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Sild - luften/
REGALECUS REMIPES.

R, corpore enfiformi, argenteo, pinnis ventralibus uniradiatis elongatis, apice ovali 
membranaceo, dcrfali & caudali unitis, anali nulla»

Tab. B. Fig. 4. & 5,

Si-»- Tusten er i det andet Hcefte af Ascanii Icones Rerum Naturalium 

(a) anført og astegnet, under Navnet Le Roi des Harengs, og formedelst sin 
mærkelige Afvigelse fra andre bekiendle Fiske, beskreven fom en nye Sl«gt.

” Regale cus Gie sne cirris pedtoralibus longiffimis; Pinnæ dorfalis 
” radii priores foluti fubfpinofi.

”B. 4-5. O. I2O. P. 10. V. i. A. o. C.
”R. caput laminis o (Teis teéhim, maxillæ prominentes; Dentes 

”fubulati, membrana branchiarum, radiis 4-5.”

” Pinnæ ventrales filiformes, analis nulla, corpus enfiforme- 
lineis afperiufculis. No weg. Sildtuft.”

Bemeldte Hr. Forfatteren, nit Berghauptmand i det nordensieldffe Berg- 
amt, indsendte i Aaret 1770 til dette Kongelige Selffab saavel en Malning af 

Filmen,

(tv) Icones Rerum Naturalium ou Figures enluminées d’Hiftoire Naturelle du 
Nord, par M. le Profefleur Afcanius, fecond Cayer, a Copenh. 1772. 
pog. 5. 1 ab. XI. •
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Fiffen, som den i bemeldte Hcefte af Icones &c. paaberaabte og her nedenfor 
nu inbrykkede Efterretning og Beffrivelft om bemeldte Fiff; han ansaae ci de 
udstoppede Fiffe, som han af dennes Art havde seet, faa fuldstændige, at en nye 
Slagt derefter kunde bestemmes, og da han tillige gav Selffabet Haab om no
get mere suldstandigt, naar Fiffen igien ffulde indfinde sig, saa var delte Aar- 
sagen, at Selffabet da ei benyttede sig af bemeldte Efterretning til Indrykkelsei 
dets Samlinger. Da man siden den Tid ingen nye Efterretning haver erholdet, 
at nogen Fiff af denne Art er kommen under Naturforfferens Hine, og da Fi
ffen allerede er med et malet Kobber udgivet iblant foranforte Icones, faa be
sluttede Selffabet, her tilligemed denne min Beffrivelft alene at til feie bemeldte 
Afhandling, fom altid bliver en vigtig Oplysning i Fiffens Historie.

Et af de terrede og udstoppede Exemplarer af denne Fiff, som forud havde 
tient Hr. Berghauptmand Ascanius til den af ham giorte Beffrivelft, blev af 
den nit affede Biffop Friis hidbragt til Kiobenhavn i Aaret 1770, og ffal siden 
af ham vcere sendt til en Natural-Samling i Sverrig. Dette gav mig Lejlig
hed at beffrive og aftegne denne besynderlige og sieldne Fiff, som da va-r ophceagt 
i Biffoppens Varelft til at besees af Naturelffere.

Det er den Tegning og Beffrivelft, som jeg i Dag har givet mig den 
2Ere ot fremlcrgge i dette Kongelige Selffab, saavel for at bestyrke foregaaende 
Beffrivelft og den af Hr. Berghauptmanden udgivne Tegning, som ogsaa for at 
tillcegge og oplyse et og andet mere, font til denne FiffeS Beffrivelft var af mig 
iagttaget. Hvad min Tegning mangler i Kunsten, erstatter Nøjagtigheden, hvor- 
udi den Naturkyndige erholder et Fortrin for den blotte Maler.

Efter det, som jeg af det udstoppede eller over en Trceform trcekkede Skind 
kunde domme, har Kroppen, hvis hele Lcengde udgjorde 10 Fod 6 Tommer, 
varet meget tynd fladtrykt: Fladens Brede ved Hovedet var 9 Tommer^ midt over 
Kroppen 14 Tommer, og henimod Halens Ende 6 Tommer, men ved dens 
Spidse ikkun 2 Tommer.

Jeg har givet Tegningen den Stivhed i Kroppen, som den udstoppede 
Fiff havde, hvilken almindelige« folger de flade og sammentrykte Fiffe. Der
med stemmer tillige Hr. Berghauptmand Ascanii Beffrivelft overeens: corpore 
enfiforme; Navnet Silde-Konge indbefatter ogsaa et Begreb om en Fiff, som 
ffulle ligne Silden, der haver en saadan stiv Krop. De Bugter, fom ere givne 

Hr.
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Hr. Ascann malede Tegning, og paa en Fisk af 5 Atens Længde kunde til
deels antages muelige, har jeg derfor ikke villet tillægge paa min Figur af 
Fiffen.

Skindet var ved Forfolvning hjulpet, men Huden var naturlige« besat med 
Utallige smaa.vorteagtige Ujevnheder, fom dog nærmede sig til en Slags Orden af 
3 eller 4Mader. Det.syntes, at den naturlige Klædning havde været en fiin, 
folvfarvet, ler afsmudsende Overhud, uden Skæl.

Hovedet er imod Kroppens Længde meget lidet: fra Issen ncdlober den 
ffraa og mellem Hinene brede Pande til en smal Snude, der besiaaer af tvenöe 
fremstaaende lige lange Kievcr, som udgisr et lidet Gab, hvorudj Tænder neppe 
ere kiendelige, Hovedet selv er nogent, men et, af siere Veen samler, Laag simler 
Giællerne, GiælledækketS Oversiade er straalig, paa ethvert af Benene have 
Straalerne et forffielligt Strog.

Siet har imod Hovedet et temmelig stort Omfang.

Gicellehinden og dens Straaler (ere ikke tydelige til nt bestemme noget 
paa dette Exemplar).

Nakken (bærer paa dette Exemplar 8 hsie og adsiilte Straaler, som vare 
tilsatte med Kunst, for at ligne de naturlige, som her sagdes at mangle).

Rygfinnen begynder strax bag ved Hovedet, og lober med en Heide af 
31 Tomme langs med hele Ryggen, forener sig med Halefinnen, og bestaaer nf 
omtrent 160 stive, men ikke ffarpe (non pungentes) Straaler.

Brystfinnerne ere meget fmaae, 21 Tomme lange, af Figur ceggerunde 
og spidslobende, og bestaae afi4boielige Straaler.

Bugfinner ere tvende store og enkelte Bcenstrnaler nf 2 Alens Længde, 
fom begynde under Brystfinnerne paa Brystet afFiffen, ligesom hos de saa kaldte 
Pifces thoracici Linnei. Enhver af disse Straaler er et haard sammentrykt 
Been , af Tykkelse som en Gaaftfier, der smaler sig ud mod Enden, hvor det 
deler sig i 2 finere Straaler, som udspile en æggerund Hinde nf 3 Tommers 
Brede.

Disse Bugfinner, som Hr. Berghauptmand Ascanius forst ansaae for cirri 
peftorales, ere siden af ham beffrevne for pinnæ ventrales, hvorudi vi ere 
overeensstemmende.

Gad-
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Gadkoret (var paa dette Exemplar ei tydeligt, men) syntes at have Sted 

lidet ovenfor Midten af Bugens Lcengde.
Gadborsitttte har Fiffen ikke.
Sidelinien, uagtet hist og her afbrudt, er meget kiendelig, den begyn

der oven for Gicelleaabningen, boier sig strax ned imod Bugen, som den t 
en liden Afstand folger lige til Halens Ende, saa at den deler Kroppens 
Sider i tvende ulige brede Dele, deraf den bredeste bliver fra Sidelinien til 
Ryggen.

Denne Linie sees ikke paa Kobberet, som er iblant de foranferte Ascanii 
Icones, og er formodentlig af Kobberstikkeren overseer.

Navnet Giesne, som Hr. Berghauptmand Ascanius giver denne Art af 
Gaarden GleöneS, har Fiffens Opdagelse ved GleSvcrr Fiffeleie foranlediget. 
Jeg har valgt Navnet Remipes af de enkelte, lange og stive Bugfinne-Straaler, 
som med deres flade Ender ligne en Skibs -Aare.

Maalene paa Fiffen har jeg taget folgende:
Længden fra Hoveders Spidse- til Spolens yderste Ende io Fod 6 Tom.
Breden noer Hovedet - 

mitzt over Fiffen - 
foran Halen - 
paa Halens yderste Ende 

Hovedets Lcengde - -
forreste Brede -
bageste Brede -

Snudens Lcengde - 
Kievernes Lcrngde - s 
Rygflnnens Heide - <
Brystfinnens Lcengde s
Bugfinnens enkelte Straale, lang 

bladagtige Ende, bred

Slcegtet Regaleci Kiendemcrrker kunne af det foregaaende bestemmes 
faaledes:

Corpus enfiforme elongatum, fqvamulis teélum.

Ggg Caput
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Caput nudum, os vix dentatum vel edentulum.

Branchiarum apertura magna femilunaris. Membrana 4 V. 5; 
radiata?

Pinna dorfalis unica elongata.

P. Ventrales in thorace, Radius unicus elongatus, apice mem
branaceo.

P. Peétorales parvæ, P. Analis nulla. P. Caudalis c. dorfali unita.

Mten Remipes beffrives kortelig:

Regalecus corpore enfiformi argentato, radiis in vertice 'di- 
RinCtis, pinnis ventralibus uniradiatis elongatis, dorfali & caudali 
unitis.

B. 4. P. 14. D. 160. V. i. A. o C. — —

Kobberets Forklaring.
Tab. B. Fig. 4. Fiffen med en Maalestok af 2 Danffe' Fod.

— — 5. Den yderste Ende af Bugfinnen, noget storre end estre
Maalestokken.
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