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Professor Eschricht meddeelte en Oversigt af det videnskabelige Ud
bytte paa en Reise, som han i Juli—August Maaned afvigte Aar havde 
gjort gjennem det nordlige Tydskland, Holland, Belgien, Frankrig, Eng
land og Skotland, med specielt Hensyn til de i disse Lande opbevarede 
Dele af Hvaldyr, og især for at prove, hvorvidt Finhvalskeletterne inaatte 
være at bestemme efter de i hans 5te Afhandling over Hvaldyrene op
stillede Artsmærker.

At den Rudolphiske B. longimana er eensartet med Keporkaken, 
bekræftedes fuldkomment, og samtlige Afvigelser fandtes at beroe paa 
Feil i Udarbejdelsen , Opstillingen eller Afbildningen af det i Berliner
museet opstillede Skelet. Det Samme troede han ogsaa at kunne angive 
med Hensyn til Cuviers Balænoptera australis fra Cap, paa hvilket kun 
den Afvigelse fandtes gjældende, at Skulderbladet paa höire Side , langt 
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mindre det paa venstre Side , havde et tydeligt lille Acromion. Bryst
benet fandtes paa dette , saavclsom paa næsten alle opstillede Ilval- 
skelettcr, anbragt omvendt, men derhos Foreningen med de to forreste 
Ribbeenspar bevirket ved Træstykker, hvortil sikkerligen ikke har 
været tilsvarende Beendele i Naturen. Del midterste Bækkenbeen fandtes 
at være et ikke dertil hörende Beenfragment, maaskee af samme Slags 
som det foregivne midiere Bækkenbeen paa Bethvalen fra Cap , hvilket 
syntes at være Hvirvelenden af et af de forreste Ribbeen.

Eensartet med den norske Vaagehval viste sig, som allerede i den 
5te Afhandling var antaget: 1) del af John Hunter beskrevne Exemplar 
i det Hunterske Museum , 2) det af Robert Knox beskrevne i Edin- 
burgs Museum og 3) det i Bromen fra Weser Mundingen 1669. 
Paa den i Oliefarve heraf udförle Afbildning fandtes del characteristiske 
hvide Bælte paa Brystfinnerne, og de i den Albersske Afbildning af 
Skelettet stedfindende Afvigelser fandtes al beroe paa Skelettets meget 
feilagtige Opstilling, idet navnlig ikke alene Brystbenet er anbragt som 
Bækkenbeen , men Aagbenene satte tæt foran det forreste Ribbeenspar.

At den ved Sjællands Nordvestpynt i Aaret 1841 inddrevne store 
Finhval er eensartet med de Exemplarer af B. musculus , hvorrf i Pa
riser- og Berliner-Museet opbevares Brudstykker, blev bekræftet. Des
uden forcfandles paa Sydkysten af Öen Wight opstillet Skelettet af en i 
April 1842 sammesteds forulykket Finhval paa 75 Fod , og ikke alene 
svarede dette Skelet i alle Henseender til hine , men ogsaa havde Bar
derne, og, efter Ôienvidners Udsagn, ligeledes Dyrets Hud netop samme 
Farve som det sjællandske Exemplar. Da saaledes alle de Exemplarer, 
hvorpaa de opstillede Characterer for denne Art ere efterviste , have 
været meget store, navnlig over 70 Fod, laae Formodningen meget nær, 
at disse Characterer kun forefindes paa gamle Individer, og at de yngre 
desaarsag ere bievne tydede som artsforskjellige, og virkelig troer Prof. 
E., at dette först og fremmest lader sig anvende paa det 42 Fod lange 
Skelet i Greifswalder-Museet af den i 1825 ved Rygen strandede Ilval, 
Rosenthals B. rostrata Var. major. Hvirvlernes rette Antal for B. mus
culus maa ansættes til 61, Ribbeensparrenes til 15 ; Ringformen af Hals
hvirvlernes Tvertappe udvikler sig först under Væxtens Fuldendelse, men 
ogsaa Bardernes blaagraa og Hudens graa Farve maa antages först at 
vise sig senere ; Tyndtarmens Sliimflade har derimod allerede paa yngre 
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Individer de characteristiske Længdefolder. (Et Stykke deraf erhvervedes 
for Universitelsmuseet). Fremdeles troer Prof. E., at det af Dr. Schlegel 
beskrevne 39g Fod lange Individ fra Kalwyk 1841 , hvoraf Skelettet 
fandtes opstillet i Nærheden af Haag i Schevelingeo, hör henföres her
hen, idet ikke alene Hvirvlernes og Ribbenenes Antal, men ogsaa de 
væsentligste Former og Forholde i hele Skelettet stemme dermed.

Derimod vover Prof. E. ikke at udtale sig over to Skeletter med 
64 Hvirvler, det ene (beskrevet af Knox) opstillet i Edinburgs zoo
logiske Have, 76 Fod langt, med 15 Ribbeenspar, Tvertappene paa 
Axis og de tre folgende Halshvirvler dannende lukkede Ringe, men 
Barderne af en mörkere Farve og Brystfinnerne forholdsviis længere 
(| af hele Kroppens Længde) — det andet i Museet i Hull, 45| Fod 
langt, med 16 Par Ribbeen , Tvertappene af Axis, men ikke af de fol
gende Halshvirvler dannende Ringe, Barderne sorte, Brystfinnerne min
dre lange (^).

Som afgjort artsforskj el lige maae de to mindre Finhvalskeletter 
ansees, hvoraf Skeletterne opbevares i Leidener- og i Bcrlincrmuseet 
(beskrevne af Schlegel og Rudolphi) , hver med 55 eller 56 Hvirvler 
og 13 Ribbeenspar, dot forste Ribbeen gaffeldannet ved Hvirvelenden, 
Brystfinnerne omtrent kun af hele Kroppen.

Om ogsaa den store Finhval fra Ostende 1827 (beskrevet af Dubar) 
der ligeledes angives at have havt 55 Hvirvler og 13 Par Ribbeen, samt 
det forreste Ribbeen spaltet ved Hvirvclenden, horer herhen, eller om 
ikke snarere til den grönlandske Kepokarnak, kunde ikke nærmere blive 
oplyst, da Skelettet var afsendt til America. Ligesaa uafgjort blev det, 
om maaskee det af Prof. Vrolik undersögte Exemplar fra Wyk aan Zee 
1835 maaskee har været artslig med Kepokarnak , hvilket Formen af 
Brystfinnerne gav Anledning til at troe, forsaavidt deres Beendele kunde 
undersöges paa det ikke opstillede Skelet, der henligger hos en Naturalie- 
handler i Amsterdam. Vist er det, at Prof. Vroliks Angivelse om Tver- 
folder i dens Tyndtarm saaes fuldkomment bekræftet paa det af denne 
Lærde opbevarede Præparat, hvoraf et Stykke erhvervedes for Universi
tetsmuseet.

Fra Harlem havde Prof. E. havt Lejlighed til at gjöre en Udflugt 
for at besee en under hans daværende Ophold indstrandet Næbhval, der 
vil blive beskrevet af Prof. Vrolik; i Groeningen undersøgtes de af
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Prof. CI. Mulder udförte Præparater af flere Ilvaldyr og i Omegnen af 
Hull det Sir Burton Constable tilhörende særdeles smukke Skelet af en 
i Omegnen (1825) strandet Kaskelot. Angaaende disse Gjenstande for
beholder Prof. E. sig en nærmere Omtale ved en anden Ledighed.

Selskabet modtog folgende Skrifter :

Angelsaxiska Mynt i Kgl. Svenska Ålyntcahineltet, funna i Sveriges Jord, 
ordnade & beskrifna af Bror Emil Hildebrand. Stockh. 1816. 4.

Astronomical observations made at the Radcliffe observatory, Oxford in 
the year 1844 by Manuel J. Johnson. M. A. Radcliffe observer. 
Vol. V. Published by order of the Radcliffe Trustees. Oxford 
1846. 8.

Populaires asti onomisches Handwörterbuch etc. von Dr. Joseph Emil 
Nürnberger. Ister Band. Kempten 1846. 8.

Atti della reale Academia delle scienze; sezione della Socielá Borbónica. 
Vol. V. part. 1. Napoli 1843.

Rendiconto de l’adunanze et de’ lavori della reale academia delie scienze. 
Nr. 25 & 26 Jan., Febr., Marts, Apr. 1846.

Della invenzione geométrica; opera postuma di Nicola Pergola, ordinata, 
compiuta, e corredada d’imporlanti note dal professore V. Flauti. 
Napoli 1842.

Geometria di sito sul piano e nello spazio, di cavalière V. Flauti. 
Napoli 1842.

Tratlato del calórico e della luce dell’ Ab. Francesco Zantedeschi. Part. I. 
Venezia 1846. 8.

(Disse 5 Skrifter ere sendte af Professor Flauti.

Indledningsheftet til Generalstabens topographiske Atlas over Danmark 
og Herlugdömmet Slesvig.


