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vide Mængden af Urinen hos de forskiælli^e Dyr, at man ikke fra 
Stör,reisen af et Secretionsorgan altid kaji slutte til Mængden af den 
Vædske det kan udskille, at Urinens Udskilning hos Mennesket og 
Pattedyrene skeer ved Arterier, medens Galdens skeer ved Vener, 
og at endeligen Urinens og Galdens Natur ere hinanden saa modsatte, 
denne overveiende brændbar, hiin overveiende iltig (surstofholdig), 
at man ikke letteligen kunde formode at deres Oprindelse skulde have 
en höi Grad af Liighed,

I övrigt billigede Commissionen Afhandlingen, og fandt at Forf. 
ved de deri meddeelte anatomiske Undersøgelser og Forsög, havde 
deels berigtiget, deels beriget Zootomien, og derved aabnet en viid 
Mark for skiönne biologiske Anskuelser, der turde være af Vigtig
hed for Menneskets Pathologie.

I Folge denne Commissionens Beretning, besluttede Selskabet at 
optage den af Prof Jacobsen indsendte Afhandling i sine Skrivter.

I en til Selskabet indsendt Afhandling, er der givet Efterret
ning om Grindefangsten paa Færoerne, tilligemed Bidrag til Grindens 
Naturhistorie.

Forfatteren, som i Sommeren 1817 giorde en botanisk Reise 
til Færoerne, blev under sit Ophold paa disse Öer tilfældigviis Oie- 
vidne til en Grindefangst, og da han ved denne Ledighed opskrev 
adskillige Bemærkninger, henhörende til dette Dyrs Naturhistorie, og 
tillige paa Stedet forfærdigede en Tegning deraf, blev han derved 
sat i Stand til at give en mere fuldstændig og nöiagtig Oplysning, 
end hidtil havdes, om dette for Færoeboerne vigtige Dyr. Vel findes 
Grinden omtalt af adskillige Forfattere, saasom Debes, Svabo og 
Landt, og kan altsaa ikke egentligen ansees for ubekiendt; men for
medelst de hidtil havte ufuldstændige og tildeels urigtige ¿Beskrivelser 
har det ikke været Systematikerne mueligt, at anvise dette Dyr sin
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rigtige Plads iblandt Cetacea, hvorfor og nogle have henfdrt det til 
Slægten Delphinus, andre til Balæna, Efterat have meddeelt Efter
retning om den færôiske Maade, hvorpaa Grinden fanges, har For
fatteren ved en, saa vidt Omstændighederne tillode, udforlig naturhi
storisk Beskrivelse, samt ved en medfölgende Tegning oplyst, at 
Grinden henhörer til'Slægten Delphinus, og, da den ikke er optaget 
i Systema naturæ, foreslaaer han at kalde den Delphinus Grinda. Da 
dette Dyr er af stor Vigtighed for Færoeboerne, saasorn disse Öebo- 
ers Velstand eller Mangel for en stor Deel beroer paa dets mere 
eder mindre heldige Fangst, fortienre der, at blive mere bekiendr, 
end hidtil er skeet. Dyret er, som flere Arter Fugle og Fiske, al
deles selskabeligt, og træffes derfor bestandig i Flokke paa ioo indtil 
TQoo. Naar Færoeboerne, i det de ere paa Fiskerie, faae Oie paa 
en saadan Flok, som skeer derved, at den jevnligen tumler sig i 
Vandskorpen, söger Mandskabet i Baaden at drive den ind i en eller 
anden sandig Bugt; Flokken lader sig som oftest villigen drive foran 
Baaden, og ved Hielp af flere tililende Baade jages den med Fart 
paa Land, og dræbes derpaa med dertil indrettede Spyde; i Somme
ren 1817 fangedes saaledes i forskiellige Flokke over 600 Grinder 
ved Færoerne. Denne Grind eller Delphinart, som er 6 til 10 Alen, 
lang, rræffes ikke alene ved Færoerne, men ogsaa ved Island og Or- 
kenöerne; paa sidste Sted fanges den paa samme Maade, som ved 
Færoerne, og kaldes der the caing whale. Foruden denne Art gives 
endnu ved Færoerne et andet mindre bekiendt Species af Delphinus, 
som der kaldes Bovhvidehval, og som deels ved en opretstaaende 
Rygfinne, deels ved en sneehvid Bug og andre Særegenheder udmær
ker sig fra den foregaaende; men da denne Art sielden forekommer, 
og ikke blev fangen under Forfatterens Ophold paa disse Oer, har 
han derom ikke kunnet meddele tilstrækkelig Oplysning; men for
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mener dog ifölge Indvaanernes Udsagn, at denne Art udgiör et eget 
og nyt Species,

Selskabet fandt denne Afhandling værdig at indrykkes i dets 
Skrivter, og tilkiændte dens Forfatter, Candidat Lyngbye, sin Medaille 
i Sölv, som et Agtelsestegn.

Som Prove af en Haandbog i Poetiken, har Professor Sibbern 
i Selskabet forelæst de Paragrapher, der gaae ud paa at bestemme 
Digtningens eiendommelige Væsen og Formaal,- Konstens Forhold ti! 
Naturen, og dens Virken efrer Ideer og til Ideers Fremstilling; frem
deles de Fordringer, der kunne giöres til et Konstværk, baade i 
Hensende til aandelig Gehalt, Form og Detail; endeligen de tvende 
Hovedretninger i den konstneriske Stræben, den ideelle og univer
selle paa den ene, den charakteristiske paa den anden Side, og beg
ges Forening. Den heri udviklede Ideegang, er iövrigt ikke skiks
ket til i Korthed at fremstilles.

I hvilke större eller mindre Districter Danmark i ældre Tider 
har været inddeelr, naar saadan Inddeling er begyndt, hvorpaa den 
har grundet sig, og hvilke Forandringer den efterhaanden har under- 
gaaet, disse Spörgsmaale have megen statshistorisk Interesse. Men 
skiönt ældre og nyere Lærde have ydet Bidrag til deres Oplysning, 
er det dog for det meeste ikkun skeet i Forbigaaende og uden nok
som fyldestgiörende Resultat. Inddelingernes Navne kiendte man, 
men i Henseende til deres Oprindelse, Hensigt, Udstrækning, ind
byrdes Forhold, successive Forandringer &c. blev stedse meget Mor- 
ke tilbage. Professor Olufsen har i en Selskabet forelagt Afhandling 
sögt at bringe mere Lys og Vished i denne Materie, og har til den 
Ende samlet de forskiællige hidhörende tildeels meget adspredte DaÄ, 
sammenholdt og bearbeidet dem.


