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Ucbcrsicht der Arbeiten und Veränderungen der Schlesischen Gesellschaft 
für vaterländische Cultur im Jahre 1846. Breslau 1847. 4.

Nordalbingische Studien. Neues Archiv der Schleswig- Holstein- Lauen- 
burgischèn Gesellschaft für vaterländische Geschichte. 3ten Ban

des Heft 1 & 2. 4ten Bds Hft. I. Kiel 1846 u. 1847. 8.
Transactions of the American philosophical Society held at Philadelphia 

for promoting usefull Knowledge. Vol. IX, New series. Part. 
III. Philadelphia 1846. 4.

Et Kort i 4 Blade over Cap Cod med Omegn.
Et Kort over Grændserne mellem de forenede Stater og de briltiske 

Prov : Ny-Brunsvig og Canada. (Disse to Kort ere sendte af 
j. D. Graham).

Results of Astronomical observations made during the years 1834, 35,
36, 37 & 38 at the cape of good hope being the completion 
of a telescopic survey of the whole surface of the visible heaven 
commenced in 1825 by Sir John F. IF. Hersehel. London 1847. 4. 
(Sendt fra Hertugen afNorlhumberland gjennem Sir Herschel).

Mödet den 17de December.

Professor Eschricht foreviste to Hovedskaller af peruanske Mumier, 

som han i afvigte Sommer havde faaet tilsendt af den danske Consul 
Witt i Lima. Ved denne Gave har Craniesamlingen i Universitetets 
zootomisk-physiologiske Museum faaet el Savn hævet, der allerede blev 
omtalt i Mödet den 27de Juni 1845 ved Foreviisningen af de 6 Hoved
skaller af peruanske Mumier, som samme Museum havde erhvervet deels 
fra Dr. Tschudi, deels som Gave af Batallionschirurg Lork. Af de tre 
Former, som Dr. Tschudi har adskilt blandt Perus Urindvaanere : Chincha, 
Aymara og Huanca, hörte hine 6 Hovedskaller alle til den forsinævnte 
Form, der udmærker sig ved en overordentlig Korthed, som om Ho
vedet var klemt sammen ved et Tryk fra Panden og Nakken; — hvor



94

imod af de fra Consul Witt sendte Cranier det ene horer til Aymara-, det 
andet til Huanca-Formen. Denne sidste var i de herværende Cranie- 
samlinger hidtil kun repræsenteret i Gibsaftryk, men al have Gjenstanden 
in natura var netop her af en ganske særdeles Interesse. Huanca - For
men nemlig er maaskee af alle Hovedskalformer den meest afvigende, 
og danner navnlig Modsætningen til Chinca-Formen. Panden er aldeles 
nedtrykt, hvorved Hovedets Höide bliver meget lille, Længden meget 
stor. Formodningen om en Indvirkning af el konstigt Tryk maa ved 
den være stærkere end ved nogen af de andre Former, men til Bedöm- 
melsen af denne Formodnings Rigtighed er det aldeles nødvendigt at 
have Gjenstanden selv for Oie, thi den Formforandring, der synes let at 
kunne frembringes, naar Hovedet betragtes som en Masse, der giver 
efter for Trykket, tager sig ganske anderledes ud, naar den bedømmes 
med Hensyn til de enkelte Bcens Forhold. Ved at sammenholde de 
tre Former af peiuanske Cranier og tilmed sammenholde Forskjellen i 
Formerne af deres enkelte Been, bliver det noksom öiensynligt, at de 
ikke ved Konst have kunnet frembringes af een ved Födselen fælleds 
Form for dem alle. Det bliver meget mere klart, at Forskjellen allerede 
maa være givet ved Födselen, og at det anvendte Tryk kun i meer 
eller mindre Grad kan have fremmet den characteristiskc Udvikling, at 
altsaa de tre Urstammer vilde have været let adskillelige i deres Cranie- 
former, om end intet konstigt Try k var blevet anvendt, uden at det dog 
derved kan nægtes, at de oprindelige Former ved dette ere bragte til 
al træde end stærkere frem. Huanca - Formen har desuden faaet en 
særegen Interesse ved den paafaldende Lighed, som to i Böhmen op
gravede Cranier — almindelige!) kaldt Avar - Cranier — have dermed, 
og som allerede omtaltes i Mödet den 27de Juni 1815. Prof. E. an- 
forte, at han dog ingenlunde kunne bifalde Dr. Tschudis Tydning af 
denne Lighed, nemlig den, at disse to Hovedskaller skulde i Perioden 
af Perus Erobring være bievne bragte til Böhmen — men at han meget 
mere maatle holde paa den Tydning, at de peruanske Huancas og hine 
Avarer nedstammede fra eet og samme asiatiske Folkefærd.

Slutteligen foreviste Prof. E. endnu en Hovedskal fra Nicobar- 
Oerne, hvilken han fandt at stemme nærmest overeens med Hindu- 
Cranierne.


