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Til saadanne Særegenheder i Bardehvalernes Splanchnologie, i Mod
sætning til Delphinernes, horer: Tilstedeværelsen af en Blindtarm, Hjer
tets större Brede, Strubehovedets meget eiendommelige Dannelse, og især 
den aldeles eiendommelige Muskelsæk derpaa, som J. Hunter og Sandi- 
fort have fundet paa store Bardehvaler, men virkelig allerede viser sig 

paa ganske smaa Fostre af disse Dyr.
lovrigt forbeholdt Prof. E. sig i folgende Afhandlinger yder

ligere at godtgjöre de her fremsatte Paastande, ved Meddelelsen af sine 
Undersøgelser over de enkelte Organer af store Hvaldyr.

Selskabet modtog :
Vedel-Simonsen, Beskrivelse af Rugaard. 5te Hefte. (22 Exempl. til 

Fordeling blandt Selskabets Medlemmer.)
C. H. Kalkar, Aclstykker henhörende til Danmarks Historie i Reformations

tiden, samlede af udenlandske Archiver. Odense, 1845. 4.

Mödet den 28dø Februar.

Prof. Sibbern forelæsle en Afhandling angaaende det Pathogno- 

miske, betragtet fra den physiologiskt-psychologiske Side. Han skjel- 
nede imellem det Pathognomiskt-Mimiske og det Vegetativt-Pathognomiske. 
Til det forste meente han at Grunden var at söge deri, at det udgjör 
enten et Udtryk af eller en reel Bestanddeel af den Actions-Tilstand, 
hvori Individet ved Virkningen af eet eller andet aandeligt Indtryk natur- 
ligen sættes, saa at man altsaa i ethvert Tilfælde, ved at forklare det, 
maa see hen til, deels om og hvorvidt det legemlige Udtryk er at betragte 
som et Slags Eftcrgjörelse af Det, der bevæger Sindet, idet da Sjælen 
ligesom legemligcn bekræfter Det, hvad der indvortes rörer sig i den, 
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deels af hvad Beskaffenhed den udadgående Tilbagevirkning mod den 
indvirkende Gjenstand naturligen maatte blive, dersom den fremkaldte 
Sindsbevægelse fuldt kunde træde ud i Handling og, som det kaldes, 
skaffe sig Luft heri; thi meget uvilkaarligt Mimiskt bestaaer i det 
Muskelspil, som enten bebuder en organisk Forberedelse til en saadan 
Tilbagevirkning, eller viser os Reactions-Tilstanden i sin forste endnu 
uvitterlige Begynden, ved hvilken da ei sjeldent den hele Tilbagevirkning 
bliver staaende, fordi Besindighed, Anstand, Frygt eller Andet holder det 
activere Udbrud tilbage. Det Vegetativt-Pathognomiske (f. Ex. en Rödmen) 
kan nu tildeels höre med hertil, men tildeels har det uden Tvivl sin 
Grund i Organismens Henarbeiden til at aflede det Besværende og derved 
at forskaffe en Lettelse tilveie, hvorpaa Angstens Sveed kan være et 
Exempel. Paa denne Maade meente nu Forfatteren, at Taarernes orga
niske Betydning var at forklare, og saaledes havde han ogsaa funden 
dem forklarede i en Afhandling i Moritz’s Magazin der Erfahrungs
seelenkunde 8 Bd.

Da Afhandlingen henhörer til den Cyklus af Betragtninger over 
Forholdet imellem Sjæl og Legeme, af hvilke Forfatteren har forelagt 
Selskabet den störste Deel for flere Aar siden, og dette hele Arbeide 

snart skal overleveres til Trykken, skal her Intet videre af Afhandlingens 
Indhold meddeles.

Selskabet modtog:

Hermann v. Bjelke, der Bernstein, ein wichtiges Naturproduct des König
reichs Dänemark, der Herzogthümer Schleswig und Holstein, 
so wie des Herzogthums Mecklenburg und anderen Gegenden 
des nördlichen Deutschlands.


