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hvorved tillige, for Sammenligningens Skyld, Udviklingen hos et Par andre ti- 
loddede Kræbsdyr (Homarus vulgaris og Cymopolia Caronii) omtales.

Man har hidtil nægtet Slægten Hippolyte Flagellum paa Födderne. 
Forf. viser, at af de nordiske Arter tretten have Flagellum paa et, to eller tre 
Par Födder. Almindeligen findes ogsaa Flagellum paa de yderste Kjæbefôdder; 
disse sidste ere tillige oftest væbnede med Palpe, men mangle dog denne hos 
adskillige Arter. Modifikationen af disse Forhold yder ikke alene fortrinlig 
Tjeneste ved Arternes Adskillelse, men giver ogsaa Anviisning til at sammen
stille dem i naturlige Grupper; ligesom man endvidere, dersom Arternes Tilvæxt 
senere skulde fordre en Sønderlemmelse af Sorgten Hippolyte i liere Underslæg
ter, næppe vil kunne finde bedre Motiver til at begrunde Delingen.

Et hidtil hos Slægten ubekjendt Organ paa Svömmefödderne har Forf. 
iagttaget, og efterviist saa vel Afvexlingen i dets Forhold igjennem denne Slægt, 
som dets’ Forekomst hos alle Slægter af denne Stamme, ligesom hos Slæg
ter af et Par andre Stammer.

Om den organiske Forskjæl lighed, som udpræger sig i det Ydre hos 
Kjönnene, har man, hvad denne Slægt angaaer, Intel vidst tidligere. Ved af 
de fleste Arter at undersöge et stort Antal Individer, er det lykkedes Forf. at 
opdage aldeles sikkre og let opfattelige ydre Skjælnemærker imellem Hanner og 
Hunner. Foruden den fysiologiske Interesse, disse Kjonsforskjælligheder have, 
er Kundskaben om dem ogsaa af Vigtighed, for ikke at forledes til, i adskillige 
Tilfælde af een Art at danne to.

Artsbeskrivelserne ledsages af en Mængde Udmaalinger (over 40 for 
hver Art), hvilke ere sammenstillede i Tabelform for at lette Oversigten. Forf. 
har anseet disse for nyttige, saavel til Arternes grundigere Adskillelse som til 
Slægtkarakterens besterntere Opfattelse.

Som bekjendt ere Midlerne til Galvanismens Frembringelse i de senere 
Aar bievne betydeligt forbedrede. Blandt andet har den af Englænderen Grove 
udtænkte Sammenstilling af Platin, Salpetersyre, fortyndet Svovlsyre, Zink, med 
rette fundet Bifald, og ophorer ikke at udgjöre et vigtigt Fremskridt, om man 

' end skulde finde Grund til, ¡folge et senere Forslag at sætte Kul i Platinets 
Sted. En stor Hindring for den almindelige Brug af Groves Apparat var Pia- 



tinets Kostbarhed. Saasnart Opfindelsen her var bleven profet i det smaa, 
var derfor Conferentsraad Örsted betænkt paa at give Apparatet en saadan Ind
retning, at en liden Masse af det kostbare Platin kunde udbredes paa en stor 
Overflade. Af platinerede Metaller turde man ikke love sig Meget; da enhver 
nok saa liden Aabning i Platinovertrækket vilde tillade Salpetersyren at angribe 
Metallet derunder. Han valgte derfor platinerede Porcellaincylindre, hvilke 
ble ve forfærdigede i vor Porcellainfabrik med al önskelig Fuldkommenhed. De 
poröse Leerkar, ved hvilke Salpetersyren holdtes skilt fra Svovelsyren, uden 
dog at sættes udenfor ledende Forbindelse dermed, erholdtes fra samme Fabrik. 
Apparatets Virkning var ganske, som det var forudsat, og har meget lettet 
Udbredelsen af den Groviske Opfindelse baade her, og paa adskillige Steder 
i de tilgrændsende Lande.

Den historiske Classe.
Professor Madvig har forelagt Selskabet en Alhandling om den antike 

(græsk-latinske) Metriks Grundbegreber, i hvilken han havde stillet sig det 
Maal, ved Fastsættelsen af den metriske Rhythmus’s Begreb og Form i Almin
delighed og ved Efterviisning af dens Fremkomst i de gamle Sprog af de i 
disses Udtale givne Elementer paa eengang at vinde et sikkrere Grundlag for 
Bearbcidelsen af den antike Metrik i det Enkelte og at gjöre den hele Maade, 
hvorpaa den antike Versebygning virkede, anskuelig og begribelig (hvilket den 
efter de almindelige Forestillinger om Forholdet imellem de Gamles Vers og 
den prosaiske Udtale aldeles ikke er), samt herved tillige at begrunde en rigtig 
Sammenligning imellem den antike Versebygning og vore Sprogs. Tankegangen 
i Afhandlingen er, sammentrængt i Korthed, folgende:

Rhythmus er Overensstemmelse i en afvexlende Bevægelse, frembragt 
ved den udjevnende Gjentagelse af den samme, Afvexlingen indeholdende, ved 
Sandsen let opfattelige Bevægelses/fywr, af Afsnit, der have samme Udstrækning 
og samme indre Forhold imellem de forskjellige og derved Afvexlingen frem- 
bringende Grunddele. Allerede i Rummet fremtræder ikke blot en symmetrisk 
Udvikling i modsatte Retninger fra eet Punkt, men ogsaa en under Afvexlin
gen med sig selv overeensstemmende Række i een Retning, naar Afsnit, der


