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ham, da han i Stockholm 1842 deeltog i den Skandinaviske Natur- 
forskerforsamling.

Han borlkaldtes fra sit virksomme Liv d. 12te November i 
forrige Aar, og efterlod sig en Enke Maren Martine Bjering födt 
Broch, tillige med en Sön og en Datter, som dybt fole deres Tab.

Professor Eschricht mcddeelte en Afhandling over Grönlands- 
hvalen (Balæna Mysticelus L.).

Som Stof til den anatomiske Deel deraf har tjent deels et 
fuldstændigt Skelet, ncdsendt 1846 fra Capt. Holböll, deels Ind
voldene af en nyfödl Unge, hvilke crc overladle Universitetets 
zootomiske Museum ved Hr. Conferentsraad Lehmanns Liberalitet 
i Egenskab af Directeur for det Kongelige naturhistoriske Museum. 
Desuden har han til Sammenligning kunnet benytte Fostret af en 
Rethval fra Sydhavet, hjembragt fi en rigtignok meget mangelfuld 
Tilstand) ved Hr. Capt. Södring.

I Fremstillingen af Dyrets tidligere og nærværende geogra- 
phiske Udbredelse gav Prof. E. nogle yderligere Bidrag til Be
kræftelsen af sine tidligere — deels i dette Selskabs Skrifter Ilte 
Bind (1ste Afhandling over Hvaldyrene) deels i et Foredrag ved 
Modet i Stockholm 1842 og endelig i et Foredrag i Mödet i Kjöben- 
havn 1847 — forsvarede Anskuelser:

1. al Grönlandshvalen til alle Tider ligesom nu altid udelukkende 
har holdt sig til de kolde Himmelegne, navnlig til Nærheden af 
Isen, og at dens aarlige Trækken — hvorom i Forhandlingerne 
ved det Kjöbenhavnske Naturforsker-Möde 1847 folger et Kort — 
ganske heroer paa med Aarslidernes Skifte folgende Forandringer 
i den faste lis; 2. at de nu kun i Sydhavet forekommende mindre, 
mere livlige og med Cirripoder besatte Rethvaler (Balcena au
stralis) hvoriblandt det endnu ikke er lykkedes paa en tilfreds
stillende Maade at skjelne flere Arter, tidligere ogsaa have været 
repræsenterede i de nordlige Farvande, især i Havet mellem Nor
ges og Islands Kyster, om Vinteren maaskce ogsaa sydligere, navn-
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lig i Biskaiabugt.cn. For den sidstnævnte Anskuelse an förte Prof. E. 
som formeentlige Vidnesbyrd, deels de ældre Islænderes Angivelser 
om deres Sletbag i Modsætning til Nordhvalen, deels Hvalfangernes 
fra Frankrigs Vestkyst om deres Sarde og endelig de europæiske 
Hvalfangeres om deres Nordkaper, ved hvilke forskjellige Benæv
nelser altid underforstaaes en saadan mindre men mere livlig og 
med Cirripoder besat Rethval.

Afhandlingen vil in extenso blive meddeelt i dette Sel
skabs Skrifter.

Selskabet modtog:
Bij drage tot de Outwiklingsgeschidenis der Geslachsdele van 

de Mensch en de Zoogdieren, vooral met Betreking tot den uterus 
masculinus, door Dr. J. van Deen (Særskilte Aftryk af hans niewe 
Archiv voor Binnen- en Buitenlandischc Geneeskunde) Zvolle 1848. 8.

Nordalbingische Studien. 4ten Bandes, 2lcs Heft. Kiel. 1847.

Mödet den 17de Marts.

Et Udkast til Selskabets Budget for 1848 blev forelagt af 
Cassecommissionen ved dets Medlem, Etatsraad Rosenvinge; efter 
Dröftelse og de fornödne Afstemninger blev Budgettet saaledes 
bestemt;


