ſkulde
være mindre, end de andre, og om dens Maade at

gjere ſig Huller igjennem den flade Jis, hvilket juſt
paſſer paa denne Art. Paa ſamme Grund ſkulde
-

*) Sammeſteds P. 153.
*) Sammeſteds P. 155.
*) Spec. Reg. P. 178.

Lap
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Lappernes Hauſkar-Gubbo **) blive enUnge af denne
Art, da den ſiges at være kun en Alen lang og af Lig

hed med et Øſekar eller mere fiirſkaaren, end de an
dre Arter, hvilket ſtemmer overeens med dennes ellip

tiſke Figur. Jislændernes Hringanor **) bliver og
uden Tvivl at anſee for en Unge af denne Art, da den
ikke allene ſiges at krybe op paa Iſen i de inderſte Fior
de, men og at være liden af Vært, og have ſit DNavn
af de mange Ringe , der allevegne findes paa dens

Ryg, hvilket ſidſte kan meget vel ſvare til Fiordſælens
Flammer paa Ryggen, der undertiden løbe ſaa i eet,
at de ſee ud, ſom Ringe. Mere vanſkeligt er det at
beſtemme, om deres Utſelur **) hører til denne Art.
Jeg har tvivlſomt anført den blant Synonyma i min
Fauna, og mere vis er jeg endnu ei bleven i denne

Sag.

Mohr **) regner den vel ligefrem til denne

Art, men ſynes at have giort det blot paa mine Ord;

thi ſelv anfører han intet til Beviis herfor, men til
ſtaaer, at han hverken ſelv har ſeet den, eller havt
tydelig Efterretning om den. Og det, ſom findes hos
de andre Skribentere, er ligeſaa utilſtrækkeligt at
dømme efter. Det Olavſon fortæller, at den føder

ſine Unger om Vinteren, og at iſær de Gamles Kiød
iffe

*) Leem Lapp. p. 215. not. 66.

*) MTohr Jisl. Naturh. p. 5.

*) Olavſ. Rejſe giennem Jisland p. 488, 529. o. fl. St.
*) . c. P. 5.
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ikke er ret nydeligt at ſpiſe, paſſer vel rigtig nok paa
denne Art, men derimod ſynes det at ſtede, at den
ſiges ſtørre end Landſælen eller den almindelige Sæl,
hvilket ingenlunde holder Stik, uden man vilde holde
en udvoren Fiordſæl mod en halvvoren almindelig
Sæl; ſaalænge man og ingen ordentlig Beſkrivelſe
faaer paa Udſælen, kan intet viſt faſtſættes; imidler
tid maae jeg og tilſtaae , at derſom den et hører til

denne Art, veed jeg ingen anden af de grønlandſke at
henføre den til, uden det ſkulde være deres Urkſuk **),

ſom nærmere under ſamme ſkal blive underſøgt.

Jo

neierejegderimod overvejer det, der berettes om de Sven
ſkes Graa Sæl **), iſær at den har en dunkelgraa,
og undertiden guulagtig Farve, bredere Næſe og læn
gere Kløer, end den almindelige: at den føder om

Vinteren paa Jſen, hvorfra Ungerne ei vove ſig i
Vandet, før de ved Jisbrud nødes dertil: at den giør
ſig Huller i den faſte flade Jis i den Bothniſke Bugt:
at den ikke er ſaa ſky ſom den almindelige, og dens

Kiød mere ſtinkende: jo mere bliver jeg beſtyrket i den
Tanke, at den er ſamme Art, ſom Grønlændernes

Neitſek; dog maae det mærkes, at man i Sverrig giør
Forſkielimellem Grå-Skælar og Grå-Vikare. Skælar 3°),
Og

*) See i det følgende: 5te Art.

-

-

-

") Af Kneif i Svenſke videnſk Acad. Handl. 19de B.
tydſke Overſ p. 171 og ſølg.

*) Som Hr. Dedman beretter i ſamme Academies nye
Handl. 5te Bind p. 83. (tydſke Overſ P. 82),
*
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og, derſom diſſe virkelig ſkulde være ſærſkilte Arter,
da bliver det ſidſte Slags vel at regne hid. Errleben

1. c. har vel og Formodning om, at Parſons om
ſkrevne longneck'd Seal ”) ſkulde være af denne Art,
men dette finder jeg ikke i mindſte Maade rimeligt; thi

den langſtrakte Hals, og Mangelen af Tæer paa For
lallerne, ſynes mig at være nok til at ſkiælne den her

fra.

Herefter bliver da Fiordſælens Synonyme

følgende:

-

Phoca foetida Faun. Grünl, p. 13. Müll. Prodr.
p. VIII. Mohr Iisl. Naturh. p. 5.
Phoca hiſpida ERxLEBEN Mamm. p. 589.
liN Stift. Nat. Tom. 1. p. 64.

GME

Phoca Bothnica GMELIN 1. c. p. 63. 3, 3.
Neitſek Cranz Hiſt. von Grenl. 1. p. 164.

An

mærknina. til Craitzes Hiſt. om Grønl. p. 154.
Staunings korte Beſkriv. over Grønl. P. 144.

NeitfitlekAnm. til Eranjes Hiſt. om Grønl. p. 158.
Stauning l. c. p. 146. (en udvoren).

Okilleriak Anm. til Eranz 1. c. Stauning L e.
(den hvide Udart).

Skemming og Sclakong Spec. Reg. p. 178.
ToRF. Grönl. Ant. p. 88.

LEEM Lapp. P. 215.

nor. 66. n. 2.

Hauskar-Gubbo LEEM 1. c. n. 1.

HAMMER

Faun. Norv. P. 4. m. 13.
Havkat,
**) Philoſophical Transattions Vol.XLVII. p. 120. tab.VI.
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Havkat, Sælkonge LEEM 1. c. n. 2.

HAMMEk

1. c. n- 14.

The rough Scal PENNANT Synopſ. Qvadr. p. 341.

Ej. Hiſt. Qvadr. II. P. 524.

,

Der rauhe Seehund Schrebet Saugth. III.

p. 312. tab. LXXXVI.
Supplem. P. 26.

Müller Naturſ.

.

-"

-

Hringanor Mohr 1. c. Olavii oec. Reiſe gien
nem Jisland P. 346. (en Unge).
Grå-Sjæl Faun. Svec. p. 2. (under Phoca vitu

lina).

-

Kneiff i Svenſke Vid. Acad. Handl.

19de Bind (tydſke Overſ) p. 171 og følg.

-

Grå-wikare-Skæl Oed man i Svenſke Videnſk.
Acad. Nye Handl. 5 B. P. 83. (ydſke Overſ.
P. 82). -

-

Der graue Seehund Schreber 1. c. p.309. Bo
rowſki Thiere i B. P. 9. Erzleben 1. e.

P. 587. æ.
Utſelur, Vetrarſelur, Olavſons Reiſe gjennem

Iisland P.219.488. 529. 750?

udſæl Olavii oecon. Reiſe i Jisland p.515?.
-

-

Deſs Horreb. Is Goff udgav9p. 269;
-

- -

-

-

-

- -

*-
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Tredie Art.

Den Spraglede

Sel.

(Phoca vi tulina.)

Denne Sælart har jeg ſtørſte Grund til at anſee ſor
den almindelige, ſom Linné nærmeſt har havt i Tanke
med ſin Phoca vitulina **); thi baade paſſer hans

Beſkrivelſe beſt paa ſamme, og adſkillige Eremplarer
af den almindelige Sæl, ſom i Dannemark og Norge

ere mig forekomne, deels døde, deels levende, be.
fandtes at være af ſamme Art, ſom den grønlandſke
ſpraglede Sæl.

Det udſtoppede Eremplar, ſom findes

i Univerſitetets Naturalſamling under Navn af Phoc2
vitulina, hører ogſaa hid; ligeſom Büffons °),

Schrebers°) og fleres Beſkrivelſer og Figurer paa
den almindelige ligne ganſke denne grønlandſke Art.
Dermed vil jeg dog ikke have ſagt, at alle de Sæle,

der falde i vore Vande og løbe under eet og ſamme |
Navn, ſkulde nødvendig kun udgiøre een Art; thi en
nøjere Underſøgning paa de Steder, hvor de mceſt
treffes og fanges, vilde uden Tvivl lære andet.
Skient

**) Faun. Svec. p. 2. Sp. 4.
**) Algem. Hiſt. der Natur VII. Th. I B. P. 184 217.
Tab. XLV.

*) Saugth. III. P. 393. t. LXXXIYn）.:::

:

-

-
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Skiønt man og kan tvivle om, at de gamles Vi
tulus marinus har været den Art, der falder i diſſe
nordlige Vande, og Navnet vitulina i mine Tanker
ſnarere maatte forandres til canina, ſaaſom den har
flerre Lighed efter en ſvømmende Hund, end Kalv,
naar den ſees i Vandet, ſaa dog, da dette Navn nu
eengang er den tillagt og almindeligſt bleven brugt om
den bekiendteſte Sælart, har jeg ſaavel i min Fauna
Grönlandica ""), ſom her, ladet den beholde ſamme,
for ikke at foraarſage Forvirring. Det danſke Navn
Spragled Sæl har allerede Superintendent Egede
givet den °), hvilket og meget vel paſſer efter dens
ſpraglede Skind, derfor den og gaaer under dette Navn

ved Colonierne i Grønland; men man giør Forſkiæl
imellem Smaaſpraglede, hvorunder forſtaaes de
tinge, og Storſpraglede, hvorunder forſtaaes de

Gamle. Unægtelig bliver den og de Norſkes Kobbe"),
Jislændernes Landſelur **), Færøenſernes Steen

Kobbe **), Lappernes Nuorroſh *) og Svenſkernes
-

-

G 2

:3 -

Vikare :

+

.*) P. 9. Spec. 6. " "

" ,

" （:

i

") I det gamle Grønlands nye Perluftration p. 46. hos
. Figuren.

*) pontopp. Norges Naturl Hiſt. 2den Deel P. 203.
Strøm Sóndm#ers Beſkr. I. p. 153.
*) Dlawſons Reiſebeſkr. p. 529. t. XXXII. " " ""
**) Debes. Beſkr. over Færøe p. 151: "
" 2 ”
*) Leem Lapp. Beſkr. P. 213.
- --;
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CVikare-Sjál "?). Om de øvrige Synonyma, ſom
enten hidtil urettelig ere anførte under denne Sælart,
eller dog kunde tvivles om og være noget at erindre
ved, vil jeg ei udlade mig før til Slutning.
Grønlænderne kalde den Kaſigiak, ſom er dens
Artnavn, der efter Sprogets Etymologie kan betyde:
den ſom idelig vil være oven paa, (fordi den ſaa hyp
pigen ſees ligge paa Stene og Jis, og ſvømme i Van
dets Overflade.). Dog lider dette Navn nogen Foran
dring efter Sælens Alder; thi iførſte Alder kaldes den
-

Kaſſigiarak o: en Kaſigiak-Unge, og bedre ud paa
Sommeren Kaffigieitſiak *) 3: en middelmaadig
Kaſigiak; i 2det Aar Kaſiginak-3: en ret og ſlet
Kaſigiak (fordi dens Skind da er maadeligſt til

Brug); i 3die Aar heder den Kaſigiarſoak 3: den |
ſtore Kaſigiak; ſiden forandres ikke Navnet, ej heller
Størrelſen ſynderlig, da den ſynes at udvore paa 3 Aar.
Den gaaer vel og paa viſſe Steder i Landet under de

Navne Ermik, Ermitſiak, Akutleenak, og Akun
nektok, men diſſe ere dog mindre brugelige og af mig
ſelden hørte.

Om denne ſaa almindelig bekjendte Sælart ſkulde
jeg kunne fatte mig kort, og næſten blot behøve at

henviſe til de andres Beſkrivelſer, derſom ikke maa
Cé

3-

-… .

: *
I

"?) Faun. Svec, kc.

"

*.

=

”:

-

-

4 : ... " -

*) Dette Navn er i min Faunā Grön, p.
giectſiak.

-&

- -

#”-

filtryk: Kač.

•', 4° -
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ſkee nogle maatte ønſke nogen omſtændeligere Beretning
om den, der falder ved de grønlandſke Strande, til
Sammenligning med den, der falder ved de Danſke og
Norſke.
Den ſkiælner fornemmelig fra de tvende

foregaaende Arter ved ſit Nakketryk (eller et Indtryk
ved Baghovedet, der giør den ligeſom huulnakket og
ſkiller Hovedet kiendelig fra Halſen); dens Krop er og
mere cylindriſk trind, og dens Haar ſtyle ei ſaa meget,
ſom paa Fiordſælen, men mere end paa Svartſiden,
og ere blødere end begges; foruden flere Skjælnemær

ker, ſom det følgende vil viſe.
Af Farve ere de ældſte overalt ſort- og hvid
ſpraglede, da det ſorte har et blaat Skiær, hvorimel
lem de hvide Pletter ere talrig ſtrøede, ſaa at de ere
-

næſten tigrede, men Bugen lyſere. De fiorgamle ere
mere blakkede, ſaa at de hvide Pletter mindre ſtikke

frem deri; men i førſte Aar ere de af ſmukkere ſort
Farve, der indtager det meſte af Ryggen med ſmaa

hvide Spetter indſprængt og en ganſke hvid Bug.
Naar denne Art er fuldvoren, da er den ſtørre,

end Fiordſælen, men bliver ei i Almindelighed ſaa
ſtor, ſom Svartſiden; dog er Forſkiællen ei heller ſaa

meget betydelig, thi paa en af de ſtørſte, ſom jeg maa
lede, var

v

Hele Længden

-

*

-

-

+

2 Al. 10 Tom.

Omkredſen paa det tykkeſte af KropPen

ø

2

2.

G 3

2

-

1 Al. 15 Tom.
Hovedets
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Hovedets Længde

-

z

Omkreds

-

-

=

Snudens Længde
=
s
Brede for Enden
#
Beidehaarene, de længſte omtrent
Halſens Længde
:
=

7 Tom,

#

16Tom,

#

3 Tom.

2

2# Tom,

=

=
,

4# Tow.
6 Tom.
21 Tom.

-

Omkreds foran Lallerne

-

Kroppens Længde fra Forlallerne til Bag
lallerne

=

>

1 Al. 9Tom.
9 Tom.

#

Bringens Brede imellem Forlallerne
Forlallernes Længde
#
Brede ved Roden

*

8 Tom.

#
#

efter yderſte Skraaning Baglallernes Længde
5
=
Brede ved Kroppen

-

#

3 Tom.
5Tom,
12 Tom,

2 Tom,

imellem de 2de yderſte Tæer 14 Tom.
Rumpens Længde =
2
I Tow.
Brede ved Roden
1# Tom.
Hovedet er fladtrykt oven paa, men til Siderne
buglerundt, og ei ſaa langſtrakt, ſom paa Svart
:

ſiden, men ſtørre end paa Fiordſælen, og Snuden
mere forholdsmæſſig efter Hovedet.

Paa ſamme har

den mange Veidehaar, ſom ere fladtrykte og paa de
tvende ſkarpe Sider bølgeløbende, de yderſte og længſte

hvidagtige, men de inderſte og mindſte ſorte.

I det

øvrige er Hovedet med Tunge, Øine, Øren og

Næſeborer, ſom paa Svartſiden.

«

Iæn
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Tænderne ere i alt 34, nemlig: 1) Fortæn"
derne 10, ſom ere: a) i Overkiæben 6, hvoraf de

fire midterſte ere mindſt, kegledannede, ſkarpe og lidt
krumme ind ad; de tvende til Siderne ere længere,
krumme ud ad og ligeſom lidt ſkilte fra de andre;
b) i Underkiæben 4, 2 og 2 til hver Side, adſkilte i
Midten ved en liden Gumme, ellers næſten ſom de 4
midterſte i Overkiæben, men mere korte og butte, iſær
de to midterſte. 2) Hundetænderne ere 4, lange,

krumme og ſpidſe, een paa hver Side af hver Kiæbe.
3) Kindtænderne ere 20, nemlig: 5 til hver Side t
hver Kiæbe, hvoraf de i Overkiæben ere lave og kløf
tede til to ſkarpe Spidſe, og have desuden ved Rodea

ſmaa Tilſætninger; de i Underkiæben ere bredere og
tredeelte, ellers ſom de øverſte.

:

-

Halſen er kun maadelig lang, men temmelig
ſlank, derfor ſynes den længere, end den virkelig er,
iſær paa de mavre **), og tager til i Tykkelſe indtil
Forlallerne. I Nakken, hvor Halſens førſte Leed be
gynder, er den noget nedtrykt ved en lavere Kule, der
giør at Hovedet ſidder højere en Halſen.
Kroppen er aflang, trind, og næſten jevntyk
imellem For- og Baglallerne, hvorved den blivet
G 4
næſten
*) Ved Svartſidens Beſkrivelſe i 1ſte Heſte p. 91 - er den
Skrivſeil indløbet, at den tillægges en Fortere 5alø end
den almindelige Sæl, da det ſkulde læſes: en ſpevere Hals

hvilket jeg her maae erindre til Rettelſe.

*
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næſten cylindriſk; over Skuldrene falder den dog mere

højrygget, da den ſiden i Høide tager jevnt af indtil
Baglallerne; Bugen er og mere flad.
Forlallerne ere næſten ægformige, have 5 Tæer
og 5 ſorte, lange, rendehule Kløer, ſom ligge oven

paa Huden, der efter ſamme er indſkaaren i Randen.
Baglallerne ere flade, men indkrumme neden til,
med trinde Ankler, og ſtor SvømmehuudimellemTæerne,

ſom indtager et vidt Rum, naar den udſpiles. I det
øvrige ere Lallerne og Rumpen dannede, ſom paa
Evartſiden.
: - …" .
Dennes Skind er ei meget tykt, men dog tungt
at bære i Klæder. Overalt er det begroet med tæt pak
kede Haar, der ei ligge ſaa glat an, ſom paa Svarts
ſiden, ej heller ſtyle ſaa meget, ſom paa Fiordſælen,
ere bløde , fine og ſmukt glindſende , af maadelig
Længde, og have ei ſynderlig Laad i Grunden. I an
det Aar (da den kaldes Kaſiginak) ere dens Haar kor
tere, tyndere, og ligeſom fittede °), der er og da
mindre Hold i Haarene, og Skindene ſee ſlette ud,
hvorfor man ei da agter dem meget. Men de Unges
-

Skind ere baade myge og varme at bære i Klæder, og
tillige meget ſmukke og varige.
-

Den
11.

":

-

"

*) Det Daubentonſke Eremplar, Allgem. Hiſt. der Natur
: 1. c. maae derfor have været af denne Alder, efter det der
meldes P, 218 om Haarenes Fittighed og Farve. "
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Den ſpraglede Sæl har got Spæk, der ikke gi

ver Svartſidens meget efter i Størrelſe, naar den
er fuldvoren, men vel i Godhed; thi, da det er faſt
og tæt i ſig, er det og vanſkeligere at faae ſineltet og
giver des flere Grever. For Grønlænderne er det dog
i viſſe Henſeender bedre, end andet.

I Jndvoldene er den ei ſynderlig forſkiællig fra
#
1
Svartſiden.
-

Den opholder ſig i Grønland hele Aaret igien

nem, og flytter ikke bort; ogſaa treffes den i alle Lan
dets Egne ved Strandene, dog paa nogle Steder i
ſtørre Mængde, hvilke og derefter faae Navn. Man
treffer den vel baade i Fiordene og ved Kyſterne mod

det vilde Hav, men dens rette Opholdsſteder ere dog
ſaadanne, hvor Folk-ſielden komme; thi den er meget

ſkye; den ſøger derfor helſt ind i de dybeſte Fiorde og
afſides Bugter, eller til Udhavsøerne for at være ſik:
ker; og, hvor Grønlænderne boe om Vinteren, ſkiøt
ter den ſaa lidet om at være i Nærværelſen, at, om
den end før paa ſaadanne Steder har havt Tilhold,
flyer den derfra formedelſt ſin ſtærke Lugt. Om Vin
teren, naar Fiordene ere belagte med Jis, ſees den
fielden ved Kyſterne, men øm Foraaret, naar Jiſen
bryder op, kommer den for en Dag.
Denne Sælart findes ei allene i Vandet og paa

Jiſen, men den kryber endog op paa Landet, iſær paa
Udhavsøerne, Skiærene i Havet og klippige Strand

brede, hvor den ligger at ſove og ſoelbade ſig. I den
G 5

faſte
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faſte Jis har den ſtore"Huller, hvorigiennem den op
kryber at lægge ſig paa Jiſen, ligeſom Fiordſælen. I
Vandet er den en ſtærk Svømmer og mere forſigtig)
end nogen anden Art, derfor ſees den meget ſielden
liggende henrykt eller legende i Vandet, men altid
ſvømmende med Hovedet oprakt, hvilket den drejet
frem og tilbage, at ſee ſig for, og ligner da meget en
ſvømmende Hund; naar den atter gaaer under Van
det, ſaa ſkyder den ſig forud og lader Ryggen tilſyne.
Man treffer helſt enkelte ſvømme, da den i Vandet
ſielden flokker; paa Jis og Land ligger derimod oſti

flere ſamlede. I Almindelighed ſkulde man ikke troe
dem tilbøjelige til at rives, ſom de andre Arter, ſaav

ſom deres Skind, ſaavidt de ere komne mig tilſyne,
ere ei meget forrevne **), dog kan man undertiden ſet
tvende at ſlaaes i Vandet. Menneſker flyer den altid
ſor, og anfalder dem neppe nok, om den end bliver
ſaaret.

Hvad dens Ynglen angaaer, da holder man for
at den parres i September Maaned, og det er viſt, at

den føder i Junii Maaned i Grønland **).

Den
faaer

-

–

“) Min Erfaring ſvarer da ikke til det, der anføres i An:
mærkn, til Cranz p. 151. "At Skindet af de ſtore ſkudt
”være fuldt af Rifter, ſom de faae ved indbyrdes Slags"

"maal, hvortil denne Art Sæle ſkulde være meget hen
-

”given."

-

-

**) Jeg beſtenmer det juſt ſaaledes, fordi den, efter Beref
uingerne at dømme, i andre Lande ci ſaa nøje iagttager
denne Fødetid.
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faaer kun een Unge, hvilken den føder paa Landet ved
Strandbredden; man ſkulde ſnart troe, at Ungen alle
rede før Fødſelen havde tabt ſin hvide Laad, ſaaſom
den gierne treffes ſort; den maae i det mindſte meget
i haſtig miſte det. Moderen forlader ei lettelig ſamme,
men opholder ſig ved Siden af den, for at beſkierme
den; ja, derſom Ungen bliver forfulgt, ſaa ſtræbet
den at faae ſamme med ſig ved at ſvømme omkring og
lokke for den; og, bliver Ungen fangen, ſaa følger

dog Moderen bag efter til Landet at ſøge efter den, og
er da meget driſtig, dog anfalder den ikke.

Ungen,

ſom kiender Moderens Omhyggelighed, tager og ſin
Tilflugt til ſamme ved et ſpædt Skrig, (omtrent ſom
en Kat) naar den ſeer nogen Fare, men ved ſamme
Skrig røber den ſig ofte for Forfølgeren.

Dens Føde beſtaaer i allehaande middelmaadige
og ſmaa Fiſke og Søe-Jnſekter, hvori den ei me

get ſkiælner fra Svartſiden og Fiordſælen, dog finder
man den iſær begierlig efter det ſlags Ørreder, ſom jeg
i min Fauna Grönlandica har beſkrevet under det
Navn Salmo Carpio **), hvilke den efterſætter lige
indtil Elvmundingerne, og ofte derover vover ſig i
ſmaa Indviger, hvor den formedelſt Vandets Udfald
i Ebbetiden geraader i Fare at blive deslettere fanget;
man ſeer den og ofte oven i Vandet med ſmaa Rød
fiſke (Perca Norvegica) i Munden, og i dens Mave
tteffes hyppigen Reger (Cancer Squilla).
Den
"-

”) p. 170. Spec. 124.
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Den har vel ſamme Fiender, ſom Svartſiden

og Fiordſælen,, men ved ſin Forſigtighed veed den tem

melig got at vogte ſig for Tandfiſken (Phyſerer Mi
crops) og Havkallen (Squalus Carcharias), og flyet
op paa Land, naar den ſeer Faren nær, hvorhen da
ingen af diſſe kan følge den; Ørnen (Vultur Albi
cilla) aarker og ikke uden de allermindſte og dem faaer
han endda neppe fangne, uden de nylig ere fødte;

Biornen (Urſus maritimus) bliver derfor dens værſte
Fiende til at overrumple den, naar den paa Landet
eller Iſen ligger at ſove.

Fangſten med den ſpraglede Sæl gaaer
1) Førſt og fornemmelig for ſig ved Kaſtepilen, lige
-

ſom meldt er under Svartſiden **), thi da den

er meget forſigtig, maae den ſkydes langt fra, og
-

iſær ved fleres Forfølgelſe paa Klappejagt.

2) Med Harpuunpilen **) ſkeer det ſieldnere, da
-

den for ſin Forſigtighed ei lettelig lader ſig komme
nær, uden med det Slags, der bruges paa den
faſte Jis, hvorom er meldt under Fiordſælen **).

3) Med Bøſſe ſkydes den og, deels naar den er op
krøben paa Land eller Jis, deels naar den ſvøm

mer ved Strandbredden for at udſee ſig et be

qvemt Sted, at krybe op paa.
De

*) See 1ſte Heſte p. 128.
**) Sammeſteds p. 122.

K*) See dette 2det Heſte P. 89
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De dræbe fleeſt af dem, naar de enten ere dræg
tige og ei kunne holde længe ud at efterſættes, eller
naar de ere ſmaa og nylig fødte, hvilken Tid Grøn
lænderne oppaſſe dem, før de kunne værge ſig.
Nytten af denne Sæl er:
1) KiøDet , ſom er for Grønlænderne en lækker
Spiſe, og gierne nydes kogt, da de neppe bie ſaa

længe, at de ſkulde tørre det, uden paa de Ste
der i Landet, hvor den ſkulde fanges i Overflø
dighed; thi virkelig foretrække de dennes for alle
andre Sælarters Kiød, og man maae tilſtaae

dem, at det er det beſte, og ſeer ſaa got ud, at
en Europæer ei ſkulde giøre ſig lang Betænkning
om at ſpiſe det. Jeg har ſelveengang giort For
ſøg med Tungen, Hjertet, Leveren og Nyrerne,
der altſammen meget vel lod ſig ſpiſe, ſaa at, naar
man endelig maatte gribe til Sælhundekoſt af
Hunger eller til Forfriſkning, var dette Slags
helſt at vælge, og kunde da ei ſiges at lide ſtor
Nød, derſom man havde Brød til.

2) Indvoldene bruges og, ligeſom Svartſidens.
3) Spækket bruges vel til at brænde i Lamperne,
men det meſte ſpiſes, da Grønlænderne finde ſtor
Smag. deri. -- Ved Handelen leveres det og;

hvor de ſtørſtes gjelder omtrent i Værdie mod
Svartſidens.

” ,

: #2.. I

: "…

”
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4) Skindet (uden at tale om, at det hyppigen ſri
ſes tilligemed Spækket) beredes næſten allene paa

i.

tvende Maader:

a) Til Haarſkind *7), hvoraf nogle faa bliver le
verede ved Handelen, og ſiden anvendte til Kuſ:
fertbetræk og Tobakspunge ; undertiden og de

yngſtes til Veſte og de ældſtes til Heſtedækkener,
ſaaſom de ere ſaaſmukt tigrede. Koloniſternei
Grønland bruge og meeſt de unges Skind til
Klæder, ſom ere de ſmukkeſte af alle Sælſkind
og gode mod Landets Kulde. De fleſte, beſte
og ſmukkeſte beholde dog gierne Grønlænderne
ſelv, og bruge de fuldvornes til Teltenes In
derſkind, de middelmaadige og kortbaarede til
Støvler med Haarene udvendte, men de yngſte

og ſmukkeſte have ſaavel Mandfolk, ſom Qvind
folk, til Statspeltſe, og Burer med Haarene
udvendt, hvilket lader dem meget got.

b) Man giør og af de Unges Skind, heelt afkræn
get, Kobbeblærer **), da de holdes hertil me
...

get gode, og blive ſmukt hvide,
Vel kunde man og berede dens Skind paa alle

øvrige Maader, men hertil holdes de i Almindelighed
for gode, da man vil frede paa dens ſmukke Haar.
( .

.

-

I *",
*: "-, *:e:
! ,

" ""…
" |-

|- -

"…
--,
•

”) See 1ſte Heſte p. 41.
*) Sammeſteds P. 153.

- -

Orme
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Orme har jeg endnu ei fundet i denne Art, hvor
af jeg ſlutter, at den maae være mindre beladt med
dem, end de andre.

-

-

I Henſeende til denne Sælarts Synonymie her
ſker megen Forvirring, ſaaſom Linné, og flere, have

været tilbøjelige at føre under ſamme alle de Sæle,
der havde et glat Hoved uden Blære og kiendelige
Ørelæppe, hvorom jeg allerede tilforn har erindret "?).
Man maae og paa mange Steder høs Skribenterne
være meget uvis om, hvilken Art de mene med deres
omſkrevne Sæl, naar de kun løſelig melde derom,
uden at angive noget ret Skiælnemærke; thi, at de

treffes liggende paa Jis eller Skiær, rives og brøle,
ſpemme enkelte eller i Flokke o. ſ. fr. kan paſſe ſig paa
ſere. Dog mener jeg, at man med Grund kan an
* ſtede ældre Naturkyndiges Phoca eller Vitulus mari
nus fra Middelhavet for en ſærſkilt Art fra den al
mindelige eller ſpraglede Sæl, der falder i de nord
lige Vande, ſaaſom man har opdaget andre Arter,
hvortil hin nærmere kunde henføres: Büffon holder
den for ſin lille Sæl °), hvorimod jeg dog har dette,
at hans lille Sæl ikke var kommen fra Middelhavet,

men Indien "), og havde kiendelige Ørelæppe, da
-

dog

-

*) See 1ſte Heſte p. 84. .

… "

| ";

*) Algem. Hiſt, der Natur VII. Th. I. B. P., 183. 127.
228. tab. LIII. Der kleine phoke, 2 .
-

") 1. c. P. 133: ... . .

- 4.

… "

" !"
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dog Ariſtoteles ſiger om den ham bekjendte Sæl, at
den havde ingen udvortes Øren (Ørelæppe) men blot
Øregange eller Huller, hvilket og Büſfon ſelv anfø
rer °); derimod er jeg mere tilbøjelig med Profeſſor

Herrman at antage den for hans Munkeſæl **), det
juſt var fra Middelhavet, og hvis Beſkrivelſe meget
vel paſſer med det Ariſtoteles, Plinius og flere af de

ældre melde om deres Sæl. Dernæſt har Molina ")
giort os bekjendt med en Art Sæle, ſom falder hyp

pigen i Havet ved Chili, hvilken han kalder Urigne
eller Phoca lupina, men ſiger at være de Franſkes og

Spanſkes lille Søeulv; denne ſkiælner han fra den
almindelige Sæl, og derſom hans Beſkrivelſe er paa
lidelig (ſom man dog vel ſkulde troe, da alting anfø
res ſaa omſtændelig) ſaa ere de angivne Mærker ſkiæſ
mende nok, iſær at den paa Forlallerne kun har 4Tæer,

hvori den udmærker ſig fra alle mig bekjendte Arter;
og nu mener jeg, at alle de Sæle, ſom under de
Navne Søeulve eller Soekalve ommeldes hos Skri
benterne, ſom hiemmehørende i ſydamerikanſke Egne,

ſnarere maatte henføres til hans Phoca Lupina, end
til Phoca vitulina, ſkiønt de hidtil have løbet med,
«-

-

- -

-

ſom

- -

*) 1. e.

**) Der Münchs - Robbe, Beſchåſt. Berlin. Geſelſh.

” - Naturf, Freunde Iv.B. p. 456. tab. XII. XIII. Phoe
Monachus Gmelin. Syſt. nat-Tom. I p. 64.

") Verſuch einer Naturgeſh. von Chili P. 244.
\

v
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Den graa Sæl,

ſom man ogſaa hidtil har anſeet for en blot Artforan
dring af Den almindelige , har jeg tilforn anbragt

under Fiordſælen *).

Den Siberiſke Sæls“),

der er ganſke hvid, og alligevel er mistænkt at være en

Udart af den almindelige, bliver ſikkert en egen Art,
og uden al Tvivl den, ſom Lepechin har beſkrevet
os under det Navn Phoca Leporina *7). Naar ſaa
ledes diſſe Arter fradrages, vil en temntelig Formind
ſkelſe ſkee i den ſpraglede Sæls Synonyma.
Om

den Caſpiſke Sæl **), ſom man og plejer at regne
hid, virkelig er kun at anſee for en Artforandring, er

ti got at beſtemme, da den tillægges ſaa forſkiællig
Farve, at man endog kunde friſtes til at tænke, der
vare flere Arter i det Caſpiſke Hav; den ſynes overalt
ikke endnu nøje nok betragtet. Det er ikke at tvivle
paa, at jo denne Art ogſaa maae være blant dem, der

opregnes i Speculo Regali °), da den er ſaa almin
delig, og maatte fremfor nogen anden Art være Skri
henten bekjendt, men i Henſeende til den angivne Stør
relſe,
–

–

+-+ –

–

+-===

*) See foran p. 95.
") Der Siberiſche Seehund, Schreber Såugth. Ifi.p. 310.
.“) Aa. Acad. Se. Petr. 1777. T. 1. P. 1. p. 264,
Tab. VIII. IX.

-

*) Der Caſpiſche Seehund, Schreber 1. c.
*) p. 176 – 178.
1ſte Hind, 2ðet 5eſte. .

H

-

*

-
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relſe finder jeg ingen af dem at kunne ſvare hertil ”,
og i øvrigt har man for lidet at dømme efter, ſaa at
man hellere maae lade det uafgjort. De Svenſkes
Morunge 7") bliver, efter Farven at dømme, uden
al Tvivl ikke andet, end en Unge af denne Art, i
hvor meget end Hr. Oed man ſtrider for at giereden

til en egen Art, ſom maae komme an paa yærmer:

anſtilte Underſøgelſer af de Svenſke Naturkyndige
Torfæ i Latrſelr 7*) ſynes og at høre hid, da alt
det, han ſkriver om den, temmelig vel paſſer paa den
almindelige eller ſpraglede Sæt, men ſaa vil man
faae ont ved at forene alle de Sæle ſammen, ſom de
ældre og nyere Jislændere, og Færøenſerne lade gaat

under dette Navn.

Mohr 7°) anfører Latra-Selt

under Phoca foetida, og formoder, at den kunde
blive den ſamme, ſom Færøenſernes Laatu - Keupur;

men jeg ſeer intet, der kunde drage mig til at tænke

eens med ham i nogen af Delene. Debes "tal" |
OUl
–-

**) Biſkop Gunnerus, i Anmærkningerne til Leem: LAPP.
p. 213. num 62. anfører vel éavſelr af Speculo *
ſom nærmeſt ſvarende til St. enkobberne, men jeg find"
ikke dette Navn i Spec. Reg., derimod hos Torfrus

Grönl. ant. p. 87. hvor den ſees at være en anden Ar:
7) Pedman i Svenſke Videnſk. Acad. nye Handl. 5 *
P. 84. .
--

7) Grönl. ant. p. 88.

".

*

-

"* -

-

）

73) Jist. Naturl. P. 5.
7") I ſin Beſkrivelſe over Færøerne P. 151.

-

-"

-

#

•

"

§
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: om Later-Kobben, ſom en egen Art, ſærſkilt fra .
- Steen Kobben derved, "at den er ſaa ſtor ſom en
: "Koe og lægger ſig paa Klipper og Udſkiær under høje }

- "Forbierge, hvor ingen kan komme til den med Baad,

"og naar de føde, deres Unger i September, begive de

: "ſig ind i ſtore Huller under Bjerget, af Indbyggerne

# "faldet Later, af det gamle Færøiſke Ord Lateris 3:"

* "mages, fordi de mene, at Sælhundene der mages.":

*# Derſom
DeSæls
bes har
havt og
paalidelige
vinger omdadenne
Størrelſe
Fødetid, Efteret."
då viſer S}
-

dette iſær, at den hverken kan være Phocå foetid:

Wūyter virulina, derimod ſkulde den #"

# kume anſees for den, Jislænderne kalde Utſelr (ud-"

# ſælen), hvorom jeg under Fiordſælen har yttret mine
# Tanker 7). Hverken hos Olavſon eller Olavius

; kan jeg finde Laterſælen ommeldt, ſom en egen Art:
; kun eet Sted taler den førſte om Laatur, ſom Sæl

hundeboe, da han fortæller "en gammel Maade, man

"havde brugt at fange Sælen paa, ved at opmure

-

-

"Broer, der kunde

lokke dette Dyr til at krybe derop

"og fødefine unger, hvilke Laater bleve ſaaledes dan

"nede, "at Fangſten der kunde gaae an efter Be

"bag"?"); og for ſaavidt paſſer det ganſke got med
Fareenſernes Begreb om ſamme Ord; men diſſe kån:
ſige Lagter eller Sælhundeboer kunde nok ſaavel bru
*

"…"
-*

+

ges

H 2

…"
-

T: ;
) P. 94.

...

-

*

.

? …
:::#… -..... - 38° "#".

") Olavſ Reiſe gjennem Jisland P. 59.
*.

. .

-

”
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ges til at fange Landſælen paa, ſom nogen anden, og
da Olavſon juſt paa anførte Sted taler om Land
ſælen, ſaa kan Tor fæus under ſin Latrſlr have
meent det flags Sæle, der plejede at fanges paa Laa

ter. Overalt er det det møjſommeligſte Arbeide ved
Beſkrivelſen af et Naturſtykke, at faae til nøje be:

ſtemt ſammes Synonymic, naar man treffer for Skri
bentere , der næſten intet videre ſige os, end Navnet,
eller høit ſaadanne Mærker, der kunne paſſe ſig for
flere Arter af ſamme Slægt. Saavidt jeg ellers, eſter

det anferte, veed at dømme, bliver den ſpraglede
Sæls Synonyma følgende:

-

Phoca vitulina, Linn. Syſt. nar. T. I. pag. 56.
Faun. Svec. p. 2. Müll. Prodr. p. 1. Erx
leben Mamm. p. 583. Faun. Grönl. p. 9.

Borowſki Thiere 1. B. 2. St. p. 7. Mohr
Jisl. Naturh. p. 2.

Gmelin Syſt. Nat. T. 1.

p. 63. Lepechin Act. Ac. Sc. Petrop. 1777.
Tom. 1. P. T. P. 259.
Vitulus maris Oceani, Rondelet piſe. p. 458.

•

(poiſſons p. 343.) c. fig. Gern. Aqvat.p.705.
c. fig. Aldrov. Piſc. p. 723. c. fig. (alle diſſe
Figurer ere ſlette).
Vitulus marinus Ol. Magn. Sept. p. 701.

- Phoca f. vitulus marinus Raj. Syn. Qvadr.
p. 189.

Sibbaldi Scot. illuſtr. T. II. p. 10.

R<acx. Pol. aučt. p. 244.

Briſſon Qvadr.

P. I 62,
•

-

Phocâ
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Phoca l/orm. Muſ, p. 289.
Charlet. Exerc.
piſe. p. 48. Gretv. Muſ. p. 94.
Phoca maris, Ephem. naturæ curioſ Decur. I.

Ann. 9. Obſ. 98. Dec. III. Ann. 7. App. P. 15.
(anatomiſk beſkrevne).

:

Phocå vulgaris Jonſ. piſe. p. 221. t. 44. (ſet
Figur).
Phoca communis Muſ. Adam. Frid. 1. p. 5.
Phoca pedibus anticis digitatis, unguiculatis,
-

poſterioribus latis, unguibus teretibus, Gro
nov. Zooph. 1. p. 7. n. 28.

Phoca mediæ magnitudinis, Steller Nov. Comm.
Petr. II. p. 290.
Phoea f. Robbe, Klein vierf. Thiere p. 279.
Spragled Sæl, Egedes Grønlands Naturelhiſt.
p. 46. med en liden (maadelig) Figur.
-

Sælhund Pontop. Danſke Atlas T. 1. p. 639.
643.

-

Den almindelige Sælhund, Bomare Naturler.
Tom. VII, p. 14.

-

Kobbe, Pontop. Norg. Nat. Hiſt. II, p. 203.
med Fig. (maadelig).
Strøm Søndm. I.
P. 153. Hammer Faun. Norv. p. 3.
Steenkobbe, Debes Færøernes Beſkr. p. 15 1.
Hammer Faun. Norv. P. 4.. "
Landſelur, Vorſe lur, Olav ſons Rciſe gien
-

nem Jisl. P. 58. 219. 354. 488. 529. 980.
k

tab. XXXII. (temmelig god Figur baade paa den
H 3
Gamle
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-（ -

-

-

- ）

Gamle og Unge, dog Tæer og Kløer gjorte for

ſtore, adſplittede og lige lange, og paa Forlal.
（, , lerne ſees kun 4 Tæer og ingen Svømmehud,

” （:

（, - hvilket er unaturligt).

…;

#

- "Landſæl, Horreb. Iisl. (tydſke Udgave) p. 269.
-i）, Olavii oecon. Reiſe i Jisl. P. 79. 85. 175.
*::::# 227. 273. 345. 408. 5 2.

-

:

… Latrfelr, Torf Grönl. ant. p. 88.
2 （Nuorroſh, Leem Lapp. P. 213.
.2 Kaſigiak, Cranz Hiſt. von Gronl. p. 163. 169.
5 - Anmærkn. til Cran; p. 150. 152. Stau,

.…nings korte Beſkriv. over Grønl. p. 142.
Skæl. Skjæl, Sjæl, Linnæi Gothl. Reſa
– P. 184. 198. 270. 299. Sammes Våſtgdtha

Reſa p. 191. Kalms Båhuusl. Reſap.85.

.

-

wikare-Sjæl, Faun. Svec. p. 2. Kneiff i

… Svenſke Videnſk. Acad. Handl. 19de B. (tydſke
*.

Overſ) p. 171, og følg.
..… Svarte-Wikare-Skæl, OedInan i Svenſke Vi

denſk. Acad. Nye Handl. 5. B. p. 84. (tydſke

（"T
* Overſ. P. 82).
Morunge,
en Unge. ſammeſteds P.84. (tydſke Overſ P.83) ,

.

--

#

Phoque de nótre Ocean, Büffon

-

-

# （u.

P. 333. 339. tab. 45. (beſte Figur). pH:
Der Phoke unſers Veltmeers, Büf fon, Algem.
（...） Hiſt. der Nat. VII. Th. 1. B.P, 184. 217.

# tab. XLV. (beſte Figur).

-

-

Der

-- 2.
-
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Der Seekalb, Robbe, Hall. vierf. Thiere p. 579.
Seehund, Müll. Saml. III.p.559. Knorr De
lic. II. tab. H, 8.

-

-

Der Robbeoder Seehund, Müll. Naturſ.I.p. 198.
Die andere Sort Seehund, Steller Beſchr.
von Kamſch. p. 107.

-

-

Meerkalb, Ade lungs Geſch. Nordoſtl. Schiff.

tab. XIX. (maadelig Figur).

-

Der gemeine Seehund, Leſke Anfangsgr. der Na
turg. P. 132. Berlin. Saml. 9. B. p. 56r,

"Schreber Såugth. III. p. 303. t. LXXXIV.
(Büffons Figur).
Rob of Zee-Hond, Houtt. nat. Hiſt. II. p. 14.
tab. 11. f. 6.

*

The Seal, Pennant Brit. Zool. p. 71.

The common Seal, Parſaw i Philoſ. Transaët.
Vol. XLVII. p. 120. tab. 6. (maadelig Figur).

Ej. Hiſt.

Pennant Synopſ. Qvadr. p. 339.
Qvadr. I 1, p. 518.

-

-

The Sea-Calf Hill, anim. P. 554. tab.

27. (maa

--delig Figur).
. The Soyle, Borloſ Nat. Hiſt of Cornvall.p. 284.

Vitello marino grande, Åleſ. Qvadr. IV. tab. 17.
(Büffons Figur).
Der Caſpiſche Seebund, Schreber 1. c. P. 310.
Erxleben Mamm. p. 588?

Phoca caſpica, Gmelin Syſt. nat. T.I.. p. 64?

H4

Fjerde
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-

Fjerde Azt.

-

Klap mydſen.

-

Phoca cri frata.

Denne Sal, Art er Anſons Søelove ”) og
Linnés Phoca Leonina 7"), ſom og i ſit Syſtem
har under denne Art iagttaget den rette Synonymie.
Under ſamme Navn har jeg beſkrevet den i min Fauna

Grönlandica 7°) og ſkulde endnu ladet den behelde
det, derſom ikke nogle Skribentere ſiden ogſaa harde
kaldet en anden Sæl-Art Sdeløve, nemlig: Phoca

jubata **),og blot villetſkille diſſe tvende Arter fra hinan
den ved at kalde hiin: den glatte Søeløve, og denne

den langhaarede Soeløve **), men da den ſidſte,
formedelſt ſine lange Muſede Haar paa Halſen, har
ſtørre Lighed med Landløven, og derfor mere fortie
ner Løvenavnet, ſom Molina **) og rettelig har

dømt, og af den Aarſag kun tillagt ſamme det Navn
Phoca Leonina, men kaldet den anden Phoca Ele
-

Phan

77) Anſons Voyage round the World p. 100. tab. 100.
**) Syſt, nat, p. 55.
7°) Spec. 5.

°) Erxleben Mammal, p. 582.

-

Gmelin Syſt. nat. F. 63.

*) See Schrebers. Såugth. III.Th.p. 297. og 298.
Der glatte Seelöwe og der 5ottige Seelöwe.

*) Naturgeſch von Chili P. 250.

*
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phantina **) – hvilket ſidſte dog forekommer mig no
get upaſſende, da den har ingen Snabel, ſom Ele
phanten, men kun en huul opblæſelig Kam eller Blære
ſor paa Hovedet – og da Klapmydſen af Syſtema

tici ſtedſe gives det ſpecifique Navn Phoca capite
antice criſtato, ſaa mener jeg, den retteſt ſkilles fra
alle andre ved det trivielle Navn Phoca criſtata. Til

en Tid ſtod jeg virkelig i den Tanke, at Phoca Leo
niua og Phoca jubara Auëtorum vare kun cen Art,

nemlig den førſte Haunen og den ſidſte Hunnen, iſær
da Steller **) ſynes at have blandet dem ſammen;
thi den Søeløve, han beſkriver, er virkelig den Art,
man ſiden har kaldet Phoca jubata, og dog anſeer han
den for een og ſamme med Dampiers Søe,
løve **), der uden al Tvivl er det Søedyr, ſom Au

ſon har kaldet ſaa, efterdibeggešommeldte Søetøverere
trufne paa een Øe, ſom Schre ber °") vigtig an
mærker; men, da ikke allene Steller, ved ſin Sée
loves Beſkrivelſe *7) ganſke tier om Blæren i Pan
den, hvilken han dog maatte have hemærket, derſom

han havde havt Klapmydſen for ſig, og derimod til
lægger den lange kruſede Haar paa Halſen, og korte
•

H 5

*

=

*) 1. c. P. 248 og 250.

Op
==

*

-

-

*) Nov. Comm. Ac. Sc. Petrop. II. p. 360.
*) Dawpier Voy. au tour du Monde J. P. 118,
*) 1. c. P. 298,

*) 1. c. P-36o. 361,

:

...

|----- --

-

-

”
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-

oprettede Ørelæppe, hvilke Klapmydſen ikke har, men
endog flere ſiden have meldet om den med ſamme Skiæl.
nemærker, og ſaavelſom Steller, tale om begge
Kien, endog have givet os dens Figur **), der i

meget er forſkiællig fra Klapmydſens, ſaa tør jeg ti
længere drage i Tvivl, at jo Phoca jubata er en egen
Art, ſom beqvemmeſt kunde beholde det Navn Phoca

Leonina, men Klapmydſenderimod det Navn Phoca

criſtata. Penn ant maae ellers have troet, at An:
ſons Seeleve var forſkiællig fra Klapmydſen i de
* nordlige Vande, ſaaſom han har anført dem ſom
* tvende ſærſkilte Arter, den ene kaldet Hooded Sel
# og den anden Leoninc Seal°). Ligeſaa Schrv
" ber, ſom har denne under det Navn glatte Se"
ldwe, og hiin under det Navn Klapmühe 9°). Ham

*

have Err leben **) og Gmelin **) fulgt med
deres Ph. Leonina og criſtata, dog med Forſkjæl;

thi Errle ben yttrer ſin Tvivl ved den ſidſte, om
” - den og virkelig maatte være forſkiællig fra den førſte”),
Jz （

:

• 4.

…

*

-

-

- -

UNèn

-

.

”

–-

"*) Pernetty Voyages aux Isles Malauins. tom. 2. P. 47.
tab. X. Molina 1. c. P. 250. - . . . .

: *) Synopſ qvadr. p. 342 m, 268. og p. 343 m 27.
# ...”) . C. P. 297 og 3°. … . . . . …,
°") l. c. P. 581. og 590.
°"
# ») （1. c. p. 63. 64.T." *******:

*

**.

*;:

**) ”Num forte idemånimal cum Phoca leonina?, *
P. 590.

----- : *
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#91;

-

-

men Gmelin antager det ligefrem uden nogen Tvivl.
Imidlertid ere de dog virkelig kun een Art, thi det
-

Anſon auſører om ſin Søelðve, paſſer nøje nok paa

den grenlandſke Klapmyds

Syſtematici have og

kendelig røbet deres Forlegenhed, at finde rette Skiæl
nemærker imellem begge, i det de blot have maattet
tage deres Tilflugt til Farven, og kaldet den førſte
, Phoca capite antice criſtato, colore fuſco, men den

ſidſte Phoca capite antice criſtato, colore griſeo,
men hvo ſeer ikke, hvor ſlibrigt dette Mærke er? og
jeg troer, min følgende Beſkrivelſe vil, ved Sammen
ligning med andres, kunne tiene til Beviis for, at
de udgjøre kun een Sæl-Art.
Det danſke Navn Klapmyds, ſom Coloniſterne
og de danſke Søefarende kalde den med, og allerede
findes den tillagt af Superintendent Egede °") er
egentlig intet andet, end det tydſke Klapmåhe
(Hængehue) ſom rimeligſt de tydſke eller hollandſke
Hvalfangere førſt have givet den, fordi dens Pande
blære ſeer ud, ſom en Hue, der hængde ned for
Øjnene. Det kan ej heller tvivles om, at den jo er
-

Jislændernes Blaudru-Selur 3: Blære. Sæl ”)
dg Lappernes Oaaido °").
Grøn- •

") I Grønlands UTaturelhiſtorie p. 46.
”) Torf. Grönl. ant. p. 88. Dlavſ Reiſe gjennem Jisl.
P 532.

") Leem. Lapp, p. 214.

# . .
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Grønlænderne kalde den Neitſerſoak *7) s:

den ſtore Neitſck, fordi den i nogle Ting, iſær Haa
rene og Farven, har nogen Lighed med den Sæl, der
kaldes Neitſck 3: Fiordſælen **), ſkiønt den i me
get andet er den ſaare ulig. I førſte Aar heder den
Neitſerſoarak 3: en Klapmydſeunge, og i andet Aar
Kakortak o: den hvidblevne. En gammel Han kal
des Neſaurſalik o: den med Qvindehætten paa,
fordi dens Pandeblære har Lighed efter en ſtor Hætte,
ſom Qvindfolkene have i deres Peltſe og kunne trække
over Hovedet. Grønlændere og Udlændige have da

gjort ſig eens Begreb om denne Pandeblære.
Af Farve ere de ældſte Klapmydſer paa Hoved,
Laller og Rumpe, kulſorte; den øvrige Krop er ſort
eller mørkebruun med hvidgraa Flekker, dog er Ryg
gen mørkeſt. De Unge ere, i førſte Aar, paa Bugen
ganſke, hvide, men langs ad Ryggen blaagraa. I
andet Aar ere de endnu mere hvide, men den graa

Strib langs ad Ryggen er mørkere og lidt brunladen.
Siden nærmer den ſig alt mere og mere de Gamles
Farve,

I
*) Dette Grønlandſke Navn er (ſaavelſom det Jiskandſke
Blaudruſelur) hos Ærrleben urigtig anført under hans
Phoca jubata, da det hører til hans Ph. Leoninai og

ſiden forekommer det atter under hans Ph. criſtata.
*) See Pag. 76.
-
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I Storrelſe overgaaer den meget de foregaaende
Arter, og maae regnes blanc de ſtørſte Sæl-Arter,

da der gives den Klapmyds, der er ſaa ſtor ſom en

Ore, 4 Alen lang, og derover. Det Eremplar jeg
havde for mig ved Beſkrivelſen, var ei ganſke fuld

-

voren, og udgiorde dog i Længde
Brede imellem Forlallerne

Hovedets Længde

19# Tom,
8 Tom,
12# Tom.

*

mellem Baglallerne

3

-

-

og Tykkelſen næſten lige ſaa ſtor.
Beidehaarene, de længſte, omtrent
Halſens Længde
-

Forlallernes Længde
-

5# Tomt,
no Tom.

-

og ligeſaa tyk.

Kroppens Længde
*

-

=

-

:

3# Al.

:

-

-

2 Alen,4 Tom,
13 Tom,
4 Tom.
-

-

-

Brede ved Roden

#-

efter yderſte Skraaning
Baglallernes Længde

-

6 Tom.

15 Tom.
4Tom,
intellem de tvende yderſte Tæer - + Al.
# Al.
:
Rumpens Længde
5

-

Brede ved Roðen

-

NBrede ved Roden

=

2

":

2

2# Tom.

Hovedet er overmaade ſtort, buglerundt og næ

ſten ligeſaa tykt, ſom langt. Dets Størrelſe forøges

endnu hos Hannen derved, at den for i Panden har
ſom en ſtor Hætte, det er, en haarrig tyk Hud, ſom

indvendig er huul og løs fra Pandebenet, ſaa at den
giver ſig ud ſom en Bulk, og kan oppuſtes til en ſtor
. Blære,
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Blære, der bliver rygget langs ad Midten, men bugle
rund til Siderne; denne Hætte begynder tæt neden for
Hinene, og naaer indtil Næſeborene, ſom og indſlut
tes i den. Hunnen har ikke denne Hætte, ihver gam
vmelden ender, dog er langs ad Pandens øverſte en lav
rygget Ophøining, ſom et Spor til ſamine; ligeledes

findes det paa de unge Hanner, men hos diſſe bliver den
med Alderen alt ſtørre og ſtørre, og tilſidſt bliver huul
inden i, ſaa at den faaer mere og mere ſin rette Skik,

kelſe. Hvad denne Hætte tiener til, er ei let at be.
ſtemme **); maaſkee er den ſkienket Hannen for at
give ham et mandigt og frygteligt Udſeende, naar det
gialdt om at ſtride med andre af ſit Kien, eller med

andre Søedyr, for at ſorſvare ſig, Hunner og Unger,
eller og blot ſom et Kiøn-Mærke, og Afførelſeslem for
de overflødige Vædſker, ligeſom det findes hos flere
Handyr og Hanfugle.
Munden er ſtorgabet, og Snuden breed. Paa

ſamme har den mange lange Veidehaar, der ere bleg
graa, fladrunde og ſlangeløbende, hvilke Slangeløb
begynde

**) Lrantz ſiger vel i ſin Hiſt. von Grónl. p. 164., at den
ſkulde tiene til at beſkytte Øinene mod de rullende ſpidſe
Stene og Sand ved Storm og Bølgebraad, (hvilket og
Schreber 1. c. P. 313. efterſnakker ham), men han
har glent at anmærke, at Hunnen ingen ſaadan Hætte

har, hvis Øjne dog vel vare Forſynet lige ſaa magtpaa.”
liggende-

-

-

<
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begynde kort fra Roden og ende nær ved Spidſen, ſom
er but og ganſke fladtrykt °°). De øverſte Veide
haar ere længſt, men de nederſte kortere. Tungen er
kløftet i Enden.
-:
Næſeborene ere ſtore og vide, langagtige, i
øverſte Ende afrundede, i nederſte ſmalere. Alle de
-

Unge, ſaavelſom Hunnerne, have kun tvende Næſe
bore, men de gamle Hanner have , foruden diſſe
egentlige Næſebore, endnu tvende forlorne, eller run

de Aabninger i deres Hætte, og diſſe komme Tid efter
Tid, ſaa at man kan treffe dem, der kun have Aab

ning paa den ene Side af Hætten, men den 4de, ſom
ſkulde ſidde lige over for paa den anden Side, endnu
ei fuldkommen.

Øinene ſidde heel øverlig paa Hovedet, og ere
ſtore , have ſort Steen med en mørkebruun Kreds;
Øjenbrynene ſidde nærmere Hovediſſen, end Øinene,
ſaa at det ſeer ud, ſom om de havde ingen ; diſſe
Øjenbryne ſiddde i en liden Flok, temmelig lange og
ſtærke, ligeſom Veidehaarene. Den findes i Almin

delighed meget ſuurøiet. Ørene ere uden Ørelæp.

Tænderne ere 32 i alt, nemlig: 1) Fortæn
derne oventil 4, og nedentil ligeſaa mange, ſom ſidde
ſærſkilte fra hinanden, hvoraf de to mellemſte ere ſmaa,

de to yderſte derimod lange og ſtore, alle kegledannede,
ſpidſe
-

-

*). Men at de ſkulde være rubro, annulatæ, ſom det hedde:

hos Linné Syſt, nati P. 56, har jeg ikke mærket til.

-
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ſpidſe og krumme ind ad. 2) Hundetænderne ere 4,
nemlig cen enkelt paa hver Side af hver Kiæbe, ſom
ere lange, krumme, føere og ſpidſe ***). 3) Kind,
tænderne ere 20, nemlig: 5 paa hver Side af hver
Kiæbe, ſom ſidde ſærſkilte, ere korte og ſmaa, ſmale
ved Roden, men brede i Enden, hvor de ere takkede

og have en ſkarp opſtaaende Kaut. Paa alle dem, jeg
har ſeet (og de ere ikke faa), har jeg ei endnu fundet
flere end 4 Fortænder i Overkiæben , men paa eet

Eremplar har jeg kun ſundet tvende i Underkiæben, og
paa et andet 6 Kindtænder i den eene Side af Under
kiæben. Foruden de 5 Kindtænder i Overkiæben gres
og længſt inde en liden Tup, ſom Spor til en Tand,
der da blev den 6te, men ſamme kan ci ſees uden i

Crania, hvis Kiød er afpillet.
Man finder ellers
meget hyppig et mindre Antal Tænder hos denne Art,
end ordentlig kunde ventes, og hds endeel af de gamle

ere de meget forſlidte, ſaa at kun Stumper ere tilbage;
iſær ere Fortænderne meget brøſtfældige , da jeg hos
nogle har kun fundet een seneſte tilovers i Underkiæben.

Halſen
=

–h-

A

-

–

") Vel ere Hundetænderne ſtore og lange, men at de i Itn
derklæben ſkulde være ſubexſerti, ſom Linné 1. c. be
tetter, har jeg ei kunnet bemærke, meget mindre at de
ſkulde ſtaae 4 Tontiner uden ſer Kiæben, ſom Molina
ſiger l. c. P. 248, da de ere ikke engang en Tømme
"lange, og kortere, end de i Overkiæben.

-
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Halſen er kun ſtumpet, men tyk ſom en Orehals,
og ligeſaa tyk, ſom lang.
-

Forlailerne ere ſkikkelig lange, ſtaae ſkiøns ud

til Siderne, have 5 Tæer og lige ſaa mange lange,
ſkarpe, hvide Kløer, ſom ere krumme og neden til
rendehule. Diſſe Lallers forreſte Rand er retliniet,
wen bageſte Rand afrundet ſaaledes, at den forreſte
Taa er længſt og de andre tage mere og mere af indtil :
den bageſte, ſom er korteſt.
Baglaſlerne ere ſtørre, længere og bredere, ſtile
vandſtrøgs bag ud fra Kroppen, have ogſaa 5 Tæer,
af hvilke de to yderſte ere længſt, de to nærmeſte kor
tere, og den midterſte allerkorteſt, hvorefter Huden
retter ſig med Udſveifninger i Kanten; denne beklæder
ganſke Tæerne, ſaa at endog Kløerne ere kun lidet
kiendelige, der ligge korte oven paa Huden.
Midt
imellem Baglallerne er den tungeformige Rumpe.

Kroppen er lang, næſten kegleformig og meget
ſeer, ſaa at der feiler lidet i, at den jo er ſom en
maadelig Orekrop.

Skindet er overalt haarrigt, tykt og ſtærkt.
Haarene ere lange, tæt pakkede, ſtyle noget, ere

blede at føle paa, og have i Grunden mangfoldige
ſmaa krøllede Laad, ſom giør diſſe Skind varmere at

bære i Klæder, end andre, men de ere og temmelig
tunge.
Den har overmaade tykt Spæk, vel 3 Tommer
tykt; men paa den Tid, Hunnen føder, har hun min
I ſte Hind, 2det Heſte.
dre
J
-

- 13o
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dre Spæk. Dens Spæk er ellers af Egenſkab med
Svartſidens °°), og giver kun faa Grever, ſaa at

diſſe tvende Sælarters Spæk uden Forlis kan blandes
imellem hinanden.

-

I Indvoldene er den ei ſynderlig forſkiællig fra
de forhen beſkrevne.

Klapmydſen opholder ſig meget langt til Søes,
* og treffes vel under hele Grønlands Kyſter, men dog

helſt i den ſydlige Deel af Landet, hvor Driviis gives
i ſtørſte Mængde. I April, May ogJunii Maaneder
kommer den der nærmere under Landet, og da er det,
den af Indbyggerne bliver fanget; thi til andre Tider
ſees den ſielden eller aldrig.
I Vandet har den næſten ſamme Manerer, ſom
Svartſiden ***), men holder ſig ulige længere under
-

-

Vandet uden at trække Luft, og er der mere forſigtig;

men den holder ſig meeſt ved Driviſen, hvilken den
ſynes at følge Syd fra om Foraaret, thi jo mere Driv
iis paa denne Tid, jo flere Klapmydſer gives der.

Dog, derſom Driviſen kommer før April, og inden
ſamme Maaneds Udgang driver forbi Nord efter, da
faaer man ei mange Klapmydſer under Landet det Aar.
Paa Driviſen kryber den op i hele Flokke og ligger at
ſoelbade ſig eller ſove; da er den meget dumdriſtig og
ei vanſkelig at komme nær.
Diſſe Sæle ere meget
bidſke,
*) See 1ſte Hefte p. 102.
°3) Sammeſteds P. 107.
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bidſke, deels imellem ſig ſelv, da de gøe og tude, ſom

Hunde, deels og til at anfalde Grønlænderne, ſom
ſtige op paa Jſen til dem.
Hvad Tid Hunnen bliver drægtig , kan ei be
ſtemmes, da den kun ſaa kort Tid treffes under Lan
det; men efter Grønlændernes Sagn ſkal den føde een
-

eenlig Unge oven paa Driviſen ſidſt i April eller førſt
i May; hvilket og ſtemmer overeens med hvad jeg

ſelv har erfaret, at Hunnen i May Maaned har Melk
i ſine Patter.
Dens Føde er omtrent den ſamme, ſom Svart
ſidens ***); dog ſynes den iſær at ſøge Redfiſken,

Torſken, Hellefiſken og andre ſaadanne ſtore Fiſke.
Dens Fiender ere og de ſamme, ſom anført er
under Svartſiden ***).
Grønlænderne fange Klapmydſen meeſt allene

med Harpuuupilen *), dog betiene de ſig ogſaa
herved af Lenhen og alle deres øvrige ſmaa Pile, da

den bryder i Stykker for Fode. I Vandet fanges
de færreſte, og det paa ſamme Maade, ſom Svart
ſiden; men paa Driviſen har man noget beſynderligt

at iagttage for at faae den fangen. Derſom den faaer
Fangeren for tidlig at ſee, ſaa vil den gierne ſtyrte

hvor
ſig i Søen, og bliver daIei2god at komme nær, fo»
-

*) See Iſte Heſte p. 1 19.

*) Sammeſteds p. 120.

*) Sammeſteds P. 122.
#

-

•
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for man ſtræber at komme bag paa den, og forſtikker
ſig imellem Jisſketſerne, roende ſiden langs om ved
Kanten af det Jisſtykke, hvorpaa den ligger, (og ſom
er gierne noget ſtort) indtil man kommer til det Sted,
hvor den ligger, da ſtiller man ſig med ſin Baad lige
ud for den, og lader ſig ſee i en ſtuds; Klápmydſen
bliver herover ſaa beſtyrtſet, at Taarene rinde den af
Øinene og Snottet af Næſeborene, i Almindelighed
rører den ſig ikke, men forſkrækket anſeer ſin Fiende
og taalmodig oppebier ſin Skiæbne; man er da ganſke
tæt hos den, og, ſom den har Krop nok, ſlaaes ei ſaa

let Feil med Harpunen, ſom ſtedes med Magt i dens
Bringe; imedens den er i Færd med at ſkille ſig ved
ſamme, dræber man den ganſke med de andre Pile.
Derſom den flyer ind paa Jisſtykkets Midte, ſaa ſti
ger man op paa Iſen, og gaaer den i Møde med ſine
Pile; gierne vil den da ved haſtige Spring anfalde
med ſine Forlaller og Tænder, hvorved Grønlænderne
faae nok at beſtille, og nogle blive beſkadigede, dog, da
den ej kan ſaa haſtig vende ſig til Siderne, men ſøger
ligefrem, ſaa vide Grønlænderne at ſpringe til Side,

hvorved den da i ſit Spring fahrer dem forbi, og bli
ver dræbt bag fra. Kan man ikke komme i Skiul
imellem Iſen, men maae nødvendig ligefrem til Sæs
len, ſaa, for at forſkrække den desmere, roer man

den i Mede med højoprakte Aarer og Bruſen, hvori
man ſøger at efterligne Tandfiſken; Sælen bliver der

ved afſkrækket fra at ſtyrte ſig i Vandet, og man kont
IN）
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mer den ſkudnær. Hvad enten man ſøger den i Van
det eller paa Jſen, ſaa er man gierne flere i Følge,
for at ſtaae hinanden bi, med at dræbe og ſlæbe den
hjem; alt hvad imidlertid fanges bliver da deelt imel
lem dem alle, naar de komme til Land, endſkiønt no

gle have kun været blotte Tilſkuere, men den, ſom
førſt har ſlaaet Pilen i Sælen, ſaaer dog Broderparten

af ſamme. Derfor, naar nogen af Følget har ſlaaet
i en Sæl, lader man gierne de andre i Rad efter

hinanden hver dræbe ſin eller flere, for at unde hver
andre lige ſtor Deel, og, derſom en gammel Mand
er med, ſom ej kan fange ſynderlig, ſaa, for at unde

ham noget, lader man ham ſlaae i den førſte. Under
tiden bringer man hele Dage og Nætter hen med ſaa
dan Fangſt, inden man kommer hjem, og kommer da
ci tomhændet.
Af denne Sælhund nyttes:
1) Kiødet, der er vel det ſorteſte og ſletteſte af alle
Arter, da det er ſaa faſt og grovt i Fibrene, men
derfor er det og drøit, og ſkaffer Grønlænderne
paa den Tid ſtor Næring; thi en Sælhund af
-

*

dette Slags, naar den er ſuldvoren, giver lige
ſaa meget Føde, ſom vel trende af de alminde
lige. I det øvrige behandles dens Kiød med
Kaagning, Tørring og Syltning, ligeſom meldt

er under Svartſiden °7).
I 3
*) See 1ſte Heſte p. 133. 134.

2) Lige
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2) Ligeſaa dens Jndvolde ***), af hvilke desuden
Maven i Nød bruges til Blære ved Harpuun
pilen, ſaaſom den er temmelig ſtor.
3) Spækket bruges til at brænde i Lamperne, og til
at ſpiſe; det levercs og ved Handelen, hvor man

faaer mere for ſaadan en Kobbe Spæk, end for
en af Svartſiden.

4) Skindet ſpiſes undertiden hængende ved Spæk
ket, ſom Mundbidde, ellers beredes det enten til
Baadeſkind, hvortil dog kun de ſtørſte bruges,
ſkiønt de ſielden treffes ret gode, da de ere ſaa
forrevne af deres indbyrdes Strid, eller og al
Haarſkind °°), hvoraf nogle faa leveres ved
Handelen, men de fleſte forbruges i Landet, nem
lig: de Fuldvornes til Brireſkind og Teltens ind
vendige Betræk; de Unges derimod, ſom cre
ſmukke, bruge Qvindfolkene til deres ypperſte

Statspeltſe med Haarene udvendte. Man bru
ger ogſaa diſſe til Burer, og ſaadanne Skind
agtes imellem Grønlænderne ſelv næſten lige ſaa
høit, ſom Rheenſkind, og holdes ſærdeles dyre.

3) Af Been og Seener giør man ſamme Brug,
ſom meldt er under Svartſiden ***).
Paa
**) See 1ſte Heſte p. 135 – 138.
**) Om diſſe tvende ſlags Skinds Beredning ſee 1ſte Heſte
P. I 41. I46.

*) Sammeſteds P. 138. I 39.
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Paa Klapmydſen har man endnu ingen god
Figur; thi den Anſon har leveret ***), og Schr &ber har afcopieret ***), er vel taalelig, dog i mange
Henſeender fejlagtig. Iſær ere Hovedet og Lallerne
unaturlige; thi Forlallerne ere for lange, ſee ud, ſom

ordentlige Fødder og have flade Negle, ſom Menneſke
Tæer; Baglallerne ere og ſplittede i formange Ende
flige, forreſten ſee ud, ſom de, fra Endefligene at
regne, vare i hele Længden ſammenvorne til een Bul,
uden tydelig Tegn til Rumpe; Hætten i Panden fore
kommer mig og alt for rynket, uden noget Tegn til

Rygning langs Midten, i det mindſte ſeer den ei ſaa
ledes ud, naar den er opblæſt.
J Gabet ſees kun
tvende Tænder fremrage af Underkiæben, og ſlet ingen
i Overkiæben, ret ſom den ikke havde flere; maaſkee
har dette givet Linné Anledning at tale om Denti
bus 2 inferioris maxillæ ſubexſertis, hvilket Mo

lina (ſom forhen meldt) mærkelig har forbedret, ſaa
at man ſnart ſkulde trce, han ogſaa (i det ringeſte i
dette Stykke) havde rettet ſig efter Anſons Figur;
thi jeg finder ikke Anſon i Beſkrivelſen at tale her
om. Dyrets Stilling er og alt for krum og unaturlig.

Pernettys Figur ***) er ei meget bedre, og ſkulde
ſnart ſynes giort efter Anſons, ſom den meget lig
I 4
ner,
–

–

*) 1. c. (tydſke Overſættelſe Tab. 13).
*) l. c. tab. LXXXIII. A.

*) 1. c. tab. IX," fig. 1.

-

*
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- ner, kun med den liden Forbedring, at han har givet
den flere Tænder i Munden og krumme Kløer paa For
lallerne. Ellis's ***) er kun maadelig, og Ege
des ***) alt for liden til ret at ſkiælne noget Lem,
ellers ganſke god.

Jeg er ganſke eenig med Biſkop Gunnerus
i at troe, de Norſke Fiſkeres Klakkekal, og de gam
les Havſtrambe ***), er ikke andet end Klapuyd
ſen, ſom Overtroen har giort til et Vidunder, hvilket
han ſaa omſtændelig har beviiſt **7), at jeg intet finder
at indvende derimod eller tilføje. Derimod er jeg af

andre Tanker om Jislændernes Raudkembingur *)
, eller Rodkammen ***).

Denne holder vel Gun

merus og for at være ſamme Sælart ***), men jeg
mener, man har ſtørre Grund til at holde den for den

egentlige Soelove (Phoca jubata), ſaaſom den tillæg
ges rød Mann paa Halſen, hvilket beſt ſtemmer over

eens med Søelovens lange krøllede røde Halshaar,
03

*) I hans Reiſe nach Hudſons Bay, tab. 7. fig. 4.
**) 1. c. ved p. 46,

*) Spec. Reg, p. 166. Torf. Grönl. ant. p. 97.
**) Norſke Videnſkab. Selſk. Skr. nye Samling 1ſte B
P. 25. 27.

*) Spec. Reg. p. 129. Torf. Grönl. ant. p. 94. Mohr
Jisl. Naturh. p- 17.

**) Olavſ Reiſe gjennem Jisland p. 545.
*) l. c. p. 38.
-

VIII. Om de Gronlandſke Sæle.

-

137

og ſkiønt denne ikke er ſynderlig bekiendt i de Nordlige
Vande, er det dog rimeligt nok, at den nu og da kan
indfinde ſig der, ſaaſom Steller dog har truffet
den ved Kamſchatka; det er og høiſtrimeligt, at det
ſlags Sæle, ſom Kaumerſekretair Olavius kalder
Rodhalſe , og ſiges undertiden at indfinde ſig paa
Øerne ved Øſterlandet af Jisland ***), juſt er
Stellers Soelove ; havde og den ſkarpſindige
Gunn er us formodet Forſkiæl imellem Anſons og
Stellers Søeløve, da tvivler jeg ikke paa, han jo
om Rødkammen havde tænkt ſom jeg, men det ſees
tydelig nok, at han har holdt dem for een og ſamme

Art, og da blev hans Dom om Rødkammen ei ſaa
ugrundet.

-

Klapmydſens Synonymie bliver da følgende:
Phoca Leonina, Linn. Syſt. nat. pag. 55. Müll.
Erxleben Mamm. p. 581.
Prodr. p. vIII.
Faun. Grönl. P. 7. Borowſki Thiere 1.B.
Mohr Jisl. Naturh. pag. 2.
2. St. p. 5.

Gmelin Syſt. Nat. T. 1. p. 63.
Phoca criſtata, Erxl. 1. c. p. 590.
p. 64.

\

Gmel. 1. c.
-

Phoca Elephantina, Molina Naturgeſch. von
Chili p. 248.
Klapmyds, Egedes Grønl. Naturhiſt. pag. 46.
med eR liden Figur. Hammer Faun. Norv. p. 4.
Boz
I 5
=

") I hans oecon. Reiſe i Jisl. P. 515.
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Bomare Naturler. T. VII, p. 15. Olavii
oecon. Reiſe i Jis!. p. 514.

Søeleve, Bomare 1. c. P. 493.

Hammer 1. c. p. 4.

Almindelige Reiſer til Lands og Vands XV. B.
p. 382. tab. 18. (A m ſom s Figur).

Blaudru - Selur, Blodrſelr, Blæreſæl, Torf
gronl. ant. p. 88.

Jisl. P. 532.
p. 79 86.

Olavſ Reiſe giennem

Olavii oecon. Reiſe i Jisl.
Hammer 1. c. p. 5.

Klakkekal, Kiknæb, Gunn er us i Norſke Bid.
Selſk. Skr. nye Saml. 1 B. p. 25. 26.

Havſtrambe, Spee, Reg. 166. - Torf. grönh. ant.
p. 97. Egede 1. c.p.47. Cranz Hiſt. von
Grønl. 1. p. 154.

Staunings korte Beſkr.

over Grønl. P. 139. Gunnerus l. c. P. 27.
Oaaido, Leem. Lapp. p. 214.

Neitferfoak, Er an i 1. c. p. 164. Anmærkn.
til Er a n 3 p. 157. Stauning 1. e.p. 145.
Lion Marin, Dampier Voyag. I. p. 1 18. Ulloa

Voyag, II. P. 24.

Hüffon Hiſt, nat, XIII.

P. 333. 35 i

Der Meerløve, Büffon algem. Hiſt, der Natur
VII. Th. t. B. p. 184. 193.
Seehund mit einer Haube, Ellir Hudf tab. 7.
Göttingſche Saml. neuer u. merkw. Reiſen,
tab. 7. ved p. 140. (Ellis's Figur).

Sea-Lion, h’ooder Roggers Voyag. T. I. p. 207.
223.

Anſan Voyag. P. 100. med Figur paa
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Han og Hun.l (tydſke Overſ, p. 1 15. tab. 13.)
Philoſophical Transaët. Vol. XLVII. p. 121.
Pennant Synopſ. Qvadrup.
p. 348. Ej. Hiſt. Qvadr. II.P. 534.
Hooded Seal, Pennaut Synopſ. Qvadr. P. 342.
Ej. Hiſt. Qvadr. II. p. 525.
Leonine - Seal,

Zee-Leeuw, Houtt. nat. Hiſt. II. p. 5.
Der Seelöwe, Müll. Naturſ. I. p. 197. (men
Anſon s og Stellers Søeløve urigtig ſam

#

menblandede).

-

Loup marin de la grandeſpece, PernettyVoyag.
aux isles Malouines II. p. 40. tab. IX. " fig. 1.
Der glatte Seelöwe, Leſke Anfangsgr. der Na
turg.P. 132. Schreb er Såugth, III.p. 297.
t. LXXXIII. A.

Die Klapmáhe, Schreber 1. c. P. 312.

Femte Art.
Remmeſælen,

Phoc a Barbata.

For de Naturkyndige ſynes denne Sælart at have væ
ret lidet bekiendt, da ſaa ſaa melde om den. I Sys
ſtemet har den i det ringeſte ikke været optaget, før jeg

ſca Grønland gav Conferensr. Müller Efterretning
O#1
.

I4O
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om den under det Navn Phoca barbata,

ſom

derpaa

lod den indføre i ſin Prodromus ***); under ſamme

Navn findes den og beſkreven i min Fauna Grönlan
dica （” （).

Errle ben ***) og Gmelin ***)

findes at have beholdt det ſamme i deres Syſtemer,
og det paſſer iſær for denne Art, da den har talrigere

og ſtærkere Veidehaar, end nogen anden mig bekiendt
Art, og diſſe tillige ere hvide og krøllede i Enden, ſaa
de ſee ud, ſom et hvidt Skiæg. Schreber der
imod kaldte den: Der große Seehund ***), fordi
han anſaae den at være Parſons i Transactionerne
beſkrevne ſtore Søeka!» （*7), hvilken Büffon ***)
juſt har anſeet for den ſtørſte; et ſaadant Navn for
tiente den virkelig ogſaa for ſin udmærkte Længdes
Skyld, og i mine ſkrevne Optegnelſer angaaende

Grønlands Mærkværdigheder i Naturen havde jeg ſelv
kaldet den Phoca maxima, men, da man ved et Dyrs
Benævnelſe ikke ſaa meget kan regne paa dets Stør
relſe, uden man var vis paa at have ſeet alle Arter af
ſamme

**) Prodr. Zool. Dan. p. VIII.

**) Spec. 9.
*) Mammal. p. 590.
**) Syſt. nat. I. p. 65.
Såugth. III. P. 313.

**)

***) Philoſoph. Transačt. Vol. XLII. p.383. (Num.469)
Tab. I.

*) Algem. Hiſt, der Nat. VII. Th. 1. B. p. 184. 189.
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ſamme Slægt, og det endda ikke kunde gielde om de
Unge, ſaa trcede jeg ſnarere at ſkulle laane Navnet af
et udvendigt Mærke paa Kroppen, ſom let kunde falde

i Øinene, og da meende jeg, dens ſtore Skiæg blev
det nærmeſte at vælge.

Jeg tvivler alligevel ikke om,

at jo Parſon paa anførte Sted har havt denne

Grønlandſke Sælart for ſig, da baade Figur og Be
ſkrivelſe meget vel paſſe paa den, endog indtil Ind
voldene; Parſon har altſaa været den førſte, der
gjorde os bekjendt med denne Art, og næſten den ceneſte,

der ret har givet ſig af med at beſkrive den; thi de an
dre have enten blot nævnet og kortelig meldet om den,
eller og de have udſkrevet Parſon, indtil jeg i min
Fauna leverede en omſtændeligere Beſkrivelſe ; jeg

vidſte til den Tid ikke engang af Parſons Beſkri
:

velſe at ſige, ligeſom jeg ogſaa maae ſlutte, at min
Fauna ikke har været Gmelin bekiendt ved Udgaven
af ſit Syſtem, ſaaſom han ikke engang værdiger at ci
tere den paa dette Sted, hvor jeg dog troede at have
ſagt noget nyt. Man har og ſtørſte Grund til at troe,
den er Kamſchadalernes Lachtak ***), de Norſkes

Havert ***) og Jislændernes Grænſelr, Gramſe
lur eller Kampſelur ***); thi ſkiønt om den førſte ikke
ſiges
°) Nov. Com. Acad. Sc. Imp. Petrop. II. p. 290.
**) Leem Lapp, p. 215. not, 66, 3.
**) Spec. Reg. p. 177. Torf. Grönl. ant. p. 87. Olavſ
Reiſe gjennem Jisl. P. 532. Mohr Jisl. Naturh.
P.

4"
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ſiges andet, end den er "det ſterſte ſlags Sæle," om
den anden kun dette mere, "at den har en meget tyk

"Hud, og er ſortebrun fornemmelig paa Ryggen,"
og om den ſidſte blot tilføjes, "at den har et ſtort hvidt
”Skiæg, ſom en gammel Mand," ſaa ere diſſe dog

gode Mærker nok til at giøre den kiendelig.
Jeg har tillagt den det Danſke Navn Remme.

ſælen, hvormed og nogle Coloniſter i Grønland kalde
den, fordi Grønlænderne af denne Sæls Hud ſkiært
deres Kobberemme, ſom de bruge til Harpuunliner,

• Fiſkeliner og ſigt mere. Grønlænderne ſelv kalde den
Urkſuk v. Ukſak, hvilket Navns Etymologie Rg
ingenlunde veed at beſtemme; nogle kalde den og Tak.

lkamugak, af Takkamorpok, plumper i Vandet,
ventcligſt fordi denne med ſin ſtore Krop plumper ſtær

kere i Vandet, end de andre Arter, dog, da Takka

morpokenduu har en anden Bemærkelſe: at ſpringetil
bage, har jeg og hørt nogle Grønlænderne give den Før
klaring, at den var givet dette Navn, fordi dens Lunge
er ſaa haard i ſig, at den let kunde ſpringe tilbage,
*

-

p. 4.

U（U:

Vel mener Mohr, at Gram-Selur og Ramp

Setur ſkulde være forſkællige, fordi Olavſon angiver
hiin at være 12 til 15 Afl. lang, men han flger dette

kun efter andres Beretning, og hverken Speculum Re
gale eller To" frus giør den ſtørre end 6 til 7 At. Diſſe
Navne maae derfor i det højeſte kun anſees for forſkæl.
lige Dialecter.

（

（+
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naar den ſloges mod Jorden. En Unge af denne Art
kaldes og Terkigluk , af Terkigau, holder ſig fra,
fordi (ſom man har ſagt mig) Hedningene, efter deres
overtroiſke Regler at holde ſig fra viſſe Spiſer, ere

iſær bange for at røre eller ſpiſe dennes Kiød.
Denne er den allerſtørſte Art Sælhunde, der gi
ves i Grønland, da en fuldvoren Remmeſal vel kan

udgiere 5 Alen i Længde; thi en Aarsunge er næſten
lige ſaa ſtor, ſom en gammel Svartſide, og en Fior
unge, ſom jeg havde for mig, da jeg forfattede denne
Beſkrivelſe, var i
Længde
3Al. 9 Tom.
Brede tvers over Bugen
z22 Tom.
Hovedets Længde omtrent
:
9 Tom.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Brede

=

Beidehaarene de længſte

-

de korteſte

Halſen lang

6 Tom.

:

-

6 Tom.

-

-

1} Tom.
6 Tom,

#
#

-

breed tvers over Bringen

-

1o Tom.

Kroppens Længde fra Hals til Baglaller 2 Al. 6 Tom.
Forlallernes Længde

9 Tom,

s

-

-

3}Tom.

yderſt i Omranden

10 Tom.

Brede ved Roden

Baglallernes Længde

-

é

.

-

Brede ved Roden

-

yderſt, naar de ere udbredte

i

Rumpen lang
breed

-

#.
#

- =
-

--

13 Tom.
3# Tom.
18Tom.
6 Tonu
1 # Tom.
De
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De Unges Farve er paa Ryggen blaalig og me

get lys, men paa Bugen hvid; med Alderen blive de
næſten overalt ſorteblaa, ſiden bliver igien Ryggen lys

og Bugen ſorteblaa, men de allerældſte tabe næſten
ganſke Haarene, ſaa at den nøgne ſorte Hud ſees,
undtagen nogle faa overblevue Haar paa Bringen, viſes
derfor ſort overalt.

Hovedet er aflangt, oventil krumbøjet, ligeſom
bukkelrundt fra Nakken hen til Øjnene, men foran
Hinene nedtrykt til en bred Snude, der forud og til
Siderne ſtaaer ud med en tyk Læbe, og er begroet med

mange ſtærke Veidchaar, ſom ere hornfaſte, deg bete
lige, ſaa at de beholde den Krumming, man giver
dem; temmelig brede og meget lange ; fladrunde,

jevne, glatte og klare, med hele Rander og krøllede
Spidſe; ſidde meget løſe; de yderſte ere længſt, men
de inderſte korteſt. Snuden ſelv er nøgen og ſort,

og Næſeborene ligeſom Svartſidens.
Øjnene ſidde for i Hovedet, ere ſtore, men ei

meget ſynlige, da de ſidde dybt. Øieſtenen er bleeg
ſort og rund (da den derimod paa de andre Arter ſees
kun ſom en Streg) med en bruun Kreds, og har ſorte

nøgne Øielaage. Øjenbrynene ſidde øverlig, næſten
midt paa Panden, og ere kun tvende maadelige Bør

ſter for hvert Øje, af ſamme Beſkaffenhed, ſom Vei
dehaarene; desuden er oven over Øjnene paa de Unges
hvidhaarede Hoved en ſort rund haared Plet.
Noget
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Noget fra Øinene, næſten midt paa Hovedets Si

der, ere Ørene, ſom vel ingen egentlig Ørelæp have,
men dog med Øregangens Omrand ſynes at hige mere
frem, end paa de foregaaende Arter.

Tungen er kort, men tyk og breed, kløftet i En
den, overalt beklædt med et hvidt Laad, ligeſom ſmaa

Fryndſer; ſaa og paa Ganen, hvor det ligger i Lag

p

men ei ſaa kiendelig, ſom paa Svartſiden.
Tænderne ere 34 i Tallet, nemlig: 1) For
tænderne Io, ſom ere a) i Overkiæben 6, krumme
og ſmaa; dog ere de 4 midterſte næſten eens af Dan

nelſe og Størrelſe, mindſt, cylinderdannede og lidt
flade i Enden; men de to yderſte meget længere og
mere ſpidſe, ſkiønt og i Spidſen noget butte. b) I
Underkiæben 4, alle meget ſmaa, lige ſtore og butte.

*) Hundetænderne 4, nemlig 1 paa hver Side af
hver Kiæbe; de 2de i Overkiæben ſidde bageſt,

og

ſtaae længere ud til Siderne, ere tillige krumme bagud
og længſt af alle; de 2de i Underkiæben ſidde yderligere
og ſaa nær Fortænderne, at de ſnarere kunde regnes til
ſamme, ere krumbøjede ud ad, mindre og buttere, end

de øverſte. 3) Kindtænderne ere 20, nemlig: 5 paa
hver Side af hver Kiæbe, alle korte, tykke, treſpid

ſede i Enden, da midterſte Spids er længſt og ſkar
peſt, de 2de andre lige ſmaa og ubetydelige.
Halſen er kun kort, men temmelig tyk, da den
tager til i Tykkelſe indtil Forlallerne.
*

1ſte Hind, 2det 5eſte.

K

- -

For
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- Forlallerne ere ſtore og lange, have 5 lange Tæer
med 5 lange, ſorte, rette, ſpidſe og nedentil rende:

hule, Kløer; alle Tæerne ere ſamlede ved en fælles
tyk Svømmehud , der er haarrig, ſom Kroppen, og

overklæder den ganſke Lalle, ſaa at allene Tæernes

yderſte ſees.

Denne Sælhunds Forlaller ere ſor

ſkiællige fra de andre Arters deri, at den foreſtiller |
Hænder, ſom ere krummede bag ud, og deres Tæer

ere, ſom Fingrene paa en Haand i Forhold mod hin
anden, ſaaledes at den forreſte eller nærmeſte mod Bu

gen er korteſt (ſom Tommelfingeren), den bageſte eller
yderſte lidt længere (ſom Lillefingeren); den næſtfor
reſte atter lidt længere (ſom Pegefingeren), den næſt
bageſte igien lidt længere (ſom Lægefingeren), og den
allermidterſte længſt (ſom Langfingeren), dog ere de 2de
ſidſtmeldte ei ſynderlig forſkiællige i Størrelſe; hvilket

er meget anderledes, end hvad tilforn er anført om de
andre Arters Forlaller, og kan ſikkert være et Sær
tegn, hvorpaa den kan kiendes.

Baglallerne ere meget ſtørre og anderledes. De
ſidde lige bag ud, ſom paa alle Sælhunde, og ere
krumme ned ad, da de og nedentil ere hule med en op

højet Sidekant i Huden. De have ogſaa 5 Tæer med
5 lange Kløer, der dog ere kortere, end paa Forlal
lerne og ſidde halvſkiulte i Svømmehuden ſaavelſom
hele Tæerne, ligeſom under foregaaende Arter er, an

ørt; Kløerne ere ſorteblaa med hvide Kanter.
Rums
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IRumpen er ſom paa de andte Arter.

-

Dens Krop er ſtor, lang, føer og meget høi
ry99et.

-

Skindet paa denne Sælart er overmaade tykt
frem for paa de andre Arter, ret ſom en Heſtehud, og
dens Haar ere korte, tæt pakkede, fine, bløde, ſtyle

noget, have ingen ſynderlig Laad under ſig, ſidde me
get løſe, og gierne falde af ſig ſelv af paa de gamle
ved lidet at røre dem; dog kan dette maaſkee tildeels
foraarſages af, at man meeſt treffer den i Fældetiden.

Den har og meget tykt Spæk, men ſamme er ei
juſt det beſte til at give Tran, da det er ſaa faſt i ſig
og efterlader mange Grever.
-

Tarmene ere overmaade lange og næſten ſom Ore
tarme i Tykkelſe; naar man udſtrækker dem fra Ende
til anden, udgiøre de 45å Alen, hvoraf Endetarmen

for ſig ſelv giør 5# Alen.
Maven er krum, bredeſt i bageſte Ende mod Tar
-

mene, ſmaleſt i Midten, og lidt bredere i Forenden
mod Svælget.

Dens Lever er meget ſtor, femdeelt, ligeſom i

fem ſorſkiællige Tunger eller Blade, ſom dog ei ere
lige ſtore eller lige dannede. Den midterſte Deel er
ſtørſt, ſidder nederligſt, er rund i Enden, buglerund
paa den Side, der vender mod Bugen, men flad paa

den Side mod Ryggen; Samme Deel er meget rev
net ved ſtore Rifter, og har ved venſtre Side nok en

K 2

.

liden
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liden tynd trekantet Bitunge ***). De tvende nær.
meſte Sidetunger ſidde lidt højere, korte og ſpidſe,
næſten lige og trekantede. De to yderſte ſidde højeſt, ere
ei lige ſtore, da den venſtre er lidt ſtørre, de ere og
ligeſom trekantede, dog er udvendte Side lidt flad
rund. De ſamles alle oventil mod Halſen i en rund
Kløft, og hænge ſom en Ringkrave. Af Farve er den
dunkelrød med hvide Pletter. Galdeblæren er lang |
og krum.

Nyrerne ere af Dannelſe, ſom de paa Svart ||
ſiden, og dunkelrøde med ſtærke hvide Kiertler, af

Størrelſe ſom en Lemon.
Lungen er ſtor og fiirdeelt, og deri forſkiællig fra
de andre, at den er meget haard i ſig, og knaſker un

der Tænderne. I det øvrige ere Jndvoldene ſom paa
Svartſiden ***).

Remmeſælen opholder ſig og treffes meeſt i den
allerſydligſte Deel af Grønland fra 61 Grader og vi- |
dere Syd hen at regne; dog forekommer den og i viſſe f
Nordlige Egne , og iſær gives Mængde af den ved
Irſortok-Fiorden hen mod Diſco-Bugt. Den holder

ſig meeſt op i det vilde Hav og treffes næſten paa
ſamme Steder og til ſamme Tider, ſom Klapmyd
ſen
**) Naar denne Bitunge lægges til de øvrige 5, ſaa udø
kommer rigtig de 6 Stykker, ſom Parſom l. c. tillæg"
ger Leveren paa ſin ſtore Søekalv.

**) See 1ſte Heſte P. 103 - 105.
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ſen ***), dog kommer den hyppigere uær under
Landet.

Den elſker meget at ligge paa Driviſen.
I
Vandet ere de Gamle ſeene til at ſvømme, og deſto
lettere indhentes.
Den er og meget frygtagtig, men
tillige uforſigtig.
Efter de Sydlige Grønlænderes Beretning gaaer

det til med dens Yngling, ligeſom med Klapmyd
ſens ***), uden at den føder tidligere om Foraaret.
Maar Ungen er nylig fedt, har den meget Laad paa
ſig, men taber det ſnart.
Dens Finder og Føde ere de ſamme, ſom
Svartſidens " ").

Den fanges, deels med Harpuunpilen, ligeſom
Klapniydſen 37), deels og med Kaſtepilen, ligeſom

den ſpraglede Sæl ***), ved flere ſamlede at for
følge den, og da deles den ſaaledes, at dens Skind
ikke forſkiæres, men kan blive tienligt til ſit Brug,

derfor opriſter og ſønderſkiærer man den paa tvers, og
ei paa langs (ſom det ellers ſkeer med de andre Arter),
og Skindet afflaaes i ſtore Belter, hvoraf Hovedſtyk

ket udgiør een Deel, Kroppen neden for Lallerne een
K 3

*)
**)
*)
*7)
*)

See dette Heſte p. 130.
See p. 131.
See 1ſte Hefte p. 1 19. 120.
See dette Heſte p. 131.
Sammeſteds p. 108.

til
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til to Dele, og det øvrige een Deel, dog, ere der flere
om Byttet, maae den vel deles i mindre Stykker.
Nytten af den er:
1) Kiodet , ſom ſeer hvidt og ſmukt ud, iſær de
Unges, og er langt fra ikke ſaa ſort, ſom Svart
ſidens eller Klapmydſens, men behandles paa
ſamme Maade ***).

2) Indvoldene ligeſaa °), hvorved er at agte,
at dens Tarme, ſom ere ſaa ſtore, agtes for de
beſte til Forhæng, fordi der behøves ei ſaa mange
Sømme til deres Samling og altſaa bliver
lyſere.

-

3) Spækket, deels brændes i Lampen, men er til
dette Brug juſt ikke det beſte, ſaaſom det er ſaa
faſt i ſig, ſmelter ſeent og giver lidet Tran;
deels leveres det ved Handelen; men det meſte
ſpiſes af Grønlænderne ſelv, og er een af deres
ſtørſte Delicateſſer, ſaaſom det giver Hvalſpæk
lidet efter, og ei har ſaa meget Fit, ſom bruſkede
Beholds-Kar, derfor anvendes det og gierne til
Mundbid ved Krækebær (Empetrum nigrum)
Qvanne (Archangelica) o. ſ. v.
4) Skindet er dog det vigtigſte af denne Sæl, thi
heraf faae Grønlænderne
a) Deres
**) See førſte Hefte p. 133. 134.
*) Sammeſteds P. 135 – 138.
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a) Deres ſaa kaldte Kobberemme (Alikſak), der
ere dem ſaa uundværlige til Harpuunliner, Fiſke
ſnører, og allehaande Bindſler og Strækkeliner,

da de ånvendes afGrønlænderne til alt det Brug,
hvortil vi bruge Toug, Reebog Seilgarn. Det er

og hermedde Sydlige Beboere drive ſaa ſtor inden
landſk Handel med deres Nordlige Landsmænd, i
hvis Egne denne Sælart ei ſaa hyppig findes og

dog maae nødvendig have diſſe Remme ; ligeſom
Sydlændingerne igien tilhandle ſig Hvalbarder,

Eenbiørningshorn og ſligt, der allene falder i de
Nordlige Diſtricter.

Til diſſe omtalte Remmer

er juſt denne og ingen anden Sæls Skind tienlig,
ſaaſom den har den tykkeſte og ſtærkeſte Hud
af alle.

-

-

Hvorledes diſſe Remmer tilberedes, maae jeg
nu lidet tale om: Naar man har flaaet Skindet

af i ſtore Belter, ſaa lægges de i Urinballien
paa ſamme Maade, ſom Solleſkind **), for

at løsne Haårene, og naar diſſe ere afplukkede,

ſkæres Skindet ud i een lang ſmal Strimmel fra

Ende til anden, ſaavidt Beltet kan række, uden
at kappes tvert over; thi, om den da til et og
andet Brug var for kort, maatte der ſlaaes Knu
der paa, men diſſe vare aldeles-ſkadelige og kunde
ei haves paa Harpuunliner (Allek), og jo færre
K4. …" ...
Knu
*-

*.

**) See 1ſte Heſte p. 150. " - 3 * -
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Knuder, jo bedre paa Fiſkeſnøren (Auliſaut).

Vil man bruge Remmen til Harpuunline, da
ſkiæres Strimlen bredere, men til Fiſkeſnøre og
Bindſler ſmalere. Siden udſtrækkes denne Rem
i fri Luft for at tørres; naar den da endelig ſkal
-

bruges, maae den end videre tilſnittes; iſær er

, ,

der en heel Deel, at iagttage, om den ſkal være

. . . Harpuunrem, da den ei allene maae tilſnittes,
men og, deels med Tran, deels med Urin, veeg
.,

giøres. .

b) Naar Haarene ſidde ei for løſe, og iſær, naar
man har Remmer nok, anvendes det og til Haar

ſkind ***), ſaavel at bruges ſom Bureſkind,
ſom og nogle faa at leveres ved Handelen.
I denne Sæls Indvolde har jeg fundet tvende

Slags Orme, nemlig: 1) en Spolorm i dens Mave,
ſom jeg i min Fauna har kaldet Aſcaris tubifera ***),
og tillige beſkrevet med Figur i Zoologia Danica ""),
ſaaledes ſom den forekom mig ved Hielp af et Haand

glas. Mere har jeg ikke ſiden den Tid fundet Leilig
hed at opdage til Rettelſe ellerForbedring, men i Følge

den ſtørre Kundſkab, jeg nu har om Indvolde-Orme,
bliverjeg tilhøjelig, at troe med Conferentsraad Mül
-

*

--, -

:

-

-

ler
-

-

**) See

1ſte Heſte p. 141.

.

.

.

**) Faun. Grönl. Spec. 251.
**) Zool. Dan.—Tab-LXXIV. f. 2. Vol.-2. p. 101. (ed.
=
. ?,
Inin.) P. 46. (ed. maj-)
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{er ***), den ſnarere kan have været en Kratſer

-

(Echinorynchus), hvilket maae komme an paa nær
mere Efterſyn. 2) En Brndelorm i dens Tarme,
hvilken jeg i min Fauna har kaldet Tænia Phocarum,
og der udførlig beſkrevet ***). Min der leverte Be
ſkrivelſe er giort efter det, jeg ſaae med blotte Hine

ved Hielp af et lidet Haandglas, og ſkiønt jeg gierne
vil tilſtaae, at en mere øvet Naturkyndig, end jeg da
iſær var, ſkulde ved Hielp af et Forſtørrelſesglas have
opdaget mere og beſtemt adſkilligt rigtigere hos denne
Orm, ſaa dog, da Ormen var ſaa ſtor, kan jeg ikke
have fejlet eller forbigaaet noget, uden ved de mindſte
og for det blotte Øie uſynlige Dele.
Jeg havde
gierne ønſket mig en nye Leilighed til dens nærmere
Betragtning, men da jeg ikke har været ſaa lykkelig at
beholde Ormen bevaret i Spiritus, ej heller ſiden kun
net bekomme et nyt Eremplar af den, faaer jeg lade
det beroe ved det gamle. Og da min Beſkrivelſe ad
ſkillige gange er bleven citeret ***), og Naturhiſto
rikerne have anſeet denne Bændelorm ſom en ube

kendt Art, vil jeg ved Slutningen af denne Afhand

ling levere dens Figur, ſaaledes ſom jeg finder den
K 5

IMed "

*) ll. cc. p. 107. (ed, min.) & p. 49. (ed. maj.)
**) Faun. Gröml. p. 316.
”) Goeze Eingenveidew. p. 372. Det Kongl. Danſke
Videnſk. Selſk. Skriſters Nye Saml. 1ſte D. p. 79.

Der Naturforſher 14de St. P. 179. 2ut«St. P. 39.
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med min grove Penſel tegnet blant mine Papirer, og
her give et Udtog af Beſkrivelſen til Sammenligning,
ſamt tilføie mine Betækninger, hvor jeg iſær troer, at
noget kunde fortiene Rettelſe eller Forbedring. Jeg
fandt flere af diſſe Bændelorme i cen og ſamme Sæl.
De laae og veltede ſig i en guul ſtinkende flydende Ma
terie, der opfyldte Tarmene. Alle vare fri, og mær
kedes ingenſteds hæftede med Hovedet til Tarmen;

hvoraf man næſten ſkulde ſlutte, at den ingen Mund
hager har, ſom andre af denne Slægt, hvilke jeg ei
heller kunde opdage. De længſte Orme vare 1# Alen
lange og to Linier brede. De vare ellers lysgule over
alt og meget flade. Kroppen er bredeſt bagtil og iſær
fra Midten af bliver ſmalere og ſmalere hen mod Ho
vedet ; dens Leed vare utallige ; da jeg forſøgde at
tælle dem bag fra, fik jeg 400 og derover, men de

nærmeſte ved Hovedet vare ſaa bitte ſmaa, at jeg
umuelig kunde tælle dem, og tabde ſig omſider ganſke i
Halſen; de laae ellers taglagte over hinanden, ſaa at
det forreſte tiente ſtedſe, ſom Grund for det næſtføl

gende, hvis forreſte Ende deri var indputtet; de ſtore
Leed vare ſom en aflang Fiirkant paa tvers, og viisde
ingen udſkaaende Kant eller Hak til Siderne; ei heller
ſaae jeg nogen Munding (Oſculum) enten paa den
flade Side eller ſkarpe Rand, ligeſaa lidet nogen ind=
vendig Æggeſtok (Alt dette kunde dog maaſkee ved

Hielp af bedre Glas været opdaget.)
-

Hovedet er
ſtort

Ø
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ſtort og kiendeligt nok ***), bredere end det øvrige,
langligt, fiirkantet og har for hver Vinkel et ud,
#

ſtaaende Øre eller aflang næſten lanjetformig ſlimig
Læp, nemlig 2de oven til og 2de neden til, ſom ere

krumme og ſtyle forud; i Hovedets Forende var den,
2

ſaavidt jeg kunde ſee, forſynet med mange ſmaa Prer,

der maae træde i Sueaabningernes Sted.
(Jeg
# ſkulde neppe troe, at have ſeet Feil med diſſe Prer,

eller overſeet ſtørre Huller, ſom kunde være forhaan
den under Ørelæpperne, hvilket et bedre Glas ved mø

dende Leilighed maatte afgjøre).

Tæt bag Hovedet

er en ſmal Hals, ſom ikke ſynes at have Ringe; og
yderſt i Bagenden er et tilrundet Leed med en meget
ſnal Revne, ſom Rumpeaabning. Skulde det lyk
kes mig mod Formodning at faae noget Eremplar af
diſſe Orme oftere til Betragtning, da ſkal jeg ikke und
lade at rette det manglende i denne Beſkrivelſe.
Jeg
**) I min Fauna har jeg begyndt Beſkrivelſen ſaaledes:
Hanc ſatis demonſtraturam aſſe credo, Tænias dari

capitatas; eſt enim tam magna, & caput ejus tam
viſibile, ut de re certo certidr faëtus ſim. Dette ſkede
med Henſigt til dem, ſom endda tvivlede om Bændel
ormens Hoved, ſom nu er bleven de Naturkyndige mere
viſt; og jeg troer, at min Opdagelſe, ſom allerede var
giort i Aaret 1769, ſkulde været en af de førſte og
ſtærkeſte til at beviſe denne Sags . Rigtighed, derſom
den tidlig " " var bleven bekjendtgjort, hvilket Omſtæn
digheder:1: da forbød. --

-
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Jeg kommer nu igien til Remmeſælen, ſom næ
rer diſſe Orme. Paa ſamme har man, ſaavidt jeg
veed, kun den eene Figur, ſom Parſon paa an
førte Sted har leveret; ſamme er og i det hele ganſke

god ; kun Halſen ſynes mig alt for ſammenkneben,
Tæerne alt for kiendeligen adſkilte, Kløerne (iſær paa
Forlallerne) alt for brede, ſaa de mere ligne Negle,

og paa Veidehaarene fattes de krøllede Ender.
Jeg mærker, at Errle ben har ſtaaet i en ſlags
Tvivl om, at denne Sæl maaſkee kunde være Hun
nen til Klapmydſen ***; ventelig har han til denne

Formodning ladet ſig forlede deraf, at Parſons
Eremplar juſt var en Hun; men denne Tanke kan jeg
med fuld Vished modſige, da jeg har havt Leilighed
at ſee begge Kiøn af begge Arter. De have og, ſom
foregaaende Beſkrivelſer tydelig viſe, alt for mange

Forſkiælligheder til at kunne agtes for een Art.
Her møder mig igien det Spørsmaal, ſom jeg

tilſorn yttrede under Fiordſælen ***), og lovede her
nærmere at ville underſøge: Om Jislændernes Utſelur
maaſkee kunde henføres til Grønlændernes Urkſuk
eller Remmeſælen? Hertil har jeg ſaa meget mere
Anledning, ſom jeg ſeer, at Schreber 1. c. lige

frem regner Udſælen blant den ſtore Sæls Syno
nyma ,

*) An Femina præcedentis (3: «riſtatæ)? flger han 1. e.
P. 59I.

**) See dette Heſte p. 95.

-
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nyma, derfor han og har leveret os en blandet Be
ſkrivelſe, ſom er ſamlet deels af det, Cranz ***)
har ſagt os om Urkſukken , deels af det Olavs
ſon ***) har berettet om Udſælen ; hvorved hans
Beſkrivelſe paa dette Sted er bleven meget urigtig
(ligeſom paa flere Steder af lige Aarſag). Paa hans
Ord ogſaa Gmelin 1. c., uden at yttre nogen Tvivl,
ogſaa har antaget det ſamme. Men det eeneſte til
Medhold for denne Tanke er dog kun Størrelſen, der
kunde nogenledes ſvare hertil; thi det øvrige ſynes
mere at være derimod; ej heller forekommer det mig
rimeligt, at Jislænderne ſkulde have tvende Navne
paa een og ſamme Art, iſær da Olavſon ſtedſe ta
ler om Udſælen ſom en meget bekiendt, og om Gram

ſælen, ſom en ſielden Art; er det da afgjort, at den
ſidſte er Remmeſælen , ſaa kan den førſte ikke vel
være det. Maaſkee bliver da Udſælen en egen Art
for ſig ſelv; hvorom maae afvartes en nærmere Op
lysning, naar vi eengang blive ſaa lykkelige at faae
en Naturkyndig til at reiſe i Jisland.

Mere Grund var der til at antage Lepechins
Phoca Leporina ***) for en ung Remmeſæl, da den
baade tillægges en tyk Hud og talrige ſtærke Veide
haar;
***) Hiſt. von Grönl. I. p. 165.

**) Reiſe giennem Jisl. p. 529. o. fl. St.

”). Aa. Acad. Scient. Imp. Petr. 1777. T. I. P. I.
P. 264. Tab. VIII. Dx.

-

»

-

#
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haar; men Farven, Forlallernes Dannelſe, og Tæn.
dernes Antal, med mere, ſtrider derimod; desuden

giver han Figur baade paa en Gammel og en Ung, ſaa

han ei blot kunde mene den Unge; da og Kamſchada
lernes Lachtak unægtelig er den ſamme ſom Remme
ſælen , men Lepechin ſiger, at de have et andet
Navn til hans Phoca Leporina, ſaa maatte man an

tage, at de havde tvende Navne til en og ſamme Sæl,
hvilket ei vel er troligt. Af diſſe Aarſager holder jeg
den for at være forſkiællig herfra, ſom en egen Art,
og kommer i det følgende til at melde om en anden
Grønlandſk Sæl, hvortil den nærmere ſvarer"

Efter dette bliver da Remmeſælens Synony
ma diſſe:
Phoca barbata Faun. Grönl. p. 15.

Müll. Prodr.

p. VIII. Erxleben Mamm. p. 590. Bo
rowſki Thiere t B. 2 St. p. 10. Mohr
Jisl. Naturh. p. 4. Gmelin Syſt. nat. Tom.I.
P. 65.
Havert, Leem Lapp. p. 215. not. 66, 3. Hamm.
Faun. Norv. p. 4.
-

Grænſelr v. Graſelr, Spec. Reg. p. 177. Torf.
Grönl. ant. p. 87. - Olaf Tryggeſen, Saga
p. 263.

-

Gramſelur, Olavſ. Reiſe gienem Jisl. p. 532.
Hamm. l. c. P. 5.

-

Ukſuk,
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Ukſuk, Cranz Hiſt. von Grónl. I.P. 165. An
mærkn. til Cranz p. 157. Staun. korte
Beſkr. over Grønl. p. 145.

Sea-Calf, Parſon i Philoſophic. Transaët. Vol.
XLII. p. 381. (Num. 469.) tab. I.
Long-bodied Seal, ibid. Vol. XLVII. p. 121. .

- Grand Phoque, Büffon Hiſt. nat. XIII. p. 333.
343»

-

-

Der große Seehund, Bå ff. algem. Hiſt, derNa
tur. VII. Th. 1. B. p. 184. 189.

-

The great Seal, Pennant Synopſ. Qvadr. p. 341.
Ej. Hiſt. Qvadr. II, p. 524.
Lachtak, Steller Nov. Comment. Acad. Scienr.
#

Imp. Petr. II. p. 290.

Müll. Saml. III.

p. 250. Steller Beſchreib. von Kamſchatka
P. 1 O7.

---

Diſſe vare de fem bekjendte Sælarter, om hvilke

jeg kunde tale noget udførligt. Gierne havde jeg til
lige leveret Figurer til 2den, 4de og 5te Art, der end
nu kunde behøves; men, da jeg har forſømt at af

tegne dem i Landet ſelv, eller rettere ſagt, ikke tordet
foretage mig ſligt Arbeide, hvortil jeg var uvant, og

her intet Eremplar vides, hvorefter Tegningen kunde

tages, maae jeg lade dette beroe, indtil videre. Imid
lertid har jeg i Aar faaet Hovedſkallerne tilſendt af
1ſte, 4de og 5te Art, hvilke jeg herved til Sammen
ligning vil fremviſe, at det kan ſees, hvor mærkelig de
-

ere

16o
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ere adſkilte; og diſſes Figurer følge med denne Af
handling.
Foruden de anførte Arter, melde Grønlænderne
vel endnu om fire andre, men, da diſſe ſaa ſielden
treffes, og aldrig ere komne mig for Øine, kan jeg

blot anføre deres Navne, med det lidet, Grønlæn
derne vide at fortælle om dem; og dereſter faſtſætte

den rimeligſte Synonymie.
Siette Art.

Søe biørnen.

(Phoca Urſina).

Denne

tænker jeg at være Grønlændernes Auvekæ

jak, ſom jeg og har indrykket i min Fauna ***). De
ſynes ellers at kiende tvende forſkiællige Søedyr under
dette Navn, hvoraf det eene bliver Steller § Soc

koe ***) (Trichechus Manatus), ſom jeg og under
dette Navn har anført i min Fauna ***), det andet

uden al Tvivl Søebiørnen. Maaſkee der dog kan
være nogen Forſkiæl paa de Grønlandſke Navne, ſkiønt
Ud

***) Faun. Grönl. p. 6. Spec. 4.
（**) Manatus Nov. Comm. Acad. Sc, Petrop. Tom, II.
p. 294. Tab. XIV. f. 1.
***) Faun. Grönl. P. 6. Spec. 3.
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Udtalen lyder eens; thi Auvekæjak kan have ſin Op-t
rindelſe af Hvalroſſens (Trichechi Rosmari) Navn
Auvek **7), og betyde: den der næſten er ſom en
Hvalros; hvilket da beſt paſſede paa Søekoen, der

herer til eet Genus med Hvalroſſen; men Søchter

: nens Navn ſkulde maaſkee til Forſkiæl ſkrives Auikæ

: jak o: den ſom er nem til at ſønderbryde alt.

Denne ſige Grønlænderne om, at den, ligeſom
Hvidbjørnen (Urſus maritimus), opholder ſig ſaavel
paa Landet, ſom i Havet; ligner meget en Hund og

har Haar overalt paa Kroppen, er hurtig til Beens,
og glubſk til at ſøge enhver, ſom anfalder den. - De

giere ſig endog ſaa frygtelige Foreſtillinger om den, at
den ſkal fortære alt forekommende, baade Menneſker
og Dyr, ja endog knaſke Stenene ſønder. Derfor

ſiger man den ei ordentlig; kun da, naar en eller ån
den har ſeet den i Søen og advarer derom, fahrer
man den i Møde med Harpuner, ligeſom andre Sæle,
men iſteden for Blære bruger man en ſtor Steen, ſom

den gives at ſlæbe paa, medens man flyer til Laad;
den forfølger dem ſtrar til Landet, men man kryber
op paa ſtore Stene, og, da den ei kan faae den Steen

med ſig, ſom den ſlæber paa, ſaa gaaer den kun rundt
om Stenen, og ſnærer ſig ind i Linen, hvorved man
ſaaer Tid til at lenze den oven ſra, Saa fortæller
UNåN 3

'F) Faun. Grönl. p. 4. Spec.
1ſt Bind, 2 det 5eſte.

2.

L

... "

-

|
-"
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man; men der er blandet ſaa meget fabelagtigt her:
imellem, at det tydelig ſees, den maae ſielden fore
komme, iſær i de ſenere Tider; den ſkal ellers treffes
meeſt Syd paa Landet.

Naar den fanges, ſpiſer man Kjødet. . St,
merne ſkulle være ypperlige til Traad.
Tænderne
bruges til deres Fangeredſkaber, da de ere hvide, faſte

i ſig og ſiges omtrent # Alen lange; Hedningene bruge
dem og ſom Amuleter, og til at lægge paa Bylder.
Dens Synonyma bliver følgende:

Phoca Urſina, Linn. Syſt. Nat. T. I. p. 55.
Faun. Grönl. p. 6. Spec. 4. ***)

Erxleben

Mamm. p. 579. Borowſki Thiere 1 B.
2 St. p. 2. tab. XI. (Stellers Figur).
Gmel. Syſt. nat. T. I. p. 62.
Urſus marinus, Steller Nov. Com. Ac. Sc. Imp.

Petrop. Tom. II. P. 331. Tab. XV.

Briſon

Qvadr. p. 166.

Søebiørn, Bomare Naturler. Tom. VII.p.370.
Seebår, Hamburg. Mag. XI. B. p. 264. c. fig.

(Stellers Figur).

Hall. vierf. Thiere,

P. 585. Stellers Beſchr. von Kamſch.p.97.
Müller Naturſyſt. I. pag. 195. Schreber
Såugth.
-

**) Paa dette Sted findes og anført blant Synonyma:
Büffons kleine Phoke, men gaaer ud, ſaaſom den er
en ganſke anden Art, nemlig: Phoca pufilla Gmel.
Syſt. I. P. 65.

I
”
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Sáugth. III.p. 289. tab. LXXXII. (Stellers

Figur). Leſke Anfangsgr. der Naturg. p. 131.
Adelungs Geſch. nordoſtl. Schiff. pag. 667.
tab. XIX. (Stellers Figur). Pallas neue

nord. Beytr. II.P. 288.

-

Seekahen, Müll. Saml. III. p. 249.

.

Zee-Beer; Houtt. nat. Hiſt. II. p, 3.
” . .
The Urſine Seal, Pennant Syn. Qvadr. p. 344
Ej. Hiſt. Qvadr. II, p. 526.
-

#

Syvende Art.

#

Sviin ſælen.

-

#

(Phoca Porcina.)
-

-

Den Sælart, jeg herunder forſtaaer, kalde Grøn
lænderne Siguktók o: den Langſnudede, og beſkrives
at have en uſædvanlig lang og ſmal Snude, ſom en

-"

-

/

Svinetryne, men i det øvrige være, ſom en Svart
ſide. Vel har ingen af de Grønlændere, med hvilke

-

#.

jeg har talt, nogentid fanget, men dog ſeet denne Sæl

*

i Søen.

Og, da der ſaavel i Nordlige, ſom Syd- :

lige Vande en ſaadan Sælart ſkal gives, efter andre
Skribenteres Beretninger, ſaa har man ej heller Grund
at tvivle om Grønlændernes Fortælling, at den ogſaa
L 2

fore
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forekommer i Davids-Strædet. < Dog maae den være
overmaade rar. Synonyma ere diſſe:

Phoca Porcina, Molina Naturgeſch. von Chili
:”: p. 248.

Siguktók ***) Faun. Gröml. p. 17.
"*

Fatne Viudne i Leem Lapp.-p. 214.

Botle-Noſe Seal, Peuitant Hiſt. Qvadr. 2. p.531.
: ; I Jeg maae under denne Sælart anmærke, at jeg
vel beſidder en Hovedſkal af en langſnudet Sæl, men
tør ikke regne den hid, ſaaſom den ingenlunde ſvarer
til Molinæ Beſkrivelſe. Imidlertid er den og ſor
ſkiællig fra alle de grønlandſke Arter, jeg har ſeet, og

for at giøre den mere bekjendt, vil jeg her levere dens
korte Beſkrivelſe:
Den Sæt, hvoraf denne Hovedſkal er tagen,
blev ſkudt i Junii Maaned 1788 paa Amager, ganſke
-

inde paa grundt Vand ved Straudbredden.

Farven

over hele Kroppen var hvidblakket med nogle mørkere
Flekker, der neppe giennemſkinnede, og giorde den

ſtaalgraa paa diſſe Steder, dog meget lys, nærmende
Haarene laae glatte efter Kroppen,
ſig Aſkeſarve.
aden at ſtyle, og vare glindſende. Hovedet var6Tom.
bredt ved Øinene, og 10 Tom. langt, deraf Snuden
indtil Øinene 5 Tom., indtil Mundvigen 4 Tom.
Men Snuden rækker noget uden for Underkiæben og
",

gaaer med en ſkraa Bratning ned til ſamme, er og
ſaa
**) Her er i min Fauna ſeiltrykt Singuktok.
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ſaa bredere. - Denne lange Snude er oventil bug
let (altſaa ei plat, ſom paa Svartſiden) og noget
krum, iſær imellem Øinene, da den ſaae ud, ſom
om den ved et Slag var bleven beſkadiget, hvor
ved dens Hoved næſten kunde ligne et Faareho
ved, derſom det var noget mere ſammentrykt , men
Overkiæben mod Enden giør det bredere og plumpere;
Snuden er ellers begreet med Haar og af ſamme Färve,
ſom Hovedet. Skillerummet mellem Næſeborene har
Underkiæben indtil
et Dæl, og er fremſtaaende.
Mundvigen 3# Tom. Næſeborene ſtore, maane

Veidehaarene ſammentrykte og bølgelø
ſormige.
bende, ſom paa Svartſiden, ſtore men korte, og ei
juſt talrige, de bageſte ulige bredere, end de andre,
men korte og hvide, de øvrige deels blege, deels ſorte.
PaalUnderlæben ſaaes ingen ſaadan Børſte, men oven
over Øinene vare 3 til 4 fine og korte, af ſamme Farve,
ſom et ſlags Øienbryne. Ørehullerne vare temmelig
ſtore mod Sædvane , dog ſaae jeg ingen Ørelæppe.

Fortænderne vare oventil 6, hvoraf de 2 yderſte ſadde
lidt fra de indre, vare ſtørſt og havde en Skraaning
paa indre Side, de 2 næſte adſkilte fra de midterſte,
og meget mindre, end de 2 yderſte, dog lidt ſtørre end

de midterſte, ſom vare allermindſt og ſadde tæt ved hin
anden; diſſe 4 vare kegledannede; i Underkiæben vare
4 bitte ſmaa, kegledannede og vidt adſkilte. Hunde
tænderne 4 ſtore, krumme, kegledannede, een til hver

Eide i hver Kiæbe, hvoraf de i Overkiæben gaae inden
-

2: 2 : # ... L 3

: . .

.

for
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for de i Underkiæben. Kindtænderne 5 i hver Kiæbe
til hver Side, altſa 20 i Tallet, kegledannede, og lidt
krumme bag ud, have nogle Sideflibe, iſær de ba
geſte ; de i Overkiæben ſidde ſtedſe inderligere mod
Mundvigen, end de i Underkiæben. Ganen hvid og

floſſet.

Halſen temmelig lang og ſlunken. Kroppen

ſom paa en ſpragled Sæl i 3die Aar, og ei ſtor eſter
Hovedets Størrelſe. Forlallerne dannede, ſom paa
en almindelig Sæl, men havde ſtore brede blege Kløer;
ligeſaa paa Baglallerne, hvis inderſte Taa ſyntes no
get kortere, end den yderſte. Den fældede og var me

get mager, ſaa den neppe ſyntes at holde 7 Potter
Tran, og uden Tvivl havde været ſyg; den havde og
næſten affældet, derfor kunde maaſkee Haarene blevet

mørkere, naar den havde faaet dem mere udvorne. En
Mand, ſom var hos, da jeg betragtede den, ſpurgde, om

den var af det langſnudede eller mopsſnudede Slags?

thi den førſte ſkulde være ſieldnere, end den ſidſte.
Altſaa kalder man den almindelige: mopsſnudet, ſor- :
medelſt ſin korte Snude; og min beſkrevne, ſom ſeld
uere, maatte da blive den langſnudede, ſom den og kan

fortiene at kaldes. Om denne kan regnes til nogen af
de, ved andre Skribentere, bekjendtgjorte Arter,
og til hvilken da, bliver ei let at beſtemme. Den

kunde være Parſons langhalſede Sæl **), men
*

det,

*) Long-necked Seal Parſon, Philoſ Transa. vol.
XLVII, p. 120.t.VI.

Pennans Hiſt. Qvadr. 2. P. 521.
-
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det, at han frakiender Forlallerne Tæer, ſtrider der

imod; ſaa umaadelig lang var ej heller Halſen, ſom
paa hans Figur viſes. Nærmere kommer den Per
raults beſkrevne Søefald ***), om ellers Figu

ren hos ham er rigtig truffen; thi den, ſaavelſom Be
ſkrivelſen, komme da ſaa vel overeens med mit ſeete
Exemplar, at jeg næſten ikke ſkulde tvivle om, det jo
var den ſamme Art; kun dette ſynes at ſtride derimod,
at han ikke fandt Regle paa Baglallerne, men maa
ſkee have de været afſlidte, ſom let ſkeer i Fangenſkabet,
hvori formodentlig Peraults beſkrevne nogen Tid
har levet. Maaſkee og denne bliver een og ſamme

med Parſons Skildpadehovede Sæl **)? Og
ſaa har jeg ſtærk Formodning om, at den kan være de
Svenſkes Ståtſkålar ***), ſaavidt man kan dømme

efter den korte Beſkrivelſe paa ſamme, dog faaer man
vente paa nøjere Beſtemmelſe for at blive vis heri.

Indtil videre vilde jeg kalde den; den krumſnudede
Sæl (Phoca Grypus).

") perraukts Abhandlungen zur Naturgeſch, 1ſte Band
P. 217. tab. XXVIII.
*) Tortoiſe-headed Seal Philaſ Transaā. 1. c. tab. VI.
Penname 1. c. p. 522,

*) Oedman i Svenſk. Videnſk. Acad. nye Handl. 5. B.
P. 84. (tydſke Qverſ P. 82).
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Ottende Art.

-

-

-

>

Søe har en.

-

-

(Phoca

Jeg har allerede

Leporina.)

under Fiordſælen ***) meldet, at

der gives en hvid Forandring af ſamme, ſom Gren
lænderne kalde Ukalerajek, men foruden ſamme melde

de om en anden Sælart, hvilken de deels kalde med
ſamme Navn, deels til Forſkiæl Imam-Ukalia 3:

Seeharen. Samme ſkal være ganſke hvid overal,
og have ildrede Øjenringe. En troeværdig døbt Grev:
lænder har fortalt mig, ſelv at have fanget en ſaadan,
ſaa at jeg ſaa meget mindre tør tvivle om dens Til

værelſe. Dens Synonyma blive da:
Phoca Leporina, Aå. Acad. Scient. Imp. Pe
trop. 1777. T.I.P. 1. p. 264. Tab. vIILIX.
Imab-Ukalia; Faun. Grönl. p. 17.
Jægees Leem Lapp. p. 213.

Der Siberiſche Seehund, Schreb. Såugth. III.
P. 3 i O.

-

-

-

*) See dette Heſte pag. 77.
t

W.
-

-

-
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*

-

-

-

Atārpiak.
Om denne tør jeg næſten intet beſtemme, hverken om
den er til, eller den er et Dyr, der hører til Sæl
ſlægten; thi Beretningerne herom ere meget forſkiællige

og ganſke ſtridige. Formig har man beſkrevet et Søe

dyr, under det Navn Atårpiak »: ret lige Svartſiden,
ſaaledes, at den ſkulde i Haar og Farve ſaa ganſke ligne

Svartſiden, at den endog havde de ſorte Burer paa
Siderne,meneiſkulde være ſtørre,end at man kunde lægge

den paa en Haand. Den plejede at ophalesmedenFiſke
ſmøre eller ſees ved Strandbredden i Tunnudliorbik

Fiorden"). Men for andre er den kaldet Atårpek
(maaſkee rettere Atårpik 3: den rette ægte Svart
ſide) og beſkreven, ſom meget ſtørre end den bekjendte
Svartſide ***). Heri er da ikke got at finde rede.
Men , da Colonien Julianeshaab i de ſenere Tider
juſt er anlagt ved Tunnudliorbik-Fiorden, var det

vel mueligt at faae bragt Sagen til Vished.
-

-

***) See Faun. Grönl. p. 17.

*) Anmærkn. til Cram3 Hiſt. von Grónl. P. 159.

-
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Forklaring paa Figurerne.

Tab. XII. Fig. 1. Hovedſkallen af Svartſiden.
Fig. 2.

Tab. III. Fig. 3.
Fig.4.

-

-

-

af Klapmydſen,
af Remmeſælen.
af den krumſnudede
Sæl.

Alle i formindſket Størrelſe.

Tab. X. Fig. 3.A. Remmeſælens Bændelorm.
B. Sammes Hoved noget forſtørret,

a. Forreſte Ende.
bbbb. Hiørnelæpperne.
cc. De tilſyneladende Yrer,
d. Halſen.

e. Forreſte ſmale Leed.
f. Kroppens bredere Leed.

g. Gatboret.

