
Jul. Aug. Sept., 223 

. G A D U S L U B B, en 7q Sven/k Filk, . 
be/krifvel'l; 

Af 
I 

BENGT AND. EUPHRASEN. 

Uti förhoppning om Kong!. Academlens van· 
liga emot mig vifade ynne fl: , drifl:ar jag mig, 
at tH Des bepröfvande och omdöme framläg
ga följande beikrifning och ritning på en min-
dre bekant Svenlk Filk-fort *). . 

Ibland flera fällfynta Fiikar, forn fånE:as 
uti BohusländIka Skärgården och härldelfevis 
träffas uti Filkare-fuåtar i Götheborg , kan man 
äfven räkna denne, hvilken af Flikare här på 
Orten kallas Lubb ' eller Lubb-fift. ' .. 

Det var i flutet af Maj månad år 1787, 
då jag förfta gången alJenafl: fick (e 2:ne af 
denna Fiik-fort hvilka jag köpte och förva
rade uti Spir,~tus Vini; men under min borto
vareIfe på On St. Barthelemi_ blefvo desfe 
Fiikar förikämde och .bortkafiade, jag har al
la år ifrån den tiden frågat Filkare efter fam
ma Filk-fort; men intet kunnat hvarkell fått 
fe eller bekomma någon förr än uti medio . 
Junii månad innevarande år 1793 ,qå Lubb-

~ -' fiik . 

4) Sjelfva FilKen upftoppad ål' af\ämnad tiI Academi. 
«"5 NaturaLie Samlin ,~ . 
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fifk på någre dagars tid fanns dl köps uti fle .. 
ra FiLkare·båtar här i Götheborg ; dock icke 
til nagon myckenhet eller fiort antal. 

Fångnings[ättet lker med Ref och Krok, 
det ' händer, at då Fi lkare om vårtiden eller 
fäte Midfommar ligga på Grund eller min
dre Bankar uti Cattegat, at fi lka Torfk och 
Mackrill , få kunna de underfiundom bekom
ma någon Lubb-filk; men, fom denne Filk
fort är och varit mindre bekant i Götheborg 
och få köpare vela betala honom efter fin god
het, få hafva Filkare fällan fört honom dit, 
utan användt honom til eget husbehof. 

Lubb.fifkens fiorlek eller längd har va
rit, på få många j ag fett, imellan 2 och 3 ~ fot. 

Des Kött är faft, hvitt, väJfmakande; 
men ganf1~a fett och äger någon likhet i [ma. 
ken med köttet af Hummer och Krabbor hviI. 
ka kräk utan tvifvel utgöra des förnämfia föda. 

Des föda, hvaraf Filken lefver, vii jag 
någorlunda anföra efter hvad jag funnit uti 
deras Mage, forn jag upfimrit och ranfakat, 
få har jag intet annat blifvit var[e än Krab
bor och Räkor, famt mer Qch mindre för ... 
vandlade ben af fådana kräk; men intet för ... 
nummit hvarken FiJk eller Filkeben, ehuru 
det är troligt, at den vid fina tilfällen 11ukar 
och förtärer mindre Fiikar. 

Des 
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Des färg är på kroppen få väl r {om Fe .. 
no rn a grå , undantagande en mörk eller nä. 
Han fvart r~nd, forn fynes efter hela Rygg
fenans längd o..;h uti öfra delen af Stjert-fenan 
nilgot inom den yttra kanten, forn är hvit ' 
eli :: r mjölk-färgad, hvilket gifver Filken uti 
vatne t et ganfka vackert utfeende; men uti 
Gump-fenan och undra delen af Stjert-fenan 
fitter den mörka randen ytterfi i kanten och 
den mjälk-hvita, fynes aldeles intet. Buk-fe
nor :1a äro f varta; men Bröfi-fenorna äro d~r
emot bl ekar~ eller något Ijufare än Kroppen 

. 'och de äfriga Fenorna. 

I anfeende til lemmarnes fammanfättning 
är denne FiJk.-fort likfom et medium imellan 
Långa och Lake, tH hvilka hela des kropps 
lkapnad, få väl, {c;>m Fenornas ftällning utvifa, 
at den är närmal1e flägtinge; men, tH förti
gande af flera kännemärken, . få lkiJjes den i 
f ynnerhet ifrån desfa nyfsnämnde, derigenom , 
af den intet har mer än en Rygg-fena, då de 
förre hafva 2:ne, och kan {åledes med fäker. 
het blifva anfedd för en ny FiJk, hvilken tH 
bibehållande af filkares gif~a namn torde få 
kallas Gadus Lubb, hvars egenteJiga känne
märke blifver; Monopterygius, cirratu" ma· 
xillis {ubaequalib~s, eirro maxillz inferiorii ' 
uno. 

De/Cr.iptio: 

CorptlS a capitc ad anum cras{um, fubteres, 
ab ano ad Pinnarn caudalem lan<:e'Olatum, 

p {en-
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lenfim eompresfum, fufeum, longit:Jdine 
2 il 3{ pedum. 

Cnput crasfum, depresfum, obtufum maxillis 
fubreqvalibus, fufeum. 

Oculi magni refpecru eapitis, iride '!utea, pu .. 
pilla nigra. 

Dentes plures conferti maxillarum , pallati fau .. 
. cisque; lingure nuJli. ' 

li11gvn ovata, carnofa, alba. 

Cirrus unus, brevis , filiformis maxiJIre infe
riods. 

A.nus in medio, inter apicem m axill re infe.~ 
rioris & pinnarn caudalern. 

Linell Intern/is in anteriore parte corporis fe
cundum dorfum curva, in pofieriore recra. 

Memvr. brlll1ch. 7 radiata , fub jugulo eonnata. 

Pinntt peCloroles fubrotundre, pallidre, 20 ra
diatre. 

Pinl1n d01fnlis totum dorfum occupans, 103 
rad iata: , radiis verfus pofieriorem fenfim 
longioribus, furca, fafcia verfus margi
nem fuperiorem longitudinali nigra, mar .. 
gine extremo fuperiore Jongitudinaliter 
laCl:ea. 

Pinnc2 ventrllles fub jugulo longitudine P. pe
croralium, )' radiatre , carnofa:, lineares , 
apice quinquefidre, nigrå!. 

PimlQ onaNs forma P. dorfaJis, 7) radiata 
"ad pinnam caudalem extenfa, fufea, mar .. 
gine exteriore nigra. 

Pin-

I' 
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Pi1111t7 tnudalis f ubrotunda, 36 radiata , fuCca, 
in parte fllperiori fa fcia nigra margine
que lattea P. dorfalis; miugine partis in
ferioris nigra. 

Ha bitat in Oceano occidentali verfus Ca
ftellum Nyeifsborg dictum. 

AlJmårkning. 

Hufvudet är afritadt med öpet Gap och 
få' des mindre nedtryckt än det efter naturen 
b, vara, hvilket kommer .deraf, at då FiJken 
är död, fa upJkjuter han genom Svalget och 
Ca. ; ( fi n Mage tH den vidd och fiorlel~ , forn 
den vid Gapet anteknade Kroklinien utvifar. 

At rena Bly ifrån inblandning af Guld 
och Silfvcr; 

Af 

PET,ER JACOB HJELM. 

Vid många tilfällen, och i Cynnerhet vid 
Finprofver på Guld och Hlfver, är nödigt at 
tH nyttjandet äga et Bly, fom icke hyfer nA
gon inblancl ning af andra Metaller: aldraminft 
går det an at til Utdana förfök betjena fig 
af Bly, fom för~t håller Guld eller Silfver, 

p 2 eller 

c 

t 




