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MlNE HERRAR!

Då jag i dag har äran i värdigare händer ofvef*

lemna det Praefidium iom Eder godhet mig

anförtrodt, och då fåiedes våra gamla fedvänjot

före/krifva mig den /kyldigheten at afhandla nå-

got nyttigt til Academiens yrken hörande ämne*

utbeder jag mig at få lemna et förför til Djur-

kännedomens Hiftoria i Sverige för Linnés tid^

eller til början af I730^talet , då denna ftora

Mannens Arbeten begynte at gifva en förändrad

utfigt åt hela Natur-läran*

At jag icke anda til närvarande tid > Mine
Herrar, utfträckt min afhandling, hoppas jag af

flera fl^äl /kal vinna Ert bifall* De förändringar

och förbättringar Linné i Zoologien infört äro

få många, at deras utredande och granfkning en-

famme ikulle utgöra ämne för et vidlyftigare tal

än detta ^ och huru ikulle jag kunna afhandla

den tilväxt någon del af Natur- läran i Sverige
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fedan Lwnés rid. vunnit? utan at tillika göra vår

egen Acac'emies beröm, och fåra flere af defs nu
varande Medlennmars blygfamhet, fom , ehuru

med rätta fäkre om efterverldens bilJiga vits-

ord, likval ogärna Ikulle höra at jag i dag före-

kommit des dom.

Huruoan våra älfta förfäders kännedom af Djur-

riket varit be/kaffad, är ej få fvårt at föreftälia

ofs. Ehuru man förgäfves bland dem Ikulle föka

en Ar[lloteks eller Plhiins , borde likväl et folk

fom til (iöriia delen lefde af jagt, fi/ke och bolkaps-

/kötfel, nödvändigt förvärfva fig någon kun/kap

om de d ur fom jfkulle gifva dem kläder och föda.

Ockfa {inner man ofta fpår at de dermed varit

fyffelfatte, färdeles genom de utvägar hvaraf de
betjänar fig til djurens fångande. I Edda om-
talas lålrdes at Thor metat, och om nät talas

i p^olfimga Sagan. Ändå fiörre /kickelighet och
kunikap fordrades väl til falkars inöfvande at

fånga anc ra foglar, och man vet likväl at bruket

af dem, äfven fom af hundar, i älfta tider ej

varit i N( rden okändt, utan omtalas redan Kung
Adils hck i Ro/f Krakes Snga. Af de hemtamde
djuren n\ttjade våra äifta förfäder häfiar, kor,

getter, frr, fvin och höns. Detta alt kan dock
ej egentv ligen kallas några färdeles zoologiska

infigter, och Sagorna deremot öfverflöda med
berättelftr om vidunder och mifsfofier, ty få i

Norden iom under blidare himmel, tyckes män-
nifkornas lott i allmänhet varit, at altid förd

föka efttr det obegripliga och förvånande, famt

behöfva lecler at updaga äfven de enklalie fan-

ningar.
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Efter Chridna lärans inkomft, och då gemen-
ilcapen med det öfriga Europa började flräckas

utom härnader och vikingsfärder, hade man väl

rätt at hos våra förfäder vänta någon fiörre up-
lysning, äfven i naturens betragtande, hälft blotta

kännedomen af de lärda fpråken, ehuru in/kränkt

den ock var, likväl åtminftone händelfevis kun*
nat föranleda til någon kännedom af Grekelands
och Roms Au^torer i Natur-läran : men det var

mera enligt med Romerfka hofvets ftatskonft denna
tiden at förmörka, än uplyfa männifkoförftåndet*

Det fcholaftilka grälet fom hela medeltiden up-
fylte Europa, var icke farligt för Påfveväidet,

ty få länge vid alla larofäten endaft tviftades om
ord, abilra<51:a begrepp och finheter fom omöje-
ligen kunde fattas, vandes ej fnillet at taga en

flygt, der det borde ledas af annat än förut-

fattade fördomar 5 men en vettenlkap der alt

borde ftödjas på rön och förfök, der alla phoe-

nomener borde förklaras, men endaft förklaras

efter erfarenhetens fäkra utflag, en fådan vetten-

lkap var vådelig för det andeliga kyrkoväldet,

och kunde lätt vänja for/l-^aren at fråi naturens

betragtande käfta ftna ögon på tidehvarfvets me-
ningar och tankefätt, famt ranfaka dem efter

lika grunder. Natural-hiftorien gynnades derföre

ej allenaft aldeles intet, utan Påfven HDnorius IIT

i fit bref af år 1219 fl) til famtelige SvenfKa
Bifl^oparne, förbjöd äfven uttryckeligen Mun-
karne vid ftraff af bannlysning cit lära Jig Flficmt^

och är det högft troligt at de fom lydiga barn

ftällt fig den helige Fadrens vilja til fullkomlig

efterrättelfe.
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Svenfkarnas refor pä trettonhunclra-talet til

ntländfke Academier, och i fynnerhet Paris, måfte

dock llundom hembragt någon /lags kunfkap i

Natur - Järan , hämtad ur Arijlotelu och Plinii

Ikrifrer, och en Magifter Knut, Domherre i Lund,
fom dog är 1260, berömmes bland annat för in-

figt i Naturkunnigheten 5 men hvari denna infigt

egenteligen beftått vet man nu mera aldeles intet.

Roger Baco i England och Jllbertns Magnus i Tyik-

landjVoro utrikes denna tidens kunnigalie Natural-

hiftorici, och bägge belöntes med famtidens til-

mäie af trollkonft. Emedlertid hördes deras före-

läsningar med mycket tillopp äfven frän Norden,
och bör man bland Sven(kar nämna den bekante
Petrus de Dacia, från Wisby, fom i fin ungdom
1266 refle til Cöln, och fluderade trenne års tid

vid det der inrättade allmänna Nordi/ka läro-

färet under Albertus Magnus; men hvad han der.

vid vunnit vet man intet. Förmodeligen var det

i Natur-läran mycket litet, utan fyffelfatte han
fig med helt annat, nämligen at vidlyftigt famman-
ikrifva den hdig3. Chrjjiina från Hiimbekns legender,

och vid mognare år, då han å nyo refte til Cöln,

at hämta hem med fig derifrån til Sverige, nio

hufvuclen af de få kallade elfva tufende Cölni-

Ika jungfrurs.

I äkarekonften i det trettonde och följande är»

hundrade, kunde ej heller bidraga til Natur-lärang

framfleg, ty utom det ufiaife qvackfalfveri, trod-

dts vid]l<eppelfe göra nog at bota alla krämpor,
och fjukdomarnes curerande deltes emellan hel-

gonen, fn at St. Petronella åkallades för fråffen,

Stcjpitnts för podager, Liborkis förften, Athannfius

för



för hufvudvärk, ApoUonia för tandvärk, och få

vidare. I Antiquitets-Archivet förvaras dock från

denna tiden några handlkrifna böcker i läkare-

konflen, iåfom en de iufpe^ione urina^, en de di-

geflione , en de phijjionomia mamiiim &' totiits corporis

och några flere, men hvilka ej gifva ofs färdeles

tankar om tidehvarfvets zoologilka. kunlkaper.

OlaiLs Magnus, Domproft i Strengnäs, fom
vid Catholika lärans fall refte ur Sverige med
fin bror Ärkebifkopen i Upfala Johannes Magnus,
famt efter dennes död af Påfven utnämndes til

hans efterträdare, ehuru han aldrig fick tilträda

fin värdighet, utgaf i Rom år i^-ff fin bekanta
Hijloria Gentiiim Septentrionalmm , och har deraf

uptagit en betydelig del at befcifva Nordens
djur. Som detta arbete både är det förfta i fit

/lag, fom af en Svenik blifvit författadt, och
tillika bäft uplyfer hvad begrepp våra lärda den
tiden gjorde fig om djur-kännedomen, blir des

närmare Ikär/l^vådande af dubbelt ikäl et ämne
för vår upmärkfamhet.

Men, Mina Herrar! innan denna granfkning

företages, torde ej vara onödigt at föra ofs til

minnes de grunder hvarefter Olai Magni förtjenft

bör dömmas. I vår tid då djurens hiftoria fä

ofta blifvit afhandlad , då männifkofnillet fmä-

ningom vant fig at anftälla de fvårafie rön, då
naturens betragtande förfi väckt Phiiofophens öga
til fanningarnas beftämmande, och Phiiofophien

fedan i genllcatt återburit til naturforlkaren dem

tviflande noggranhet, fom enfam kan gifva fakra

titilagj i defla lyckliga omftändigheter, har man
A 3 utaa



utan tvifvel rätt at fordra mycket af den fom
uphäfver fig til Au<5tor5 men Olauf Magnus åter

faknade naltan all den nu varande uplysningen.

Utom Arijloteks och Plinins , hade han ej andra

Auélorer a t följa än Alhertus Mfignuf, och Kyrko-
fäderna fåfom yluibrofiM , Hieroni/ums och j^ngiu

Jiiiins, och i deda kan man ej neka honom myc-
ken beläfenhet. Från ungdomen fyrfelfatt med
Hiftorien och Kyrkoväfendet, hade han ej heller

nog tid at fjelf til flörre fäkerhets vinnande kunna
anltälla några förfök, hvilka defsutom ej voro i

tidehvarfvets fmak, utan nödgades fåledes oftaft

tro pä andras berättelfer. Emedlertid på en tid

då andra vifie ännu mindre, har han ej gjort

illa at pä et fiälle famla alla deffa berättelfer,

och förtjänar åtminftone vår tackfamhet, för det

han lemnat ofs et begrepp om då varande kun-
/kaper och fördomar,

Djur-riket delas af Olaus Magnus i fyrfotade

'djur, foglar, fil^kar, vidunderliga fi/kar och in-

{q^qv^ Vi fkola nu litet närmare efterfe huru
hvardera blifvit afhandlade.

De fyrfotade djuren fördelas i hemdjur och
vilda. Af de förra bed^rifvas får, kor, hundar,

häftar, kattor, råttor, fvin och renar. I befkrif-

ningarna förefalla många underligheter fåfom at

hundar hindra ormar krypa i fofvande männi-
/kor, at på Gottland finnas baggar med åtta horn,

och at renen har trenne, nämligen et midt i

pannan, och et på hvardera fidan. Både delTa

månghornade baggar och renar finnas afteknade

i trädfnitt uti den edition af Olai Magni arbete

fom utkom i Rom år i^*^^. At renarne blifvit

tekna-



teknade med trenne horn, kunde tilflcrifvas den
okunnighet fom man borde vänta om de af-

lägsne landlkaper der de voro infödingar 3 men
Au'flor underrättar ofs at de varit ftund ^m fedde

i föcira Sverige; nämligen då de bliivic bäde af

Sten Sfure den Äldre ikickade til HoNften, och
af Kung Gustaf 1 til Preufen , fatt d<i dö-Jt på
bägge deffa ftällen, af climatets ombyte, hvilket

äfven våra tiders erfarenhet vittnar at de fvår-

Jigen uthärda. Af de vilda djuren har O/^/^-t

Magnus omnämnt alla fom nu hos ofs kännas

fom infödingar, utom menken, fnöraufen, näbb-
mufen och flygande ekorn. På en tid då ikd-
gade termer felades, och då man ej ännu vifte

at hänföra slt til fina/lägten, ikuUe nödvändigt
befKrifningarna bli olika med dem i vår tid, och
gjordes ofta jämförelfevis. Således heter det til

exempel om filfrafenj Han dr Jlor fom en Jlorhtmd,

med Öron och iitfeetide af en katt» famt ganjkajkarpa

klor , kroppen dr luden med tjocka brimaMiga htjr,

och fvanfen kortare men hur tjockare an rdfvens. Åt
djuren tilläggas ofta fädane egenfkaper fom i

vår tid ej mera finnas 5 fåledes fäges at om rättor

enda/i fä dta fofker hlifva de huita, men mijla äter

denna färgen du de fä annan föda; och mera dylikt.

Ehuru för öfrigt Ölans Magnus ej juft utan åt-

ll;.ilnad antagit alla fördomar, utan befirider flere,

fåfom bernftens tilkomil af lo -urin, efter Plinii

tanka, mäile man dock tilftå at han fom oftaft

varit nog godtrogen. Således ger han ofs en

lång berättelfe om en flicka fom blifvit bort-

röiVad och fått barn med en björn, famt anför

tlere exempel af männi/kor fom genom trolldvom

fclifvit vände i vargar. Denna fifta fördom måfte
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länge bibehållit fig hos ofsj ty vid början och
medlet af fjuttonde ftculo, finne vi at Profeffor

Frank i Upfaia, och Alamis i A bo, i Here thefer

från Cathedern föriägtat, at männiil^or ej kunna
förvändas i olkäiiga djur 5 och ehuru enkla och
folklara thefer ännu ftundom från våra Lärofäten

utkomma, ikulle man dock befinnat fig at fatta

i fråga en fådan orimlighet, om den ej haft nå-

gra anhängare^ och til ytterligare bevis häruppä,

finne vi ännu år i68i^ <-'n differtation ventilerad

i Upfaia, under Profeffor Spole, de Lijcantropia,

hvari Aucflor vidlöftigt beftrider deras fkäl fom
tro at männin<.or verkeligen genom den onda
andans tilhjelp vändas i vargar, och påftår der-

emot, at den onde endaft förblindar ögonen och

föritåndet på dem fom trodt fig bli vargar, och
fjelf, genom luftens påtryckande i fömnen, ger

dem de fi^ador och får, fom de inbilla fig fått

af hundar, under fin förvandling. Jag vet ej

om den ena meningen är bättre än den andra,

men jag har utan affeende på tiden fammanfört
alt fom hör hit, för at fedan flippa återgå til

denna arten af zoologie.

Antalet af foglar, fom Otaus Magnur anfedt för

fvenfka, kan ej utltakas, ty på flere ftällen nämnas
flere arter tilhopa; fåfom at gäfs, ankor och hack-

fpikar finnas af ficre flag, m. it». Belkrifningarne

»ro ock ofta få otydelige, at man ej kan giffa

hvilka Au<^or menat. Foglarnas hufvud-lkillna-

der fåfom i dag- och natt-foglar, kött-ätande och

frö-ätande, omtalas, och vifas med exempel 5 men
för öfrigt följes intet fyllem, och läderlappen

förvis til foglarnej ehuru dock Auäor kände at

han



han födde lefvande ungar. Hvad man knapt

Ikulle kuana vänta är, at denna tiden påfoglar

här och der i Sverige upföddes, ehuru fällan,

och at pappegojor afven ftundom utifrån hit-

fördes. För öfrigt må man ej tro, at Olai Magni

hiftoria om foglarna är mera fri från fördomar
och befynnerligheter, än den om fyrfotade djuren.

Foglar omtalas fåledes fom ha ena foten at fimma,

och den andra at gä, och fä vidare. Det är ej

altid nog för männifkan at fjelf tro det ofanna,

utan hon letar ock ofta efter orfakerna, hvar-

före Naturens Herre få inrättat fom hennes in^

billning föreftäller figj och til detta llags under-

fökningar hörer Olai Magni, hvarföre örnarna in-

linda fina ägg i harik.inn och räf/kinn? nämligen^

emedan om de fjelfve fkulle ligga ut fina ungar,

deras klor Ikulle förmycket krökas, få at de ej

fedan kunde fånga fit rof. At man denna tiden

trodde på generatio equivoca bör förefalla mindre
underligt, när, fom jag längre fram ikal vifa,

denna galen/l^apen ända mot flutet af följande

feculum, ftundom vid våra Lärofäten förfägtades.

Således omtalar Olaus Magnus, efter en annan
fom han fager med mycken flit ftuderat naturen,

at vid Orcadifka öarne, af et träds frukt fom
föll i hafvet, föddes et ilags änder, fom efter

handen fingo vingar, och flögo bort. Deremot
anföres ock af vår Au(!?tor några rön af hel an-

nan befkaffenhet, fom nyare tiders erfarenhet

bekräftat, fäfom at foglar hvitna längfi i Norden,
at göken ej fjelf bygger fit bo, och få vidare.

Fifkarnas delning efter fin olika betäckning

och olika utfeende, namnes väl af Olaus Magnus,
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men förgäfves /kulle man dock hoppas at han
om dem följt något fyilém. Tvärt om voro des
kunlkaper här ännu inlkränluare, utan har han
öfveralt afhandlat Ic^yologien endaft fom filkare,

och Prelaten har fäkert häri trodt Tig göra bäli,

ty i fjelfva början af filkarnes hiftoria berättar

han ofsr at Nordens Jijkar dro fa mångfaldige, at

det bor förnöja o/s mycket mera at njuta dem fom
föda, dnattvifta om deras Nomeiiclatur ; hdlft de til-

lika dro fä vdlfmakande ,\ at de hora få tilgift för
briften af Grekifka och Latinjka namn. Til fi/karne

hänför Au<5lor fkjälen, fall han födde iefvande

ungnr, och vidrör härvid den iiora famvetsfrägan,

om /kjäl-kötts ätande i faftan kan tillåtas? famt
fynes benägen dertil, efter fkjälen då han jagas

från flranden, altid flyr til hafs, men ej til /kogs,

och faledes räknar fig fjelf til fillcarne.

I Boken om de Vidunderliga Fifkarna, har

Aut^or fammanfört få väl Cete, fom Trichecus

Rosmarus, många Amphibier, och åtlkilliga Vei-

mes, fåfom Afterier och Echini. At Olam Magnus
genom granflcapet med Norrfjön fått underrättel-

fer om llere hvalar, är lika lätt at fatta, fom at

deffa underrättelfer oftaft blifvit ofullkomliga,

efter d? mäfl berodt på filkares vitsord, hvilicas

vidfkeppelfe förmådde dem at genafl med fruk-

tan bortfläppa alla fifkar de fäng?^de af något

ovanligt ut Teende. De Au<^orer fom Olaus Magniis

citerar, ville ock oftaft ännu mindre. Hvalar

omtalas fåledes efter Hieronyums och Anibrofius,

af få ofantelig ftorlek at fjöfarande kaftat ankar

och Jandftigit på dem, fom på öa^,; famt uptändt

•Idar, då djuret, fom kändt fig brännas, fänkt
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fig i hafsbotten , och de med ytterfta fara und-

jluppit. Detta fkal ockfå händt den helige Bren-

danur, men fom han hade nog magt at när han
ville låta fiHcar ftiga up öfver vattnet och lof-

fjunga Herren, få mäfte han väl varit under-

kaftad mindre fara. Emedlertid torde man i

deffa berättelfer, få igenkänna de yngres om
Kraken, hvars verkelighet eller digt ännu iärer

vara nog ofäker. Om Delphinerna berättar vår

Au^or at de bära fimmande, eller ock redan döda
männifkor i land, om nämligen deffa ej ätit

Delphin-kött, ty i den händelfen måfte de lida

reprefalier och h\i upflukade. Det fördår fig at

Sirener och Hafsmännilkor omtalas fom ganfka
verkeliga. Efter fjöfarandes enhälliga vittnes-

börd denna tiden, berättar Au<flor vidare at utan-

för Bergen i Norrige fynas ormar med manar,
af hela 2oo fots längd, och 20 fots tjocklek

j

hvilka fom pelare refa fig up för fkeppen, fatta

i männifkor och upfluka dem. Emedleraid kände
dock Olmif Magnus at Nordens ormar voro mindre
giftiga än Africas5 likväl gjorde han fin flit at

äfven här derutaf upräkna få många möjeligt var,

och hänt ända til tio arter, hvaribland äfven den
ofkyldiga Kopparormen feck et oförtjent ram.

Om ormarne vifte Aut^or at de om våren af-

kläda fina fkinn , men /Icänker ofs deremot den
fabelaktiga berättelfen at de ftundom, faft fällan,

om vintern i få flor mängd gömma fig under
björkrötter, och få upvärma deffa genom fin ande-

drägt, at trädet hela vintern bär gröna löf.

Ordningen kommer nu at följa vår Auc^or til

infeäerna. Hans kännedom af dem kunde väl

ej
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ej vara Hor, dock upräknas åtH^illiga arter fom
tldragitfjg färdeles upmärkfamliet, fafom tkoxen,
flere ilags Scarabeer, Brömfar, Getingar, och få

vidare. Norrländ/ke Myggens hela belvärlighet

kändes då f)m nu, jämte de än i dag brukeliga

förvaringsmedlen at fmörja anfigtct med tjära,

och med rök freda kreaturen. Likaledes var

man omtänkt at fördrifva vägglöfs, och dertil

nyttjades malört- vatten, eller en blandning af

qvickfilfver, olja, falt, m. m. Om bilkötfeln

har Auäor mera an man kunde förmoda. Svär-

marnas fångande och fiyttandi;, fvaga flockars

födande om våren, tjuf-bien, och biens ölriga

fiender, voro då näilan få kände fom nu. Om
biens förvarande öfver vintern berättas at iloc-

karne midt i September öfverhöljdes med halm
eller rör, fedan vid förfla froft flögs vatten der-

öfver, få alt väl fammanfrös, och vidare (kotta-

des fnö på ftocken, eller nedgrafdes den i fnön,

och bief der iiående åtta månader. Det är un-

derligt at i nyare tider ingen hos ofs frefiat at

på detta fatt förvara bi-kupor. Förioket är lik-

väl litt^ och Ikal ej länge bli oaniiäldt. På detta

fättet kan man begripa den långa vinterhvilan

fom Au(ftor gifver ät Nordens bi, nämligen ända

til midt i Maji månad, efter gamla liylen, hvil-

ket nu ingalunda paffar, och väl ej enfarnt får

til/l^rifvas våra tidigare vårar, ehuru man inga-

lunda vil neka at ju ock Climatet blifvit myc-
ket förbätrradt. Blodiglars nytta i medicin, var

redan i Olai Magni tid hos ofs bekant, och deiTa

för han, äfven lom grodorna, til vatten-malkarna.

Perlemuflan har fått fit eget capitel, och Prela-

ten ifrade högeligen mot perlors öfverrtödiga bruk

af



af Nor(5ens Damer. Myrorna fyfTelfatte ock-

få vår Auc^or, och han berättar tned all til-

förfigt^at fiundom, för atbebåda Konungars mord
eller utdrifvande af folket, krypa fmä myror i

oräknelig mängd upföre träd der ftora myror

viftas, anfalla dera, och höra ej up med ftriden

förr än deffa blifvit öfvervundne. Något exem-

pel härpå borde väl anföras, och fåledes berät-

tar Olmis Magnus at detta jartecken tildragit i\g

både i Upfala och Stockholm år 1^21, då

Christian 11 blef utdrifven^ lika fom man be-

bott föka andra förebud til Tyrannens olycka,

än et helt folks billiga hämd och förtviflan.

Efter Oimis Magnus framträder en flor tom-

het i Sveriges Natural - hiftoria , och det förfta

fom fedan hos ofs blifvit utgifvit om Djur-

riket, lär vara en differtation i Upfala af år

162 5" 5 de fpeciebiis animalis , homine, ejusque in utero

formationen &" zoophijtis, hvarvid en Olaus Martin

var RefpondenSj och Philofophiae Adjun<5^en Petreus

Prasfes. Hela afhandlingen beflod blott af fyra

blad, och är ikrifven i form af thefer. Et ut-

kaft til fyftem finnes dock antagit. Djuren de-

las nämligen i fullkomliga och ofullkomliga. D^
förra vidare i lands- och fjödjur. Landtdjuren

delas få i gående och flygande, och de förre i

fyrfotade djur, och krypande. Fyrfotade djuren

åter fördelas i fådane fom föda lefvande ungar,

och fådane fom värpa ägg , fåfom grodor, cro-

codiler, ödlor, och ormar fom ha fyra fötter.

Til de krypande d uren föras alla öfriga ormar,

och mafkarna. Foglarna fkiljas i kött-ätande och

frugt - eller frö-ätande. Om fifttarna vifte Au<5tor

at



at honornas ram ej blir frugtfam om den ej af

hanarnas mjölke befröas. Sjödjuren, fager AuÅor,
äro för öfrigt ciels fijrfotade fom grodan, crocodikn,

uttern ; dels krijpande fom vattenormen ; dels Jlygande

fom gLifen. De ofullkomliga djuren äro fadane
fom på något liälle af kroppen äro fom aflT^.urna,

och deffa delas i vingade och ovingade. Da
vingade delas vidare i fådane fom ha tvä, och
fadane fom ha fyra vingar, och är det et bevis

af nog liten upmärkfamht^t , när fjäriln liälies

bland de förra. 'För öfrigt trodde Auåor in-

fe(5lernas upkomft af förrutnelfe, nämligen at torn-

dyilar blifva af rutnade äfnor, bien af oxar,
getingar af häftar, m. m. famt at om den rutna-

de materien är endal] jordaktig, födas deraf fkaU
kräkj men om hon äter varit finare, tlugor och
andra infe<^er. Om Zoophiterna hade han rät-

teligen det begreppet, at de ilodo på gränfen

mellan djuren och örterna, famt nämner deraf

några arter fom dock icke belkrifvas. Til Hut

har Auftor ventilerat den flora frågan, fom vi

fedan få fe få ofta fyffeifatt förra feculi Lärde,
nämligen, om foglarne biifvit ikapade af jord,

eller al vatten? en underfökning fom nu förlo-

rat fjt hela värde.

Från tiden då denna differtation utgafs, hafva
åter femtio är förflutit, utan at man kan up-
vifa i Sverige någon til vår tid förvarad af-

handling, fom egenteligen kan kallas Zoologi/k,

ty med detta namnet förtjänar väl icke aj: näm-
nas en Oration, de PeUcano, hållen i Linköping
år 1633, zi Daniel Kijländery och, fom Auétor fjelf

fager, famma år biifvit /krifven under rötmåna-

den,



den, hvilket mnn väl kan tro, ty utom några

utrop öfver Pelicanens ömhet för fina ungar,

innehåller ej hela Oration annat än den utfökta

galenlTk^apen at Orator, på ej mindre än fju blad,

låtit hvart ord börjas på P, utan at för öfrigt

veta hvarken hvai han fade, eller om han ens

ärnade fäga något.

Vil man åter hos ofs förföka at fylla briOen

i hiliorien om denna tidens zoologie med ftrödda

anmärkningar, fom händellevis i andra lärda ar-

beten influtit, få äro nalian inga flera at tilgä

än några vid Upfaia och Äbo utgifne Academi-
ike differtationer, och deffa lemn^ ofs ej fördel-

aktiga begrepp om våra förfäders djur-kännedom.

Bland de älfta lom däraf kommit til ofs äro
Chesnecojjheri, och hade man, kan hända, ratt at

deri vänta några zoologifka kun/l^^aper, efter han

i Upfaia varit Phyfiologisc Profeffor, men dit

hörande ämnen vidröras fällan, och då det hän-

der, fker det ofta på et fatt fom är fämre an
okunnigheten. Således förekommer i en differ-

tation de Occultis qnalifatibus af år l62f , at en

lefvande fpindel inbunden i en nöt, och buren

på halfen, botar qvartanj at när en vifs liten

flik fäder fig faft vid ftyret, förmår han hålla

qvar et Ifort ikepp, faitän det flormar, och mera
fädant. Frank, fom var famtida m.ed C/iesnecophenif-,

och den förfta Anatomie Profeffor i Upfaia, höll

fig väl i fina differtationer någon gång innom
fin krets, men firäckte ock ibland fin upmärk-
famhet til de befynnerligafte ämnen. Jag har

redan nämnt at han tvänne gånger ventilerat den

frågan, om männiikor kunna förvandlas til olkä-

liga
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liga djur? men man finnef ock af honom flera

andra af famma natur j fåfom, om fofler fom
förr än de börjat röra fig gått bort genom mifs-

fall, åter på ytterita dagen /kola upvåckas? om
qvinnor kunna få barn efter gemenlkap med
de onde andarne? om Lapparne genom troil-

konlt kunna lata ormar och grodor födas i män*
nilkor och djur? famt om genom Chymien rent

och verkeligt guld kan tilverkas? At deffa frå*

gor nekas de tvänne förlia, men de tvänne fe-

nare jakas, och fåledes lära Herrar Alchymiftet

i Frank få ärkänna en af fina älfta förfägtare i

Sverige. Man trodde denna tiden at när män-
fiilkor mördades, blodet, ehuru redan ftelnadtf

åter Ikulle börja flyta ur banefäret, äfven efter

längre tids förlopp, få fnart mördaren kom til-

lades, Frank, långt ifrån at beffrida en få orim-

melig fördom, antog den äfven fom Ckesnecopherus

gjort, och lemnar derom en hel theorie, i en

egen differtation öfver detta vackra ämne år 1624.

Ibland förfökte likväl Frank at i fm vettenfkap

ge det ljus han kunde. Således ha vi ännu ef-

ter honom en differtation om Anatomien i al-

mänhet af år 1628? och flere öfver männifko-

kroppens färfkildte delar, fåfom en om hjärnan,

l63i, en om hjertat 16385 och en om ögonen

löfl, hvilka för fm tid ej äro at förkafta.

I Åbo förfökte då Phyf. & Botan. fedan Theo-

logiae Profefforn Alanus år 1643 , a t fom Pnxfes

i en differtation de generationihns ex corrnptionilmf

forpomm naturalmm, ge läran om generatio aequi-

voca en ny fkeppelfej nämligen, at ej jufl getin-

gar föddes af förruttnelfen i häftar, utan af förut

öf-
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öfvét hela Naturen kringfpridde frön. Det var

famma Alamiy fom i en annan differtation ds Natura

är 1645", påftod, at intet adel/kap ar en blott måmujko»

tipfinning, utan har fin grund i naturen, få at de

fom dro af ädel och ffmidm bord, få efvm barn af
ädlare lynnen, Hurudana eljeft infigterna i zoolo-

gien varit vid Åbo Academie.i medlet af förra

århundrade, kan Hutas af en differtation deÄIon/Iris,

för hviiken Phyf. & Botan. Profefforn Thauvonkis

år löff praefiderat, hvari Au6lor fager at leo-

parder upkomraa af lejons och panterdjurs par-

ning, och kalkoner af höns och påfoglars, famt

på god tro 2ini'ÖT Plinii berättelfer om männifkor

utan hufvud, fom hade munnen och ögonen på
bröftet.

Vid Ty/lca ikolen i Stockholm lär man efven

i förra århundrade fyffelfatt fig något med djur-

riketj åtminftone förefalla bland de tryckte Exer-

citationes flili de Naturae mirandis, fom der offen-

teligen blifvit upläfte 1670, en de Aqnila, och en de

Leone, fom begge innehålla näftan alt, båie fantoch

ofant, fom man då vifste om örnen, o:h lejonet,

och hvari Auåorn til den förra ingalunda lemnat

den frågan orörd, om foglarna blifVit fkapade
af jord eller vatten?

Från år lö?^ då Profeffor Beretius i Upfala utgaf

fm differtation de Infe&is, börjas det tidehvarf , då
zoologiens delar begynte at vid våra Högflvolor

färfkildt afhandlas; och från denna tiden hafva

vi en oafbruten kedja af differtationer i denna
vettenfkap, men man (kulle ock deruti, ännu på
lång tid, förgäfves vänta några andra afhandlin-

gar. För at fåledes kunna lenjna några veder-

B mälen*
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mälen, huru zoologien i detta tidehvarf blifvit

idkad, fordrar min Hvyldighet at genomgå de til

vårt ämne hörande differtationerj men förut

torde ej vara onödigt at framföra några almän-
na begrepp om defifa Academi/ka lärdoms prof

denna tiden.

Författaren til differtationerne i det förra och
början af detta århundrade, var merendels altid

Refpondenten fjeif 5 dock lär härifrån iiundom-

fkett undantag, ty man finner några Profefforer

fom ibland förut tilkännagifvit at differtation är af

Refpondens, och detta hade varit öfverflödigt,

om de ej oftaff fjelfve Ikrifvit, eller få anfenii-

gen förbättrat deffa arbeten, at deras värde mäfl

derpå ankommit. Således finner man til exempel
at Profcffor Drojfander förklarat, at den yngre
Rndbecks bekanta differtation de propagatione plan-

tariim, helt och hållit var af Rndbeck fjelf. Man
måfte efven bekänna, at när differtationer fkola

vara et Academifkt lärdomsprof, fynes deras för-

fattande närmaft tilkomma Refpondens, ehuru

det ej eller kan beftridas, at ju ofta fordras fä

mycken kun/kap at väl förffå, och väl förfvara

en annans arbete, fom at författa et egit. Der-
emot lår det vara aldeles fäkert, at den Acade-

mi/l^a ftden denna tiden, at af höflighet til

Praefes välja hviiken Profeffor fom hälft, utan at

det minfta efterfinna om hans vettenlkap hade

någon gcmenfkap med i fråga varande ämnen,
ledde til ftora olägenheter 3 ty dels ftannade här-

igenom hela differtations värde på Refpondens

fjclf, eller fom är det famma, en omogen ung-

doms förfök blefvo ej af någon ftörre kännare
gran-
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gran/kade, dels bemödade fig Praefes, eller ock

Refpondens fjelf, at vrida ämnet ur fit rätta

Ikick, inpä Profefforns egen vetten/kap, få denna

/kulle få tilfälle at lyfa med fin lärdom, och

häraf får jag tilfälle at framdeles vifa flera .prof.

Ofta förfämrades ock differtationerna ännu mera
genom den orimeligheten, at ämnen togos flump-

vis5 til exempel, efter likheten med Refponden-

tens namn. Således finna vi at en Bjurberg difpu-

terat om bäfvern , en Hval om hvalarna , och få

vidare.

Rörande fjelfva föreftällningsfättet, begyntes

denna tidens differtationer merendels med under-

fökningar, om urfprunget til det eller de djurens

namn, fom fkuUe afhandlas, och dett\ urfprung

föktes gärna från Grekilkan, eller ftundom från

Hebrej/kan. Sedan några fidor härtil i en onö-

dig erudition åtgått, kom ordningen a»- omnämna
alt fom hette lika med i fråga vara ide ämne:
fåledes i en differtation om drakar, underrätta-

des man om Athenienfernas lagftiftare Draco,

och när biens hiftoria var ämnet, l-^ddes up-

märkfamheten på Egyptiernas dyrkade oxe Apis,

och på Apis tredje Konungen i Argos- Änteli-

gen kom Au6i:or fram med definition på i fråga

varande djur, fom var vida fkild ifrån vår tids,

och af deffa definitioner får jag framdeles an-

föra några exempel: Vidare öfvervägides gärna

hvart enda ord af definition färfkildt.^ och ofta

Hutades altfamman med några moraliika betrag-

telfer, fom borde hämtas af de djur man trodt

fig befkrifvit. För öfrigit förefalla ganlka fällan

magra egna rön, och kännedomen af utlänflce För-

fattare, fom nu började blifva almäqnare än förr,

B 2 med-
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medförde ofta den olägenheten^ at deras menin-
gar aniogos utan granlkning.

Ifrån år tö?^ til defs Linné år I734utgaf förfla

uplagan af fitt Stjjlema Nntiirce, förvaras ännu pä
Upfaia Biblioteque , tjugufju vid Academien der-

liädes i zoologiike ämnen ventilerade differtatio-

ner, en från Lund , två från Strängnäs Gymna-
fium, och elfva från Åbo, utom Achrelii Contem*

^jlntio mundi, fom innehåller flere differtationer

om djuren a). Ingen af alla deffa finnes op-
tagen i den förtekning öfver zoologi/ka arbeten,

fom Linné anfört i andra uplagan af fin Fauna
Svecica, et uragtlåtande fom altid gjort min för-

undran; hälft på denna lifla finnes tlere atlänfka

differtationer, fom vifferligen ej ha ilörre värde

än våra fvenfka. Det är ockfå omöjeligt at

Linné ej kandt några af defTa, åtminftone dem
fom undtr Profeffor Roberg bl i fvit ventilerade,

hälft i Aiiedii Bibliotheca i&tjotogica, hvars utgif-

vande af Linné fjelf beförgdes, omtalas och re-

cenferas Robergs differtation om fifkarna. Hvad
var då or åken til Li^més tyfinad? Ville han anfes

för den förfla i fit fädernesland fom befkrif-

vit djuren? Stora män ha utan tvifvel ftun-

dom fina fvagheter, men om efven nu få varit,

äro vi ändå Ikyldige Linné det billiga vitsord,

at hans ära ingalunda förminfkas genom de för-

fök i Sverige för hans tid blifvit gjorde i Natur-

läran^

ä) Alla cieffa differtationer hafva på min begäran blifvit

utföktc, och benägit mig meddelade, af Hr Profefforn

och Eibliothecarien AnriviUius ^ fom häri lemnat et

nytt vfdermäle af den nit för Lärdomshiltorien, hvar-

med han förverfvar iig cfl rätt til lina landsmäns lack.

fambU,
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läran, och at hans arbeten äro få mycket öfver

de förras vanliga krets, at deffa ofta endaft fy-

nas fom Ikuggor, tjänliga at öka värdet af deti

dag Litmé utfpridt i alla Naturens riken. Men
jag kommer äter närmare til mit ämne.

ProfelTor Berelii differtatio de InfeB^b, hvarvid
Keplerus var Refpondens, och fom år 1675" i Up-
fala ventilerades, lär vara det förfta arbete af

fvenik hand, hvari man ämnat färikildi: afhandla

någon af djur -rikets claffer5 men utom denna
förtjänft har det ingen färdeles annan, och man
hisnar vid afftåndet derifrån til en De Geers

arbeten. Här förekom.mer näftan. intet af hvad
fora nu Ikulle fägas om Infeflerna, men deremot
mycket, fom intet il^uUe vidröras 3 fåfom om de
blifvit il^apade fom de andra djuren, eller fedan
tjlkommit? om de efven blifvit framförde til

Adam i Paradifet? och få vidare 5 men ej nog
härmed 5 en hel afhandling om infefternas fjälar,

/kulle äfven föra ofs til minnes, at Bereliiu va-

rit Profeffor i Metaphyfiquen. Man bör likväl

ej neka Au<flor den äran at han hos ofs varit

den förfia , fom efter Rhedi och Franzius ifrat

mot generatio aequivoca, faft det ännu dröjde
Jänge, innan denna orimlighet helt och hållit ut-

mönftrades vid våra Lärofäten.

Aret efter, eller 1676, ventilerades i Upfala
under Mathef. Profeffor n Celfius fom Praefes, och
j^ohajt Aurmilius fom Refpondens, en differtation

öfver en annan del af djur-riket, nämligen de

natiiva pifcium in genere, &' pifcatiira, Au<5i0r gör

här förft en alman fördelning af djuren , i fly-

gande, fimmande, gående, och krypande | och

B 3 lemaar
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Jemnar ofs på de fimmande denna definition;

Fijk ar et i vattnet Jtuimande, af Naturens Danare
,

från fkapelfens början af vattnet frambragt, och fedan
genom den Gndomdiga valfignelfens kraft , fg for-

okande ofkaligt djur, delf betdckt med hud, dels ined

fjäll, och forfedt med de för fg jjajjande varktijg

,

til Guds dra och niiinnijkans nytta. Au (flor om-
talar vidare at Fiikarne plägade fördelas förft i

Amphibier» fonn lefva både på land och i vatten,

fåfom grodor, fkyidpaddor, Ikälar , bäfrar och
crocodiler, hvilka han dock tvekade at räkna
til iifkarna, och fedan i egSnteliga Fifkar, fom en-

daft trifvas i vattnet och dö om de Jänge beröf-

vas det. Deffa delas vidare i dem fom ha blod,

och dem fom dro blodlofa, famt de förra efter frtt

tilhåll i hafvet, flrömmar, fjöar, och kärr. De
blodlofa fiikarna , fom i ftället för blod ha
en annan Ilemaktig vätlka, äro oftron, kräftor,

och få vidare 5 men deras underdelningar om-
talas icke, utan hänvifes til Franzii Hijloria Ani^
maliunu Med all ofullkomligheten af denna in-

delning, finner man dock at Au6lor varit mån åt

bringa fina tankar om fifkarna i et flags fyftem^

Han kände för öfrigit at fifkarna genom fina gäl

andades en vattenblandad luft, och bevifte det

efven derigenom at fjöar qväfva. Generatio squi-

voca nekades aldeles, och hadeAuc^or eljeff rigti-

ga begrepp om fifkarnas tilkomllj men då han ikul-

Je förklara huru fifkar kunna finnas i fådane vatten-

famlingar der ej förr fifk varit, anför han väl

at den befröade rommen kunnat af foglar blif-

vit ditförd , men framkommer ock med den
oväntade uplysningen, at rom-kornen af fölens

dragande kraft kunna blifvit opiyftade, och an*

tingen
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tingen åter ftrax nedfallit i fådana vatten. famlin-

gar, eller ock värkeligeri blifvit i fkyarne fram-

kläckte, och fom fmåfilk nedrägnat, på famma
fatt fom grodor och maflvar flundom nedrägna,

hvilket Auélor fager fig fjelf veta nyligen händt

både vid Gefle och Falun.

År l68l begynte Bilberg då Mathef. Profeffor

i Upfala, och fedan Bifkopp i Strängnäs, at prae{\-

dera för xoologifka differtationer, och Kar fedan

til år i6go utgifvit fyra fådane, nämligen de

Chameieojite, de Gailicinio, de Formicu och de Locujlis.

Om chameleonten vifste Au(5tor at han ej , fom
Plinius och andra menat, endaft lefde af vädret

,

utan värkeligen åt mafkarj och om färgens för-

ändrande trodde han, efter flere Au(5i:orers famla-

de vitnesbörd , at chameleonten Ikiftevis kände
ikläda fig alla färgor, hvilket åter ingalunda är

enligt med vår tids erfarenhet. Hvad fom i dis-

fertation om tupp-ropet förtjänar fiörfta upmärk-
famheten, är utan tvifvel at der finna kukuliku

på noter, til bevis at tuppen värkeligen fjunger,

och intet fom några orätt föregifva endaft Ikri-

ker. Om myrorne kände Auctor deras förvandling

från larfver til myror, men tyckes ej vetat at

famma fpecies voro både vingade och ovingade,

famt de fenare hvarken hannar eller honor. Den
Jiora och omtviftadsfrågan, fager Au<!Jlor, om infe^erna

efven blfvit Jkapade med de andra djuren , eller fedan

hdndelfevi^ tilkommit? ville han gärna lemna orörd;

men är dock benägen at tro det förra, efter de,

enligt flere Uttolkares mening, efven böra för-

das under de krypande djur, hvars /kapelfe

Mofcs omtalar. För öfrigt uprepas de gamlas

B 4 öfver-
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öfverdrifna berättelfer om myrornas klokhet och
fparfamhet, och tyckes det efven beliyrkas a£

fjeifva definition fom Au<^or gifvit på mi/ra, at

hän i fynnerhet förefatt fig at be/krifva hennes
moralinia caraéter, o'ch denna definition lyder fä

här: Myran ar et klokt och arbetfamt infett-djur,

Tekningen är om ej annat åtminflone kortj

men den öfver gräshopporna ar få mycket längre,

ufan at ändå vara bättre 5 Gräshopporna, nämligen,
aro fijrfotade infe^-djur, med flert afjkdntingar, med

fig
tilborlig fuUkomlighet, med formäga at föröka flg

af et frngtgfvande fro, och med et knapt kandt fung-
iuflrmnent; fkapade af den ftora Guden til Des heder

och dra, det helas fullkomlighet och manntjkans nytta»

Efter denna definition borde man ju med fkal

tvifla om Au<5tor någonfin fett gräshoppor, fe-

dan dem tiidelas endaft fyra fötter. För öfrigit

tilftår han fjg hvarken ha vilja eller förmåga at

åtikilja alla gräshoppornas arter, utan tycker det

vara beqvämligaft, at dela dem i vingade och
ovingade. I almänhet torde jag få anmärka at

Bilbergs xoologiH^a differtationer, oagtadt hans
öfriga lärda förtjänRer, efven för fin tid ha nog
Jitet värde, ehuru han likväl altid hållit (ig vid

värUeliga djur, hvaremot hans Ämbets- broder
Petrus Lagerlöf då Profeffor i Poefien, och fedan

Hiftoriographe, famt eljeQ känd för mycken lär-

dom, år l6s^ prefiderade for en differtation af

et helt annat /lag., nämligen de Draconibus. I

början deraf kan man dock ej juft veta hvart

Au(5lor ämnar 5 ty drakar definieras med fddane

ormar fom antingen genom fm ulder, eller fln natur,

hjinnit til ovanlig florlek, och efter denna defini-

tion kunde man hoppas få höra något förnuftigt

om
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om Africas och Indiernas ofanteliga ormar; mea
detta hopp förfvinner vid drakarnas fördelning

i vinglöfa och flygande, med och utan kammar,
med och utan fötter, och få vidare. De fly-

gandes verkelighet, fåfom minft trolig, fyfselfätter

f]g Författaren mäft at bevifa, och bland annat
bevifar den fom verkelig Poefeos Profeffor, ge-

nom de gamla Poeternas vitnesbörd. Men nog
om et arbete af detta llagj det torde blott få

anmärkas at famma Profeffor fedan prsfiderade

för en dilTertation de Prc^judiciis , och hade han
ej gjort illa, at något närmare öfverväga det

fenare ämnet, innan han gaf fig i färd med
drakarna. Emedlertid må dock ingen tro at

Lagerlöf hos ofs varit den enda, fom mot flutet

af förra Seculo, förfägtat deras värklighet. He-
la tio år efteråt, eller 1695", difputerade Anders
Bolin öfver famma ämne i Strängnäs, på Con-
fiftorii förordnande, för at erhålla en beftällning

vid Trivial -Scolan derdädesj och använde alla

fina krafter för at i fynnerhet bevifa at de drakarna
voro til fom hade vingar och fötter. Denna
Aucflor lär ofs efven om drakarnas urfprung, at

de oftafl tilkomma af förrutnelfe, lika fom bien

af oxkött, råttor af orenlighet, m. m. famt un-
drar högeligen hvarföre denna generations lära,

tvärt emot erfarenheten, af nyare Philofopher

beflriddes. Utan at gå utom Strängnäs 5 kunde
ock Bolin få tillfälle at beklaga fig, öfver för-

fallet af läran om generatio ceqitivoca, ty året för-

ut hade der, under Prjefidium af Daniel Treittfel^

utkommit en differtation de Berniclas, feu Anas
Scoiicos, hvars Au^lor, ehuru han för öfrigit intet

gifver några underrättelfer om denna fogels hus-

B f hållning,
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hållning, likväl med Ikäl beftrider den förr om-
talte fabeln om deffa änders tilkomft af et träds

frugt fom föll i hafvet.

Samma år fom Lagerlöf pracfiderade för den
nyfs omtalte afhandlingen om drakarna, refpon-

derade Petrus Gran vid famma Lärofäte, för en

Difputation de Rangifero, under Graec. ling. Pro-

fefforn Jnlim Micrander , och har deri ej under-

låtit at om renen iemna de tilförliteliga under-

rättelfer, han fom infödd Wäfterbottninge bäft

kunde famla. At definition på renen blef ofull-

komlig , och fedan hvart ord deraf vidlöftigt

återhämtat och förklarat, får tillkrifvas tide-

hvarfvet. I ftället för de trenne horn Olam
Magnus tildelt renen, låter denna Au(5lor förftå

at detta djur endaft har tvänne, men hvilka

flundom nertil framåt utfkjuta, hvilket ockfå är

uttryckt på det trädfnitt af renen fom finnes

i differtation.

Under Graec. ling. ProfefTorn Norrmans Prae-

fidium, hafva vi efven fyra famtida Zoologifka

differtationer 5 nämligen de Livia Columba Syl-

vejirtj och de Purpura ur i6s^> Cajior breviter deUnea»

tus i687 , och Elephas delineatus i6pj. Utom en

onödigt upl^aplad Hebrej/k, Greki/k och Latinfk

crudition , innehåller differtation om dufvan nä-

f^an intet annat än traditioner fora kännas af

hvar Skogsvagtare, och den om elefanten är li-

ka ofullkomlig, famt beftår af de gamlas fam-

manraffade berättelfer. Bland annat bevifes der

rätt utförligt, at elefantens betar ingalunda äro

tänder, utan horn, fom på viffa tider affalla och
åter
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åter tilväxa, faft de fått et nog ovanligt läge,

och brutit fram genom munnen. Afhandiingen

om bäfvern är något bättre, men innehåller dock
inga egna rön, utan famlade och ftundom gran-

ikade berättelfer af äldre och nyare Auc5torer.

När de tvänne förftnämde differtationerna jäm-
föras med den de Piirpura hvarvidi?^7^ refponde-

rat , blir man derigenom än mera öfvertygad,

at deffa arbetens dugeiighet, denna tiden mäft

berodde af Refpondenterna fjelfva. Här före-

kommer långt mindre erudition, men i defs ftäl-

le åtlkiliiga artiga anmärkningar om purpurfär-

gen, och en beikrifning öfver purpurfnäckans

få yttre fom inre delar, författad med en hos

ofs denna tiden ovanlig och oväntad noggran-

het. Schvammerdams arbeten lär dock vår Aucftor

ej fedt, utan anför endaft en af defs obferva-

tioner efter ^ohan Daniel Major,

Med famma fägnad, Mine Herrar! fom jag

haft at omförmäla det vi nu änteligen vid Up-
fala Academie funnit en zoologi/k differtation

af värde, får jag efven nämna den, fom der år

1694 ventilerades de Baloena, hvarvid Medicinae

Profefforn Droffander var Praefes , och Salomon

Drake Refpondens. Auäorn til denna afhandjing

är få vida jag vet den förfta i Sverge, fom
bjudit til at utreda Synonymien hos Au(^orerna,

och fynes efven med framgång företagit fig

denna otta få fvåra granfkning. För öfrighet rö-

jes hos honom öfver alt urildlning, och känne-

dom af tidehvarfvets bäfta Auflorer. Den egen-

teliga Grönlands hvalens yttre delar belkrifvas

med noggranhet, och Auåor är nog uprigtig at

om
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om defs inre anatomie tilftå fin okunnighet,

anförande blott efter Rondelet, at den Ikall lik-

na Delphinens, hvarföre ock dennas inre delar,

och likhet med mammalia, korteligen efter Au-
6orerna omförmälas.

En annan differtation , hvarvid Drojfmider

varit Praefes, och den yngre Rudbeck Refpondens,
nämligen de Pmpagatione plantarnniy fom ventile-

rades är 1686, och eljeft i många delar förtjänar

bifall, bör ock här omnämnas, efter den hän-

delfevis i djur-riket framför en ypperlig galen-

ikap. Sedan Auc^or omtalat växters upkomft
genom förrutnelfe, fager han vidare 5 at denna
äterupväckelfe ej endaft tilhör växterna, utan

efven djuren, och, efter von der Becke, at ormar
i bitar fönder/kurne och rutnade, åter genom
folhettan biifva nya ormar, efven fom grodor,

ålar, flugor, och kräftor, kunna bringas til ftoft,

och åter uplifvas. Men ej nog härmed 5 Auåor
fortfar: når pankakor af ank-dgg, om fommarn fä
riitna , framkomma deraf grodor; och orfaken an-

föres, nämligen at ankorna ofta maft lefva af gro-

dor , och ej helt och hållit kunna nplofa och forfiora

grodornas falt, hvari deras materiella lif hejiur ; utan

endajl få mycket fnidlta det, at det med den ofriga

chifkis kan circnlera och tjäna dem til föda, Deraf
händer, at i pankakor af ank-ägg, fom en vifs tid

blifvit förvarade, detta faltet , genom en yttre kraft

fatt i rorelfe , börjar at gdfa med dmnen fom der*

med dro enjldmmiga , och om dejja da innehålla nå-

got hvarpå det genom gdsning kan vdrka, modifieras

det få, at af hvarje fådan rorelfe en fdrfkildt kropp

iipkommer. Få löjligheter äro väl {förre än både
denna
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denna upgift, och defs förklarings emedlertid

äro dock bägge af en man fom af Sverges Na-
tural hiftoria har verkelig förtjänft, och ikulle

haft ännu ftörre, om ej den olyckliga vådeiden,

fom 1702 lade Upfala i a/ka, förflört det fär-

diga manufcriptet, af hans RefebeHvrifning til

Lappmarken, få at vi nu af hans famlingar i zoo-
logien endaft äga qvar, defs vackra afritningar

af fvenfka foglar, fom förvaras på Leuffta. Lå-
tom ofs derföre beklaga fniilets mifstag , fom
alt för ofta förvandlat Lärdoms hiftorien til ea
ofantelig tafla af männiikoilägtets dårfkapers lå-

tom ofs efven beklaga et tidehvarf fådant fom
detta, der Riidbecks befynnerliga pankake för-

vandling, ej allenaft intet väckte almänhetens
åtlöje, utan ock från fjelfva Tronen belö-

nades 5 ty man bör veta at Drotning Ulrica

Eleonora befalte detta arbetets öfverfättande på
fvenfka, och vid läsningen deraf tildelade Au-
<5torn hundrade ducater.

Trenne år efter Riidbecks nu omtalte differ-

tation, ventilerades en i Upfala, kallad Apum
rex et grex , hvarvid Mathes. ProfefTor Spole var

Praefes och Herlin Refpondens. Definition fom
Au<^or -t3eri lemnat på Bi är denna: Bi dr et

fortrdffeligt Jlag blodlos infe^, fom famlar , och i

fynnerhet til mdmiijkans nytta hemfor, den adla faft,

hvilken forjl genom den Giidonimeliga foifynen blif-

vit danad i luften y och fedan nedfallit pa trddens

blad och p& blommorna. Det öfriga fvarar mot
definition, och innehåller affkrifter ui Ar ifioteles,

Plinius och Virgilii Georgica, med et noga bibe-

hållande af de gamlas fördomar, fåfom at bien

ej
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ej andades, at vifen är famhallets Kung, at den*

na ej fom andra bien är förft larf, utan ftrax

vingad, och få vidare.

En enda differtation återftär nu blott at

nämna, bland de zoologifke fom förra århundra-

de i Upfala utkommit; nämligen den de Natura

avium, hvarvid Polit. Profeffor Schvede v^r Praefes,

och OlofCelfius Refpondens år 1690. Efter den ti-

dens vanliga underfökningar om urfprunget til

ordet avis , tiden til foglarnas fkapelfe, ämnet
hvaraf de /kapades , och om Gud Ikapade ägg
eller foglar m. m. alt upfylt med en vidlöftig

Hebrejlk och Greki/k erudition, kommer Au<^or

närmare ämnet, och ger den dä för tiden van-

liga indelningen at foglarna, famt be/krifver i

korthet deras fatt at flyga och fimma, deras

näfien, liggningstid, omforg för fina ungar ra. m.

Man måfte efven göra Författaren den rättvifan

at han beftridt flere af fin tids fördomar om
foglarne, fåfom gammens tilkomft utan hanne,

de förr omnämde änders upkomft af et träds

frugt vid Orcadi/ka öarne, och få vidare.

Sedan jag nu genomfett zoologiens tilflånd

i fjuttonde Seculo vid Upfala Academie, fordrar

ordningen at vända mig til Åbo; men förgäfves

fkulle man der föka en f^örre uplysning. Bland

detta Lärofätets Profefforer finna vi endaft fyra

fom praefiderat för zoologin<.e differtationer. Den
förfta var Achvelins^ Eloquent. Profeffor, fom
från år 1678 til 1682, i flere til hvarannan höran-

de afhandlingar, utgifvit et verk fom han kallat

Contemplatio Mundi, Sedan han deri underrättat

fina
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fina landsmän om Aftrologernas kun/kaper,. och

planeternas lyckliga eller fkadeliga inflytander,

har han gifvit tre differtationer öfver djur-riket,

fylde med blotta namn, utan definitioner, pä
djur, foglar, infecfler och malkar, famt alla fa^

belagtiga berättelfer han kunnat öfverkomma
,

om drakar, ofanteliga ormar m. m. ofta före-

nade med egna lika vackra rön 5 fåfom at han
fedt bien genereras af hånning, och få vidare.

Samma Profeffor praefiderade ock år 1683 för

en differtation de Cetis, hvarvid en Hval var

Refpondens, och denna afhandling innehåller

djupa underfökningar om cetae blifvit til Adam
framförde at nämnas? Huru det kunnat Ike?

På hvad fpråk djuren af Adam namngofvos?
jämte ranfakningar om värkningarne af Hvalar-

nas fjälar, och om Jonae hvalfilk, men intet an-

nat af värde , och är ändå rätt lång.

. Under Praefidium af Wanockms Moral, et

Hiftor. Profeffor, harendaft en differtation i zoo-

logien utkommit, nämligen de Hakyone år 1682,
och at dömma af denna, önlkar man fig icke

flera. På titelbladet derutaf förefaller et oform-

ligt trädfnitt af Alcedo ifpida. Likväl var ej

Auélor få öfvertygad om denna fogel varit de
gamlas Halcyon. Som et bevis af denna tidens

fatt, at hos ofs föreftälla Natural-hiftorien, bör

anmärkas, at Auc^or börjar med at bevifa det

Halcyon värkeligen är til, efter fager han, alt

mitt arbete eljejl Jkulk vara f'ifdngt, och fortfar

vidare fålunda^ det forjta bevifet hvarigenom det

bejlyrkes at Halcyon värkeligen är til, kan hämtas af
Jkapelfens allmännelighet ; ty när den Jiora Guden,

fom
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fom all fingf vphofsnian, pd femteJkapelfcns dag^frauh
bi'ngte foglonies fdrjkilta fing af vatnet , få fer jag

intet hvarföre icke efven Halnjon kan raknäs bland

dejja. Hela diffcrtation fvarar för öfrigit mot
början, och j^rifoteles, Propertius, Pliniiis, Am-
broftusy och Aelianus citeras om hvarandra.

Petrus Halm Profeffor i Phyfiquen är den
tredje fom vid denna tiden i Abo praefiderat

för zoologi/l^e differtationer, och deffe hafva ut-

kommit i föJjande ordning, nämligen: de Avi-

bus år 16875 d^ Qiiadrupedibus 1688, de Columhis

169 1, äter de Avibus 1694, de Cygno ejnsque can^

iatione 16975 de Vera infetioriim generatione 1703,
de Leone 1706, och de Elephantis 1709. Den
förda de Avibus är, efven för fin tid, tom på
kun/kaper i Natur-läran 5 men deremot full med
underfökningar, om foglarnas forfla verkande or-

fak, fom dä är Gud, deras andra verkande or^

fak, fom är Naturen, deras forfia och ytterjla

ändamål , fom är Guds ära , och deras finis in-

iermedius , fom är mdnnifkan, Foglarne hafva

val ock defsiitom, fager Auflor, et egit dndamul^ men
det känner ej mdnnifkan, tij orfaken hvarfore ej aU

ta tyckas gagna och tjdna henne, dr fynden. Sluteli-.

gen underfökes om rotfoglarne, efven i männi-

fkan» ofkyldighets tilftånd, varit köttätande? Hvil-

ket jakas, faft de, fom Au<^or menar, (irax ef-

ter fyndafloden, genom et underverk blifvit

tvungne at åtnöja fig med frugter; på det viffa

flägten, fom eljeft bordt tjena dem til föda, ej

fkulle utödas. Jag hade få när glömt at fäga,

at Författaren indelar foglarne i köttätande,

frugtätande, fådane fom äta än et än et annat, famt

vat-
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vattufoglar, och at af hvardera några exempel

anföras. ProfeiTor Hahn lär dock ej fjelf fun-

nit denna diflertation för ämnet tilräckelig.

Man fer derföre at han några är efter praefide-

rat för en annan, äfven om foglarne, hvarvid

Helin varit Refpondens, och man måfte lemna

denna fenare mycket företräde för den förra

,

famt göra Au<5Lor den rättvifan, at han ur tidens

vanliga källor , fammanfökt åtlkiiligt om foglar-

nas parning, ägg, liggningstid, och öfriga hus-

hållning, fom var tjenligt at vid et Lärofäte

vända ungdomens upmärkfamhet på denna de-

len af Natural-hiflorien. Hvad fom äfven dä

kan hända vann nog bifall, är en vidlyftig un/,

derfökning om foglarne blifvit fkapade af bara

vatten, eller af en vattenblandad luft, eller af .

jord eller af et jordblandat vatten, eller al-

deles af intet? Och målte Praefes anfett denna
frågan at vara af färdeles betydenhet, efter hon
förekommer i alla differtationer om foglarne,

fom under honom blifvit ventilerade. Differta-

tion om dufvan , hvarvid Hjelmer var Refpon.

dens, innehåller rätt litet om dufvornas Natural-

hiftoria, men defs mera om deras moralifka e-

genfkaper, och ditåt vifar äfven fjelfva defini-

tion nämligen: Dufvan är en flickande, enfaldiga

renlig, mild och ofkyldig fogeL Defia egenskaper

afhandlas fedan hvar för fig, och til en ftor del

efter Skriften, då man val kan föreftälla fig at

ej Noachs dufva blifvit glömd. Til Hut före-

komma några thefer, af en enfald värdig duf-

vans moralifl^a Au6lor, fåfom: Stjärnorna dra in*

tet delar af himmelen; Solen år intet florre om mor^

gonen an om qvallén , och få vidare. Differtationi

C om
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om de Fyrfofade djureii, för hvilken Hnhn prjtH-

derade, är i alla fall värdig at liknas vid defs

förfta om foglarna": fammagral, famma underfök-
ningar om förfta och andra värkande orfaktrna,

famma indelning i köttätande, frugtätande, m. m.,

famt för öfrigit iamma tomhet. Alhandlingen öfver

fvauan och defs fång har ej eller mycket ftörre

värde, och innehåller blott, utorti en opfiaplad

erudition ur Auiflorerne, en föga noggran be-

A^rifning öfver åtJ^killiga fvanens delarj deremot
har differtation om hiJeMernas tilkonifl, åtminftone

den' förtjenfien, at generatio aequivoca deruti

be(lrides> ehuru Au<?lor likväl ej i den deleri

anför nägra egna rön, fom i vår tid tyckes va-

rit få naturligt. Man måfte ock tillftå at de

följande ProfclTor Hahns Afhandlingar om /70-

net och elefanten äro endaft en famling af de

gamlas berättelfer anförde utan färdeles granfk-

ning och urfkilning.

Under Prsfidium af dåvarande Poefeos Profes-

foren fedan Bi/kop Torften Riideen, äro ock i Åbo
trenne zoologifke differtationer ventilerade, nämli*

gen : de Cmitu cygncrum år 1693 , de Mellficio 1704

,

och de Phocis in Jinu botnico 1707. Den förfta är ef-

ter tidens fed full med underfökningar om or-

dens uphof, om olika bemärkelfer af famma
ord, m. m. men deri förkaftas dock fabeln om
fvanefängen. Den andra innehåller flere artiga

underrättelfer-t om^feiens fvärmande, fångande,

/kartande, födande, famt deras fiender och olä-

genheter, men ockfå de gamla fagoma at vifen

är Kungen i famhället, at han ej i början är

Jarf utan firax vingad, och defsutofn efter van*

ligheten öfverdrifna loford öfver biens morali-
^

. Ika
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fka egen/kaper. Differtation om Ikälarna för

hvilka en IFikar refponderade, har deremot ftör-

re värde. Deri förefaller ingenonödig erudition,

men Refpondens anför endaft hvad han fjelf

fedt, eller hört af fäkra fillcare. Jämte en god

belkrifning af Skälens yttre delar, har Auélor

efven uptagit mycket af defs hushållning, och

hvad fom förtjenar anmärkas, efven fökt fldlja

frän hvarandra flere af Öfterfjöns /kälarter^ far-

deles vikare -Ikälen, och grå-/kälen, famt der-

vid rådfrågat ej endaft utfeendet, utan äfvea

lefnadsfättet.

Jag har nu, ^Mine Herrar! omnämnt fem
differtationer vid Åbo Academie fom ej höra til

fjuttonde, utan til början af adertonde Seculo,

men jag har gjort det för at fä Huta recenfion

af de zoologi fke arbeten fom der för Linnés tid

utkommit 5 och fedan med mina underfökningar

få begifva mig tilbaka til Upfala Lärofäte,

hvarifrån NaturaUhiftorien genom denna ftora

mannens fniile, i detta århundrade, fl^ulle kä-

fta et förvånande ljus. Förut bör jag dock an-

märka, at äfven i Lund år 1706 en zooIogi/k dis-

fertation blifvit ventilerad, under Medic. Profes-i

for BcbIow fom Praefes och Giers fom Refpon-

dens, de Generatione animatmm CBqvivoca, hvilken

kan hcända är den grundeligafte, och mäft Phi-

lofophilka Afhandling i djur - riket , fom för

Linnés tid utkommit. Au<^or beftrider deruti ge-

neratio cgqitivoca på et fatt at ännu i dag ej der-

vid Ikulle vara mycket at tillägga, och har gan-

Ika väl nyttjat både Rhedis och andra nyares

uptäckter. Hela arbetet är ock utan alt pedan-
tilkt
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tifkt gräl, med et ord förefpär uplyftare tide-

hvarf.

Af de förda zoologifka difTertationer fom !

detta århundrade möta ofs vid Upfala Academie
är den fom derftädes ventilerades år 1702 under
Moral. Profeffor Godingf Praeficlium, ih Abitu et

domicillo hibernali hinindmvin, Au<ftor förmenar at

fvalorna, vid köldens annalkande, dels fänka fig

i fjöbottnen, dels ligga i dvaia i fina bon, el-

ler i ihåliga träd, hus, och bergsfkrefvor, dels

flytta til varma länderna, och utom detta anför

han intet fardeles märkvärdigt om deras hus-

hållning.

Samma år förfvarade Mathef. ProfefToren

Harald ff^alerius fam Praefes, och hans fon Georg

H^aterius , fom Refpondens , en differtation de

Tarantula, och deruti finnes optagit alt hvad
man då vifste om denna märkvärdiga fpindel,

utan någon deri inblandad onödig erudition,

eller Hebreilke glofor. At Au<^or om tarantis-

iTien, och defs botande genom mufique, antagit

en fördom fom dä var alman, är få mycket mindre
underligt, fom han ej fjelf kunde pröfva taran-

telns gift, utan nödgades endaft lita på andras

berättelfer.

Ar 1706 ventilerades under Profeffor Upmark
fom Praefes, och Kijknim fomi Refpondens en
differtation de Formicis, hvilken fäkert är den
förfta goda afhandling, fom i Sverge öfver in-

feåerna utkommit. Man finner öfver alt at Au-

Äor både gjort egna förfök, och nyttjat goda

hand*
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handledare fom Schammerdam och Rhedi. Inga f^
fabelagtiga berättelfer anföras, ty hvad ftrax i

början namnes om myror i Indien, fom ikola

vara näftan fä ftora fom räfvar, och famla gulU
fand, omtalas blott efter Megaflhene.r; men med
tilläggning, at om fådane djur Ikul le finnas,

äro de helt vifst af en annan natur än myror-
na, fafl de fått bära deras namn. För öfrigit

förekommer i denna differtation en rigtig be-
fkrifning öfver myrornas '^gg^ larfver, förvand-
ling, kön, hushållning, fiender, fam t olägenhe-
terna fom de fÖTorfaka männilkan, och pä det
intet ikulle fattas, upgifves efven flere fatt til

deffa befvärliga infe^fers fördrifvande. Sedan jag

nu upfyldt den glada Ikyldigheten at omtala för-

tjänffen af detta arbete, bör likväl efven an-
märkas, at ej alla Svenfka myrornas Species
deri blifvit behörigen fkilde.

Aren 1716 och 1718 refponderade Magnuf Ga-
briel Croelms , för tvänne differtationer ^^ Generoji^

Eqiiis, den förra under Mathef. Prof. Johan Va*
terii, och den fenare under Eloquent. Prof. Tor-

ners Praefidiumj men begge äro mindre af en Na-
tural-Hifioricus, än af en famlare af hvad fom
annars kunnat angå häftar. Således finner man
deruti mycket om de gamlas ffrider och ridder-

liga öfningar til haft, om häftats offrande, om
fpådomar hämtade af häftar m. m. men ej et

ord om häftens fjukdomar eller deras botande.

Hvad fom cara^leriferar tidehvarfvet, är at Au-
ftor trodt fig behöfva använda öfver et helt

blad, för at, ej genom naturens rådfrägande,

men genom en hel hop Auåorers anförande,

veder*
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vederlägga den fördomen at ftoen blifvit dräg-

tiga af vädret, en omlfändighet fom aldrig blif-i

vit vidrörd af Abildgaerd eller Erxleben.

En differtation efven under Profeffor f^ak^

rit Praefidium fl^^ Cervis, fom ventilerades år I7i8>
och hvarvid Joli. Carlborg varit Refpondens, in-

nehåller en monographie öfver hjort/lagtet, och

i fynnerhet kronhjorten, deri Auétor, utan fär-

deles urlkillning, fammanblnndat falfkt och fant,

och hvad man knappt /kulle vänta, Huteligen

lär fina Läfare at göra gelé af hjorthorn.

Aret efter refponderade JoL Mcrhiin, under

Log.'& Methaphyf. ProfefToren JoL Steuch, för

en differtation de Generatione Infedtomm, Afhand-

lingen ät helt kort pä endaft otta oc^av blad,

och näftan et helt uptages likväl blott med un-

derfökning, om infeélerna blifvit /kapade vid

fjelfva /kapelfen, eller förft efter fyndafallet?

emedan de tyckas göra männiP^an mera /kåda

än gagn. Auäor tror dock det förra, nekar för

öfrigt generatio aequivoca, och tyckes hämtat

god fördel af Rhedis underfökningar.

Då jag nu med granlkningen af de zoologi-

flce afhandlingar fom vid Upfala Academie ut-

kommit, hunnit ända til år 1719? har det /kedt

xxied förbigående af tvänne under Medicinae Pro-

feffor Roberg ventilerade difTertationer, hvilka

jag med flit dröjt at omnämna, för at fedan få

förena dem med de öfrige fom famma Lärare

utgifvit.

Un,
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Uncler Mobergs 'hand började djur -kännedo-

men at vid Upfala Acadennie taga et helt annat

fkick än tilförne, och de zoologilke afhandlin-

gar för h vilka han praefiderat, bära derom et

fäkert vitsord. Deffa äro utom åtikilliga Anato^
mi/lva d ifferta tio ner, en de Urfo år 1702, de Afta-

CO fluviatile 1715, de Formicarum natura 17ig, de

Pifcibiis 1727, de Lagopode gallinacea et congencri-

buf 1729, de Satinomim natiira et pifcatione 1730
och de Libella 1732. I ftället för alt det förr van-»

liga grälet om förfla och andra orfakerna, nam*
nens Grekifka uphof, och en af de gamla hop-
ftaplad onödig erudition , finner man här näftan

öfver alt egna rön, kännedom af tidehvarfvets

bäfta Författare, och en fäker Anatomie, hvar-

ibland den öfv^er björnen och laxen, kunna fon:i

exempel anföras. Ej nog härmed, djurens lef-

nadsfätt och egenfkaper, ränfades fmåningofti

frän de många fabler, hvarmed de varit vanika-

pade, och deremot upgofvos värkligheter, och
nyttiga underfökningar, hvaribland den om kraft-

ftenarnas tilkomft, i fynnerhet förtjänar upmärk*
famhet. Differtation om myrorna tyckes dock
vara nog under de öfrige, och detta bör före-

falla få mycket befynnerligare, fom vi redati

tretton år förut, öfver famma ämne, vid fam-

ma Lärofäte, funnit en värkeligen god afhand*

Hng. Auåor kände icke at efven myrornas ho-

nor ha vingar, och anför den förr nämde fa-

gan om de liora Indifke myrorna fom. famla

gullfand, utan at derom väcka något tvifvels-

mål. I almänhet tyckes ej i Robergs tid kun-

fkapen om Infeélerna, hos ofs hunnit til någon
höjd, och ännu år 1732 då TroliHändorne afhandla-

des.
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des, förekommer deruti en förderning af de få

kallade Blodlofa djnrm^ efter Ariftoteies, Kring
denna, tiden lär man dock i Sverige böijat at

göra Infect-fnmlingar, efter Au(!Jlor upgifver

kon^ften at förvara Infe^terna, nämligen antingen

fem nu på knappnålar, eller ock, präfTade fom
örter, och oppkliftrade på papper, hvilket fe-

nare fatt med rätta längefedan åter blifvit aflagt.

Utom alla deffa Academi/ka lärdoms-prof,

JTom jag omtalat, äterftå änna för mig at vidrö-

ra tvänne andra zoologilka afhandlingar, af det-

ta århundrade, nämligen Profeffor Kilian Stohcdi

i Lund Dijfertatio epi/lolaris de mimmulo Brätten-

burge?iji af år 1732, och Trievalds Trasat om Bi
tryckt i Stockholm år 1728. Den förftnämde Au-
fkorn har i fit arbete ådagalagt både kunlkap
och urilcilning, fårat rätteligen giffat at de fä

kallade Brattenburgs pänningarne äro förftenin-

gar af någon fnäcka. Trievald har författat en
af de bälta pra<^i/ka afhandlingar vi ännu äga
om Bifkötfeln , hvilken efven är för mycket
känd , at dervid längre behöfva uppehålla mig.

Vi ha nu, Mine Herrar! genomgått zoolo-
giens hiftoria i Fäderneslandet, ända til Linnés

jtid, och i allmänhet funnit henne vidkännas li-

ka ftora ofullkomligheter, fom då åtföljde efven
de öfrige grenar af Natural- hiftorien, nämligen

alla dem fom nödvändigt /kulle upkomma , få

länge et ordenteligt fyftem och rätt determine-

rade genera faknades. Roberg til exempel hän-
förde derföre björnen til kattilägtet. Ej nog
härmed , voro ej eller de. färfkildte fpecies af

hvart
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hvart Hägte , behörigen åt/kild , och kunde icke

blifva det, få länge ftadgade och allnciänt ärkän-

de namn på hvart och et faknades. Definitio-

nerna, ehuru til Hut något förbättrade^ voro

efven utan grunder. Således har til exempel i?oZ?^rg

gifvit hönsflägtet ej mindre än tolf cara(!^erer,

hämtade både af lefnadsfättet, och hela krop-

pens färlkildta delar. Til laxens definition åter,

har han användt hela trettio fem ord, emedan
åt/killigt deri anföres, fom hör både til fifkar i

almänhet, och laxens genus i fynnerhet. Det är

icke här llället at underföka, om ej Linne fallit

i en annan ytterlighet, när han til högft tolf

ord inlkränkt definitionerna? Men med fäkerhet

kan påftås, at Linnés korta ikiljemärken , öfver

alt bättre determinerat Naturens alfter, än hans

föregångares oformligt långa definitioner. Utru-
llad med et /kapande fnille, kaftade han väl fina

ögon öfver de fläfta Naturens länkar, men up-
tog aldrig på en gång af dem flere, än fom e-

gänteligen hörde til ämnet, och genom inrät-

tandet af behöriga Claffer, ordines och genera,

befriade han fig från nödvändigheten at vid

hvart fpecies anföra mera, än fom fordrades at

åt/kilja det från fina närmafte famllägtade.

Se-
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. Secreterarens Svar.

Min Herre!

Ibland de mäft förnöjande ämnen för Veten/ka-

perne är att känna fin barndom och til växt 5

känna huru Snillet ofta utur inrotade meningar,

vidikeppelfer och fördommar frambrutit, iikfom

en qvafd Eld, likväl icke förftört utan upplif-

vatj Huru det qvalm, fom gjort Veten/kaperne

fmåväxte, blifvit förikingrat, de fjelfve förhulp-

ne til frodighet af et välgörande ljus 3 Grenarne

fullfatte af Rikedom, fom tiden icke få lätt kan
förminlka. En fådan underrättelfe hafve vi fått

uti Edert nu hållne Tal, Min Herre, och Aca-
demien är derföre, äfven fom för B^ra förvalt-

ningar fåfom Ordförande, all tackfägelfe Ikyll-

"dig. — Om Natur -vetenlkapen vant hos ofs

längre tillbaka öfverhöljd med mörker, få har

det icke heller varit llort bättre i andra Länder,

och Vi kunne få mycket mer tröfta ofs af den i fe-

nare tider vunne heder. Det blef ljus när Linné

kom, en Rikedom blef utbredd öfver alla Na-
tur-lärans grenar, hvilken Vi önlka, Min Herre,

alltid måtte komma i få goda händer fom £dra.
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