
Selskabets Æresmedlem > Hans Exe. Herr Admiral Winterfeld, 
Sidder af Elephanten, Storkors af Dbr. har meddelt Selskabet Bemærk
ninger over Gammelgrönland, hvori han af physiske Grunde viser, at 
Grönlands Clima efterhaanden maae have forværret sig, og at man fölge- 
ligen ikke paa Grund af det nuværende Grönlands ublide Clima tör paa- 
staae, at den gamle frugtbare Österböigd ikke kan være cn Deel af det 
vi nu kjende. I övrigt vil Forfatteren ikke deeltage i Striden, om den 
gamle Österböigd er en Deel af det nukjendte Grönland eller ikke.

Herr Etatsraad og Ridder Wiborg har meddelt en Afhandling om. 
Speltet, botanisk og oeconomisk betragtet, og anbefalet det, som en 
nyttig Kornart for de danske Stater. Selskabet havde i flere Aar forgjæ« 
ves udsat et Priisspörgsmaal om Speltets Dyrkning i Danmark. Dette 
bevægede Forfatteren til at lade denne Kornart komme fra Franken, og 
til at anstille Forsög med dens Dyrkning. Först af handler han Speltet 
botanisk, og viser Vildfarelserne i Speltarternes Bestemmelse, fordi at 
de Plantekyndige og Oeconomerne ikke have forstaaet hinanden indbyr
des. Han godrgjör at Grækernes Zea og Romernes Far er Dönkelhve- 
de, (Triticum Zea, Host.} og just den, han har dyrker. Hines Olyra, 
disses Orinca er derimod Spelthveden (Triticum Spelta, Host.) Forfatte- 
rçren forklarer derpaa, saavel efter 8 Aars egen Dyrkning, som efter 
Andres Iagttagelser, Dyrkningen af Dönkelhveden, og dens Fortrin, og 
anpriser denne Hvedeart for Danmarks lerede og fugtige Egne. Han 
gjör tillige den for Speltets Indførelse hos os vigtige Bemærkning, at 
vore Moller med Pilleværk fuldkommen kunne træde i Stedet for de til 
Speltets Afskalning i Franken brugelige Möller.

Af samme Forfatter have vi erholdt Bidrag til Qvægsygens Histo- 
sie, og Efterretninger om dens Behandling i Hertu. dommene Slesvig 
øg Holsteen i Anret X814. I Qvægsygens Historie har indsneget sig 
megen Forvirring derved, at mange Forfattere have forvexlet den egent


