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Anmærkninger og Oplysninger 
tu

M. Porcius Cato de re ruftica>
Af

Consercntsr. Christen Friis Rottbsl.

£,'nft at erfare, hvorvidt de gamle Fcedre have banet os Veken i Ager- og Ha- 
vedyrkningen, bevcrgede mig forst til at lcese med Agksomhed de latinske under 
Navn af Scriptores R. R. bekiendte Skrivter. Den celdste Cato's gamle 
og haarde Sprog og korte Skrivemaade nedte mig mange Gange til ar standse, 
at lcese om igien, ot holde det ene Sted mod det andet, ot sammenligne de for
skellige Udgaver og nt vcie og prove efter min ringe Evne Fortolkernes Anmcerk, 
ninger, hvorunder jeg hist og her bragtes paa andre Tanker, som jeg ril mit 
eget Brug bragte paa Papiir Ved Sprogkyndige og det Slags Undersogelse 
elskende lcrrde Venners Opmuntring blev jeg bevceget al udgive dem, og be
stemte, efterdi de hore for en stor Deel under Natur-Videnskabens Fag, der
til Vores Selskabs Skrivter, ikke troende at de hist og her om Texten og 
Sproget forekommende Stroe-Tanker skulde deri giere Hinder; da bande vores 
Kundskab om Tingen beroer paa en rigtig Text og dens rette Forstand, og 
Landbeevceftnct elskende Lcesere kunne overlade de dem mishagende Sprog-An- 
mcerkninger til Sprogelskere, hvilke heri maaskee ville finde mere Smag end i 
Hovedsagen selv.

Ff 3 Afhand«
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Afhandlingen har kostet meere Umage, end jeg forcstilte mig; da jeg hav 
uddraget de forskiellige Lcesemaader, som jeg tilbageholder kil en anden Leilighed, 
ikke af G es ners Var. Lectiones oöeaie; men af felgende Udgaver: den 
Regifk. 1499. Bonon. 1504. Aid. 1514 og 1533. Bafil. 1521. Tigur. 
1528. Afcenfii 1529. Parif. 1533. Hervagii 1535. Gymn. 1536. Vict. 
nf Rob. Stepb. 1543. Gryph. 1549. begge Popma? 1598. 1620. Come- 
lini 1595. begge Ges neri og den Zweibrüchske. Ved disses Sammenligning 
har jeg fundet, at mange Var. Leet, de Gesnerie kunne tillceggcs; og adskillige 
af hans derefter rettes, og desuden samlet folgende Bidrag kil den littcraire 
Kundskab om disse Skribenters.

Ved Regii af mig paa den Vcberjke Auction i Kiel kiobte Udgave sindes 
et Index eller Repertorium i alphabets Orden skrevet paa 20L Blad in 
Folio, 3 Pillere paa hver Side med net og teet Skrivt og smaae dog låselige 
Bogstaver, fuldstændigere end de som forhen ere trykte, hvilket efter en les Be
regning henviser omtrent til 6200 Steder i samtlige Script. R. R. uden For
klaring; det svarer ikke kil Udgavens Sider men til Afdeelinger, som dcrudi 
for Registerets Skyld i Bredden ere tegnede, og synes at vcere giordte til et 
MSS., i det mindste passe de hverken til den Reg. Udgave af Script. R. R. 
1499 eller til Columella i den Bonon. af 1482 *). Der begynder saaledes: 
Repertorium in opera agraria? rei Catonis Varronis Columella? Palladii, 
og stutter: Confumatum Anno Domini 1505. 16 menfis Octobris 
per Magiftrum Georgium Dotterman Meiningenfem pro laude Dei 
omnipotentis ; derefter folger: Index annotationum Phil. Beroaldi in 
Cat. Varron. et Columell.; og bag efter samme: finitum Anno Chrifti 
j 505 in Vigilia Luca? Euangelifta?; foran i Bogen er skrevet: liber ille 
legatus eft collegio Principis per eximium Dominum facrarum litte
rarum Doctorum Georgium Dotterman Meiningenfem collegii Prin
cipis collegam obiit autem die S. Margaretha?. 13 Iulii 1587.

Iblandt de forhen opregnede Udgaver er den Zürchiske af 1528 lidet 
bekiendt. Den anmeldes af Gesn, Ed. 1 pag. XLIV. ad Aid. exemplar,

Denne fik Kongens Bibliothek af den Thottisse Samling, men den er meget nfurö» 
stcrndig; jeg har derfor funv kundet sammenligne i LolumeUa, som synes at v«re 
uden Mangel.



C. F K Anm. og Opl. til M. Porcius Cato de re r urtica, 2zr 

qvod in fine dicitur, exprefla, nefcio zibi, hvilke to Ord, hvormed allene 
er rilkiendcgiver, at Trykningsstedet var forgierret, have misledet Zweibrücherne 
i deres Udgave 1787 Vol. 1. p. CXXXV. urigtig at anføre £ 1.; da dog bag 
iBogcn,fom jeg eier,er vedrrykr: excufa funt operaTiguri apudlacobum 
Mazochium Ao. falutis MDXXVI1I, og derunder: .TsÄof xoü (dew 
Ovenfor Chalcographus, lectori - - cxcusfimus hæc ad aldinum exem
plar et vigilantisfima cura cum aliis qvoqve exemplis contulimus------
proinde errata qvæ recognito libello deprehenduntur fic corrige etc. 
Han har dog allene rettet i Cato een Trykfejl augerem for augurum; cnd- 
ffionl jeg har sundet mange flere og tillige, at den ikke allene har et Udtog af 
Codri Schol. ad libr. Palladii som Gesn. melder; men endog et andet af 
Pomp. Læto over Columell. L.X. de cultu hortorum, -med en kort Fortale 
p, 137. Denne P. Læti og Codri Forklaring findes allerede i den Negifike 
Udgave af 1499*),  og ikke, som det heder i Ed. Bipont. p. CXXXV. i lunt. 
Ima 1515. men forst i nda 1521 efter Catal Biinav. Vol. 1. pag. 255, som 
formodentlig haver giver Anledning til denne Vildfarelse.

Gesner har Ed. 1. pag. XLIV saa stcerk tvivler om den Aldinske Ud
gave af 1513, at han fast negker denS Tilvcerelft, hvilket ovenmeldte Zweibr. 
Udgave Tom. 1. pag. CXXXIV. saalcdes har modsagt: raram vero hane 
editionem de qva dubitat Gesnerus deferipfit Freytag app. litter, pag. 
1336. Til Gesners Forsvar behoves vel ikke at erindres meere, end at Pave 
Leon. X. Privilegium i Udgaven af 1514 cr daterer den 28. Nov. 1513. Til 
at udfcerdige der i det pavelige Canccllie, trykke det ferste Ark, og fordele samt
lige paa Exemplarerne, behøvedes vel udi Bogtrykkerier een Maaned, og alt- 
fa a kan denne Udgave ikke vcere udkommen førend 1514, og dersom Aldus end 
paa nogle Exemplarer har sat 1513, maae de vare af samme Udgave med dem, 
hvorpaa staaer 1514. Dog kan tillcrggcs, at Freytag paa der angivne Sted 
langt fra at have modsagt Gesner, tvertimod har beviist, at der stak en Feil i 
Catalog. Hulf, og at Udgaven af 1513 ikke er ril. Men Gesner (eller 
jeg vil snarere rroe de, som han har overdraget at samle sine Leet. Var. og sam
menligne Udgaverne) har i Henseende ril AldiUdgavsr af 1514 og 1533 stiler;

naar

*) Mcmskee i celdere af mig ikke ftete Udgaver.
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naar han skriver om sidste: nulla qvam obfervaverim differentia a pri*  
ore, da dog Titlerne allene viise en mcrrkclig Forfficl. I Aid, I. er Leonis 
X.^priviL, Iucundi Veron. Præfatio ad Leon. X., P. M. Gcorgii Alexan
drini Brev til Petrum Prial. M. filium, og ct andet til Bernard. Iuftinian., 
fem savnes t Aid, II. Videre har Aid. I. Merulæ enarrationes og an
notationes efter Beger og Kapitler; i Aid. II. ere samme Oplysninger; men 
i alphabetic Orden og efter lunt. 1515 Forbedringer, tre« bedre ordnede. 
Udi Aid. I. gaaer index Capitum i en Rcrkke til Enden af Columella; da 
siden ved hver Bogs Begyndelse i Palladio fremsattes en Fortegnelse over 
sammes Titulos. I Aid. II. folge indices Tit ul. Palladii umiddelbar efter 
index Capit. Columellæ. Aid. II. har er blot index eller repertorium 
(uden Forklaring) for st over latinske siden over grosske Ord og Steder i disse 
Scriptores, det forste af dette Slags, som ec trykt, hvilket savncS i Aid. I. 
Da disse Forfkiclligheder mode allene i Udgivernes Tilgifter, uden at ramme 
Texten felv, hvilken Trykfejl fraregnet, er een og samme i begge de aldinffe 
Udgaver, kunde det have verrct ligegyldigt, at Gesner til sin Udgave af 
1735 har bedeut sig af Aid. II. 1533 (fem sees tydelig at ti cere skeel da han 
1) Cap. i o, 2. har iblandt variant. Aid. afferri, som er en Trykseil i Aid. IL 
da i I. findes efferri; ligeledes i VII, 5. A. og G. pyrea, hvorudi A. I. er 
pyra, 2) tilskriver luntina: Lcesemaader, fom Aid. I. tilkommer VIII, 2. x. 
fer tilisfim um og CLI, 2. c maturum, og saaledes paa utallige Steder. 
3) anfører lectiones variantes stedse i fa ad a« Orden, at 1.1, anfører Trop
pen, og Aid. kommer bagefter den baselffe og andre Udgaver førend 1533, 
hvilke dog ner sten alle, saavelsom LI. selv af 1515, nedstamme fra Aid. I. 
1514) dersom han ikke ved at sorgielte Aid. I. Alder havde forringet baade 
dens Fortienester og fine egne Variant, leet. Tilforladelighed, som ved denne 
anachronismo henvise kritiske Lossere til en falsk Kilde; ja Geölter synes 
endog selv derved at vcrre bleven miöleedt, da han ellers i Fortalen pag. XX 
ikke ffulde havt Aarsag enken at rose meget Angelus for hans nye Text-For
bedringer, eller at frygte for, al han dertil manglede Grund; eftersom de 
paa nogle faa non*  ere tagne af A. I. 1514, hvis Udgiver efter eget og Budcn 
af Geölter anførte Vidnesbyrd dertil havde brugt gamle Bøger, det erHaaud- 
ffrivtrr, siden han har veget fta de fer ham udkomne I. R. B. Udgaver. Denne 

for-
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sortkcrffelige Udgave *)  har saaledes havt det Uhceld, ot vcere blevet ukicndt af 
MeurftO, som tilskrev dens anden Datter, udkommen i Basel 7 Aar efter, 
dens Fuldkommenheder, og vcere blevet miskiendt af den store Gesner, som 
ikke allene tillagde dens fsrstefodde LI. 1515. de fleste (ot jeg ikke ffal sige 
alle) dens Forbedringer og Erindringer men endog misbilligede det hos Aid. I. 
at To. xotÅMcr t-flt, vare forandrede NB. ester HaandjLrivter, som han bifalder 
at vcere skeet ved 1.1, (det er Aldiui) Forbedringer af Victorio.

Omendffient Victorii store Fortjenester saavel af andre latinffe Skriben- 
tcrc som vores landlige, give ham Ret til alle Efterkommernes Hsiagtelse; 
laa troer jeg dog, at hans Udgave havde opnaaet stsrre Fuldkommenhed; der
som 1) hans Indsigt i Sproget havde varet ledsaget af en stsrre Grad afKund- 
skab i Landvascnet, end hans Text'Forbedringer og Anmerkninger paa ad
skillige Steder give nt formode. 2) Dersom han havde havt lidt mindre Troe 
eil hans Haandffrivter, og ikke for deres Skyld foredraget en (lettere for en 
meget bedre La fe, Art, som mine Anmarkninger ville vise adskillige Exempler 
paa; hvori han endog undertiden er gaaet saavidt, at han i Skeden for sam- 
menhcrngende Perioder og forstaaelige Ord har givet os af begge dem, fom han 
selv tilstaaer ikke at kunne forklare; da det dog vel havde vceret rettest paa disse 
Steder nt beholde Texten uforandret med Anforsel af de udi hans Haandskrivter 
fundne Afvigelser. Men som jeg har anmcerket disse Ufuldkommenheder, saa 
har jeg paa den anden Side saa lidet overseet denne store Mands Fortjenester, 
at Afhandlingen vil viise Skeder forsvarede, som af andre ere angrebne, endog 
saadanne, hvor han af sine troeste Tilhængere ncesten er forladt, som: C. XXX. 
lavito paulatim; andre oplyste, som have vceret Efterkommerne merke: con- 
licito in malum CLVII, 15. ja endog det Sted beffiermet i det LXXVII: 
fimpli cibus completo, hvilket har vcrret en Ansiods» Skeen for alle Fortol
dere, og som Victorius selv har tilstaaet, ot han ikke har vidst ak forklare. 
Da Tydelighed, Rimelighed og Overeenstemmelse i Catonis Text have vceret min 
Hovedsag, har jeg uden Persons Anseelse og Forgunst sogt samme, hvor de bedst 
ester min Skionsomhcd fandtes, og ikke taget i Bekamkning at foretrcekke Aldus 

for
*) Uagtet I. Ä. Ernefti Fab. bibl. Iat. Torn. I. 33. dommer saalcdes: feqvitur novi nec 

optimi Generis editio Aid. 1514, 4. 1533.
.. Saml. IV. B. G g
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for Victorius, ja endog de crldste Udgaver I. R. B., for begge disse; naar 
dette Hiemed derved blev opnaaer.

Mod den fortrceffclige Gesner har jeg, naar jeg enten afvigcde fra hanS 
Meeningev, eller berørte hans mindre lykkelige Skeder, strcrbt at vise den 
Beskedenhed, somen Skribent af den Størrelse sortiente, der har viist saa 
ftor Billighed og Skaanscl mod andre, som han har vceret nødt til at bedømme, 
og den TErbødighcd, som jeg skylder Mandens Fortienefter af disse Landhuus- 
holningens Fcedre, ja af mig selv, som ved det af ham antcendte LyS igicnnem 
dcrcS mørke Steder er bleven veiledet.

Plinii Textes Overeenftemmelfe med Cato's, bør vel give en stor For
modning for sidstes Rigtighed, og giøre os meget varsomme i at misteenke den; 
men da vor Cato har havt (ja har endnu) faamange Brystfaldigheder, og Pli- 
nitts ikke fcerve; og disse Skribentere af de gamle Afskrivere og Udgivere eve 
bmgtc til at rette hinanden; saa cr dere-S Liighed og Overeenstemmelse paa 
tvivlsomme Steder ikke altid et uimodsigeligt Beviis for Textens TEgthed, 
hvilket af Gesner forhen anmerket, kan saameget mere ti ene mig kil Forsvar, 
yet»Umbram C. XXXIII, 3. Glutus C. XLVI, 1., etc. som Schwartz *)  her
udi har vovet langt mere end jeg; og af mig C.CLVI. 1. ved aliqva V. folia er 
viist: at efter al Sandsynlighed de adskillige Udgivere have hver ifar stråledes 
indrettet Texten i Varro, at den passede til den af dem antagne Laisemaade i 
Cato.

Da G. Fefti Udtog af?. Diacono ikke har ben Vcrgt som Plinii Tert, 
ei Heller, dersom det end havde dcn i Henseende til Sagen o: til de gamle Ro
meres Skikke, Ofringer re., som enten i hans Levetid eller fort tilforn have 
vcerct gcrngse, kan det efter min Tanke beholde ben , naar han forklarer sieldne 
og mange Aarhundrede førend hans Tid af Brug komne Ord **),  behøver jeg 
ikke at undskylde mine Tvivl mod præfamino CXLI, 2. og endnu mindre mit 
Forsøg, at bringe Strues og ferctum CXXXIV, 2. i Overeenestemmclse med 
cultro facito liru em CXLI, 3. og begge Steder med HanS Forklaringer over 
Strues, Ferctum, Ianual, som ingen Fortolker, saavidt jcg vced, for mig 

har 
*) Gesn. Ed. 1. 1735. Epift. II. p. 1028-32-
**) Hans Forklaring over benna C. XIII. har 11 ben Tvivl skaffet bette Orb for storffe 

Decken bet Mebholb, som bet efter min Tanke saa uforskyldt har faaet. Gronovius 
har forladt hans Forklaring over fectarius, see Anmarkningerne til C. XXIII og CL.
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har. provet. Bebrejdelser eller Utak venter jeg mig i det mindste ikke for min 
Umage; da det ellers havde vceret lettere her alleene ar anføre Fefti af den ccne 
ester den anden igientagne Forklaring end uden Forgiengere at bringe samme i 
nogenlunde god Forstaaelse med cultro Catonis*

Alle Gisninger kunne ikke bringes til een og famine Sandsynlighed. 
Ved nogle, for Exempel C. LXXXIX. aqva fita fiet coram. CL. arietes 
in oves denas fingulos pafeat. CLVI. aliqva B. o: brafficæ folia.; 
ffulde der meget til at fa ae mig til at troe, at jeg ikke havde truffet Ca
to's Meening; andre fa a fo ni LXX. Forklaringen over Lægemidlet for Qvcv- 
get. CXXVII fextarium o riga nit i , have i mine Aine ikke den Vand 
og Styrke. Eengang tankte jeg nt lade trykke de første med curfiv og 
de sidste med sadvanlig Skrivt; tuen fom det var en Dom i min egen Sag 
og en Forgribelse mod LccserenS, som af mine egne Grunde vil finde Aarsag 
nok kil at falde sin, undlod jeg det faa meget niere, fom jeg maaffee snarest 
heri kunde feile. Naar man i øvrigt sammenholder mine med Scaligers ved 
adskillige Steder i Varro, s. Ex. kil lib. IL 4. 5; med Schwartzii; med 
de, som Morgagnius har forcsiaaet ved Vegetius og ColiimélL; at jeg ikke 
ffal tale om Urfini og Pontederæ; og af Sammenligningen, fom af Morg. 
er giort imellrm Columella og Vegetius erfarer, hvorledes Ord og Meenin- 
ger ndi disse Skribentere ere bleven vanffabte og fordærvede, haaber jeg, at 
man ci aldeles vil fordomme mine Gisninger. Vel har jeg allene ved Sam
menligning af Forffiellige Udgavers Lsefemaade: Af Catonis Orb paa et Sted 
ni ed det andet; Og af de øvrige Script. R. R. med ham, uden Hielp af gamle 
hidtil ubekiendtc Haandffrivter vovet disse Gisninger; men jeg har havl For- 
giengere i lignende Arbeider, fom have troet, at ved Brug af sund Menneffe- 
Forstand og lidet Sagkyndighed kunde hine Hielpemidler erstatte disses Mangel; 
Og mig kan vel tillades at henegne det paa Cato, som Morgagnius har sagt. 
Gesn. Ed. I. Ep. III. p. 1232 om Vegetio, non me fugit qvantum ve
tuliorum codicum autofitati atqve confenfui----------tribuendum fit;
hic tamen fiepe menda funt ita evidentia, emendationes antem occu- 
runt ita faciles et necefiariæ ut nifi Vegetii ipfius produ
catur, nemo fit, qvi perfvadere posfit, codices non e fle corruptos. 
H or fore ffulde jeg og vente mindre Skaansel cnbDavifius, som ester egen Til-

G g 2 staaelse:
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staaelse: aut MSS. aut ingenii fubfidio Ciceronis fætum pluribus libera-- 
verim vitiis, qvam omnes omnino qvi præiverunt fcriptores, har 
Letient sig af samme Hielpemidler; eller den store Bentley til Horatius, font 
i Fortalen udlader (iß saaledeS: Plura - - - ex conjectum exhibemus, 
qvam ex codicum fubfidio, et nifi me omnia fallunt, plerumqve cer
tiora , cum in variis lectionibus ipfa fepe autoritas illudit et pravæ 
emendantium prurigini abblanditur; in conjecturis vero contra om
nium librorum fidem proponendis, timor pudorqve aurem vellunt, 
et fola ratio ac fententiarum lux necesfitasqve ipfa dominantur. 
Helst da formedelst Textens Mide, Uvished øg Vanskelighed ; og fanvel Af- 
skrivernes som Fortolkernes knappe Indsigt i Landhuusholdningen, her maae for
modes siere urettede Feil, og felgelig tilstaaes større Frihed'end hos tydeligere, 
lysere og bekiendtcre Emner afhandlende Skribentere; hvilken jeg dog formoder 
med Sparsomhed og Undseelse at have brugt i det Haab, at densaalcdcö skaante 
Læsere igien kunde bevæges til at skanne en Forfatter, som i det kritiske Fag 
gi øf sin første Prøve; lykkelig! dersom jeg, som deri har vovet lidet, kan stippe 
med Iani Dom over to langt dristigere Forfattere; audacia eft fed illa me
lior profecto aliorum nimis anxia modeftia. Frem for alle andre maatte 
jeg skielve for Grammatici, i hvis Fag jeg med saa siet Udrustning og liden 
Erfaring har vovet mig, dersom det ikke trøstede mig, at vores Tids Lærde af 
Scioppii, Scaligeri og Burmanni Indsigter og Anseelse asffye Deres onde 
Luner og dictatoriffe Forhold.

De lcerdc Venner, som have givet sig Umage at læse min Afhandling og 
derover meddeelt mig deres Anmærkninger, ville tilsidst modtage min ærbødigste 
Taksigelse, besynderlig Hr. Stiftamtmand Thodal, som til nogle Steder er 
anfert, og haver ved fiecre ja endog de, hvor vi ikke aldeles have været cenige, 
givet mig fortræffelige Vink. Derefter min og min sal. Broders gamle og tro
faste Ven Hr. Iusticeraad Worm, og hans værdige Systerføn Hr. Retter 
Ole Worm, hvis grundige Anmærkninger ved Medicamentum pro bobus, 
Vinum Fæniculatum, liceto, Strues, Præfamino, prohibeftis etc. jeg 
haver nyttet, saa at i Fald nogle af disse Steder finde Læserens Bifald, er jeg 
skyldig at decle den med disse brave Mænd, uden at forlange, at den mindste 
Dadel over de Feil, son; jeg mod min Villie kan have begaaet, dem skulle til
skrives. — Nu til Anmærkningerne selv. naD



C. F. R. Alim. og Opl. Lil M. Porcius Cato de re ruftica. 237 

Cap. IV. Vcd bette Capitols Begyndelse bor enten tiltoenkeS parato, facito, 
eße oportet, Cap. Ill, 5., c Hev efter Pontederæ Anmoerkning CapitletS 
Overffrivt: uti bene ædificata habeas, tages til Hielp, eller og niet) Aldi- 
nerne lcrses: bubilia bona beneqve ædificata, bonas præfepes, fali- 
feas habeant clatratas. I denne Autors afbrudte og meget korte Skrive
rgade findes paa flige Constructioner mange Exempler.

I Stedet for Clatros intereffepede, findes i de crldre Udgaver forend 
Victorium: Clatros inter fe oportet pede di fbare. Hvorledes end Cato 
har udtrykket sin Meening, saa viser det folgende tydelig nok Aarfagen til 
denne Hækkernes Bygning: Si ita feceris, boves Pabulum non ejicient. 
Men kunde dette og forekommes, dersom der var en halv Alen eller en Fods 
Asfland imellem Spolerne i Hcrkken? Denne Vanskelighed maae have for
voldet, at Hr. Vonnetrie har forstaaet her Afstanden mellem Vwggen og 
Hcrkken, da han har oversat Stedet saalodes: des rateliers d? un pied de 
diftance entre mur et barreaux. Da Texten ikke synes at tillade denne 
Frihed, har jeg forestillet mig, at i de fsrste Haandffrivter kan have staaet 
alleens et P., som ffulde betyde Palmo *)  en Haandbreds Afstand, hvilket her 
gandffe vilde fyldestgisre den angivne Hensigt, og udgisre omtrent det Mellem
rum , som Spolerne i vore Hoe-Hakker endnu have, hvilket P. af Afskriverne 
er udfort pede, fordi samme Maal ellers pfeicr saaledes at betegnes**).  Frons 
occipitio prior***),  ar af ovenmceldte Hr. Boimett'ie givet saaledcs : P o eil, 
du maitre etant toujours plus profitable qve fon eloignement, med 
bon Anmærkning: il est facheux. qve notre langue ne nous permet 
pas de traduire ce paflage litferalement, le front marche avant Pocci
put. Vi kunne i vores Sprog ved at omvende et Ordsprog af lige Bemær
kelse, oversætte Stedet saaledes: Vend din Gaard hellere Taacn end Hælen.

*) Et Maal, fem af Cat. C, XLIII. v. I. er brugt.
**) Jeg har fundet dem, som ikke troe denne Forandring nsdvendig; en Prove vilde ' 

bedst afgiore Sagen.
***) Pallad. lib. I. tit. VI, I. udtrykker det saaledes: Prælentia domini provectus eft agri,

Cap. V. Hr. Poutedera har gjort denne efter min Tanke rigtige Anmcrrk- 
uing, at ved det 5. Vers's Slutning hos Gesrter holder Cato ep med Reg
lerne for hans Avlsmaud, og at det ovrige indeholder Forholds-Regler til 

G g Z hans 
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hans Son, hvilket oplyser Stilens Forffiellighed fra dette Sted af V. 6. bo
ves maxuma diligentia etc. Iblandt disse er denne sarrdeles meerkelig; Ter
rana cariofam caveto, neares, neve ploftrum, neve pecus impellas, 
fi ita non caveris, qvo impuleris, triennii fructum amittes. Da 
Cato ikke selv har forklaret, hvad han forstod ved terra cariofa, maae det 
seges hos andre; Plinius udlader sig i sin i7. Bogs §. Cap. saaledes: Qvid 
putamus hac appellatione (terra cariofa) ab eo tantopere reformidari, 
ut pæne veftigiis qvoqve interdicat? Redeamus ad ligni cariem , et 
inveniemus illa, qvæin tantum abominatur, vitia: aridæ, fiftu lo fæ, 
fcabræ, canefcentis, exelæ ct pumicolæ. Plus dixit una fignificati- 
one, qvam posfit utla copia fermonis enarrari, eft enim interpreta
tione vitiorum q væd am non ætate, qvæ nulla in ea intelligi poteft, 
fed natura fua anus: et ideo infoecunda ad omnia atqve imbecilla*  
Plittius har allene fortolket Cato efter sin Formodning, nt terra cariofa 
niaatte ligne raaddent, trydstket og ormstukket Tra', uden at forvisse oö, at 
Jord af saadanne Egenftaber var virkelig til, og hvorfor der aldrig mnatte 
tankes paa at forbedre den. Columella har i sin 2. Bogs g. Cap. 5. 
Vers skrevet om denne Jord saaledes, at man kan see, at han har dette Cato- 
Ms Sted i Sigte: Sed qvandoqve arabitur, obfervabimus, ne lu to fus 
ager tractetur, neqvc exiguis nimbis femimadidus, qvam terram 
ruftici variam cariofamqve appellant; ea eft, cum poft ficcitates levis 
pluvia fuperiorem partem glebarum madefacit inferiorem non atti
git. Nam qvæ limo fa verfan tur arva, toto anno delinunt pode 
tractari, nec lunt habilia fem en ti, aut lationi, at rurfus qvæ varia 
fubacta funt, continuo triennio fterilitate afficiuntur. Saa vist, font 
det er, at vi af delte Sted leere*),  at der var en Jord af langt anden Be
skaffenhed end den Plinius har tillagt den, som de Romerske Jordbrugere 
have i Col. Tid belagt med det Navn cariofa eller varia, saa lidet begribe
lige er c saavel de alvorlige Forbud mod dens Dyrkelse, som den af ham giorle 
Forssicl imellem terra cariofa og limo fa, hvilken sitste, skisnt igiennem-- 
trukkcr af Vand og gandske dyndet, ved et Aars fornuftige behandling siges at 

kunne

*) Pallad. har med andre Ord sagt det samme lib, II. 3. 2. obfervandnm eft ne lutofus 
ager aretur &c.
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kunne blive bekvem tit Seed, da terra cari o fa etter varia derimod, font 
var tor neden under og oven kil allene noget fugtig, eller fom det heder: exi
guis nimbis femimadida, if fe i de ferste 3 Aar kunde giores frugtbringende. 
Jeg har talt om denne Sag med tvende af vore kyndige Landmcend; begge 
vare derud! ecnige: at de ikke kiendte nogen Slags Jord, fom fvarede til Pli- 
nit Beskrivelse; men i Henseende til Cdluw.ellcr sagde den cene, fom var cit 
studeret Mand, ar der var en Jord, hvis everste Lag var grovt Sand, font 
lod Vandet som en Pimpestccn gaae igicnnem sig til det ander Lag, som beholdt 
Vander i sig as den Aarsag, at en Sreengrund, fem ikke tog rmod dets Veed- 
ffe, var det underlagt, hvilken synes mig ar kunne behove den as Catone fores 
skrevne Tid til Forbedring; den anden ustuderet, men meget vittig og vandt 
til Agerdyrkning fra Ungdommen as, sagde: at der gives Agre, hvis overste 
Lag er fedt og smorrigt, visende sig stedse i ftttede Klumper og Trillinger, hvis
ken grader, fom Bonderne kalde det, alrid; men Laget derunder er sandige 
og magert, hvilket Slags Jord giver ingen Seed, er seerdes vanskeligt ar for
bedre, og ligger i Pletter hist og her street imellem anden frugtbringende Jord: 
en Beffaffenhed, fom mcest fynes mig at narrme sig Columcllw Beffrivelse. 
Hr. Stiftamtmand Thodal har om denne Jords Beffaffenhed meddeelt mig 
folgende: ”T. C. er formodentlig det Slags, fom haver grov Sand eller Sin- 
^gel, lidet lcerblandet vverst; derunder lgien mere Leer end Singel, i Dybet 
"fast Grund af den Beliggenhed, at Vandet bliver staaende, hvoraf Leerer 
"bliver fuml; om Foraarer, naar Teelen **)  tefer, aser den gierne op, hviket 
" foraarsager, nt der overste Jordlag aldrig bliver ret sammenhcengende, nteit 
"oftest luuvet, feer morken og kraftlos ud. De Svenffe kalde faadant staa- 
"ende Vand Kald-Kelda. Der overste Jordlag barer kuns tyndt Gras. 
"Naar Vandel blev udgravet paa det Sted, hvor Astobet bedst ftp Luft, kunde 
" faadant et Sted ved Giedsel blive Eng, men ikke uden efter lang Tid Ager." 
Maatte mig engang tillades at giere Forstag til en Priis«Materie i Agerbru
get , ffulde det blive over dette Sted, da Forfatterne ffulde paakceggcs, ar 
fammenholde Cato med Columella og Plinius; ak viise, hvad Slags Jord
bund vi havde, som kom mecst overcens med den cene eller anden af dem, fom 
de tale om; al anmcrrke, om deres S retning angaaende stige Jorders mislige, 

ja
**) Kladen eller Jis - Kagen«
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*) Under Trykningen af denne Afhandling er mig laant af Hr. Prof. Moldenhauev 
den i Sominer fra Engelland til det Kongel. Bibliothek ankomne: the Husbandly of 
the ancients in two Volumes, by Adam Dickfon. Vol. II. iyßg, hvor Forfatteren 
Vol. I. 2i. p. 426-400 udlader sig saa gandske overcenstemmcnde med mig, som om 
vi havde aftalt Sagen og ouster samme ligeledes ved For sog afgiort.

**) Fra en variant eller' Randforklaring er det efter min Formodning blevet indrykket i 
Texten hos junceus ctler juncews-, da det ikke synes rimeligt, at begge Ord samlede 
ere af Cato.

ja fast umuelige Dyrkelse til nogen Fordeel stemmede overeenS med vore Tiders 
Erfaring; at leere paa hvad Maade og ved hvad for Midler en Jord kunde 
tabe denne fortrcedelige Egenffab rc. *).  Cato har endnu paa 2 andre Steder, 
Eap. 34. og 37. talt om samme Jord, hvorom noget siden herefter.
ife Cap. VI. 2. Mufcus ruber molertus erit; det foregaaende ferundo arbor 
peribit tillader ikke ae tvivle om, at jo ved denne saakaldte Muss er af Cato 
forstaaet de fmaae kngledannede Knuder, som i Begyndelsen cre ly S rode, siden 
morkere og morkere, og undertiden paa nogle Trceec ncesten sorte, da de ind
finde sig sædvanlig paa Trceer, som enten allerede cre udgangne, eller noer der. 
ved; og fornemmelig sees hos os paa faadanne Lindctrorcr. Linneus anforer 
to Slags i fit Syrtem, den eene under Navn afTremélla purpurea, den 
anden Lycoperdon variolofum. DilleMtts kalder den forste, Licheno
ides tuberculorum amæne purpureum, bcffrivende samme saaledeS: nec 
cruftam nec folia, fed mera tubercula habet, nunc rotunda etc. fun
gis propius qvam mufcis accedere videtur, med Tilleeg af Richardson: 
-e cortice Populi nafcentem olim vidi, e juglandis pruniqve putridis 
ramulis byerne: og den sidste med fastere, sterre og msrkcre Knubbe, Li
chenoides tuberqulofum compreflum nigrum lignis putridis adna- 
fcens. fee Tab. XVIII. 6. 7. Altsåa kan Lcrse- Arten M. tuber stride om 
Fortrinet med ruber, den sidste fom har Hensigt paa Farven, passer sig kun 
paa den ferste Art allene, dcn forste taget af Formen, derimod paa begge, hvis 
sidste Art er anseeligere og storre end forste.

3. Locus humect us erit. De forste Udgaver I. B. R. have junctus: 
Varro, som i I. 24. har an fert Catonis Mcening og ikke altid de samme Ord, 
har V. 4. humectus, hvilket enten umiddelbar eller middelbar har givet An
ledning til Victorii humectus**)  og Pol. umectus, som de have sat i Texten 

for
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for junctus. Aldus har feiet det lil junctus, og uden Tvivl taget j. bu- 
mectus for et vaadt Sted, somdaae tet vcd det ovrige (terre) Land. Kan 
ikke i Cat. Haandskrivt utydelig have flaact junceus eller juncetus? som han 
har forstaaet: et af Siv gandjlke giennemgroet Land. Da nu denne Plante 
elsker fugtige Steder og Rerets Naboeskab, er baade Meeningen den samme 
som hos Varro, og de celdste Udgavers Lcesemaade kan ved eet eller to Bogsta
vers Forandring beholdes.

V. 4. Disse udi Hr. Geslldl's Udgave indsirklede Ord: (nam conve
nit arundinetum cum corruda, eo qvia foditur et incenditur, et um~ 
bram per tempus habet') ere misteenkte afUl'ftN, fordi de ikke findes hoZBaN'S 
i Lib. I. Cap. 24. V. 4. anforte, men da denne i deres Sted har: aptam 
utriqve eandem fere culturam, som sige i Henseende til Meeningen det sam
me, og savnes paa dette Sted hos Caw, troer jeg ikke, at de cre en Tilftet- 
ning. Hr. Gesner erindrer ellers herved: Coeterum qvi me docuerit, 
qvid fit h. 1. umbram per tempus habere, ci gratias agam. (EutO vil 
efter min Formecning hermed sige: Roret passer sig til den vilde Asparges, fordi 
begge omgraves, afbrceudcs og beffygge hinanden for en Tid; thi AfpargeS 
faavelfom Ror kunne ikke give Skygge, saalcenge de cre uden Skud, eller 
ikkun rette og opstaaende enkelte Stammer; men naar de ud paa Aarct greenes 
og blades, faa give de Skygge, besynderlig gier Reret, (som efter Columelicr 
t hans IV. Bogs 32. Cap 2. Vers, skyder paa kortere Tid end eet Aar faa hei 
en Stamme, at den kan tiene til Stcenger for Viinstokken) Asparagen denne 
Tieneste. confr. Vårr. I. 23-5. *). Hr. Bonrtetrie har overfat dette Sted 
saaledeS: le rofeau ne donne de 1’ombre, qve lorsqve elle ne peut 
qve lui etre favorable.

Cap. VIL 3. Uti flabilia mala fiant. Mig fyneS, at Victorii fabu
li m malorum eller pabulum malorum (hvilket lsber ud paa det samme som 
flabilia mala) viser hverken mere eller mindre, end at disse Haaudskrivter ikke 
udi alle Stykker fortiene at antages som Troens Artikle; da den forste i alle 

Udgaver

•) Columellae libr. III. ro, 12. Umbrae fcilicet non vindemiae laborabimus, hvor um, 
bra rageö i famine Meemiig som her.

N'se Smnl. IV. B, H h
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Udgaver almindelig antagne Leeftart er faa begvem og passclig *),  at med Grund 
mod den intet fan indvendes; men alle Fortolkernes Klygter efter min Tanke 
her ere spildte. Punica mala eller de i det sydlige Europa voxende Granat- 
'2Ebler ere store, rige paa Saft og Kierner, fem forlange god Naring ti! 
deres Fuldkommenhed. Et stark - barende Træ maatte i en mager Grund ikke 
allene af Mangel paa Næring tabe cn stor Deel af LEbkerne, men de evrige 
maatte blive fmaa og mindre tienlige til Brug. Cato, som har vildet fore- 
kommc dette, raadcr derfore til nt giede Stammen: et Middel, hvis Gyldighed 
den daglige Erfaring ved andre Frugttrceer bekræftr. En lærd Mand har 
formodentlig bemcerket i Bredden af sit Haandsikrivk til lotium ct ftercus fu- 
illum, at de vare pabulum malorum , hvilke Ord man siden har villet ind- 
rykke, for at fordrive Calouis egne.

*) Ja Catoniff da i Fortalens V. 4. pius qvæftus, flabili rfimusqve,. Ordet har samme 
Demarkere som her.

**) I den reqiffe og bolognssiffe Udgave findes Dni. Dum. Dno. for Domini, Domi
num, Domino trykr paa dc Steder, hvor de forekomme i Texi n, som vel saaledes have 

aaet i Haand strivkerne.

Udi det IX. Cap. findes disse Ord: Et id videto, uti aut domum 
opus fient, aut ut venire posfint. I Stedet for dette domum har de 
ældre Udgaver domui. Jeg veed ikke noget Sted, hvor Cato har brugt 
det Ord domus om Bygningen paa hans Landhuus, ikke heller er Piil ct 
Troe, fom Robur, Pinus, Cupreflus, Ulmus, Fraxinus etc., der af 
de gamle Landmand af Cato's Formue og Stand blev anvendt til Hnuses Byg
ning og Boeffab, men til Vimsiængler, Kurve, Tondebaand eller Qviste at 
binde Treeer op med, og deslige. Jeg vover derfor den Gælning, at det 
Ord Dominum eller Domini har været i MSS. skrevet forkortet **),  og der
for er mistagct for domum eller domui. Dette Steds store Lighed med VII. 
Capitels Begyndelse har H06 mig frembragt denne Formodning: arbuftum, 
heder det der, maxime convenit habere, et ligna et virgæ venire pos- 
funt, et domino erit, qvi utatur. Jeg vilde derfor med liden Forandring 
læse saaledeS: uti ad Domini opus fient, aut uti venire posfint; eller 
dersom jeg turde gaae videre: uti ad Domini opus fient et uti venire pos
fint; thi saa svarede delte bande mere til det auferte Sked, og Cato's Pile-

Have
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Have blev des herligere, hvis Traer ci offene enten kunne bruges til Herrens 
Nytte, eller salges, men baade vare nok til at forsyne Huusbondcu selv og 
fremmede.

Cap. X. Mig synes det vcrrdt at anmcerkc: at Cato har anført til bubul
cos: boves trinos, til afinarium 11 num: afmos III. et unum af num, til 
opilionem: oves C., og ikke til fubulcum det Antal af Sviin, han skulde 
paapasse, hverken her eller i det folgende Capitel. Siden det paa begge Ste
der savnes, er det at formode, at det ikke nogen Tid har vævet i Texten.

Cap. XI. i. Saavel i Begyndelsen af dette som forrige Capitel bor babere 
oportet eller noget lignende, dersom ikke tillægges, dog under forstaaes (fte IV. 
Cap.). I Stedet for tectoriapriva, have nogle af de oeldre Udgaver tec
toria parva plura, som vel giver en god og rimelig Meeu' g, men da baade 
Aldus, Victorius og alle nyere eenstemmig tæfe priva, som og er sorstaae- 
ligt, og har gode Codices for sig, bliver det sikkersi at beholde samme. Ved 
disse tectoria fdrstaacS Dcekfler at leegge over Karrene, og et Kalk eller Gibs 
at overtrække dem med, som Hr. Bouuctt'ic efter Ordets ftvdvanlige Bemeer- 
kelse har troet, da hau oversatte dette saaledcs: avec couvertes pour cha- 
eune et de qvoi les enduire toutes.

V. 2. Iugum vi nar i um. Udeladelsen af disse to Ord i de celdre Ud
gaver for Victorii; as Varroue i I. Bogs 19. Cap. 3. V., hvor han an
fører dette Catouis Sted; og Mcursri Erindringer have giort dem mistcenkte. 
Beviset af deres Udeladelse i Varrouis I. Bogs 19. Cap. V. 3., som er 
forekommet DAcurfto faa vigtigt, siger efter mine Tanker aldeles intet; thi 
Varro har paa dette Sted, hvor han allene afhandlede inflrumenta femi- 
vocalia, ikke havt mere Anledning til at an fore dette inftru mentum mutum, 
end alle de ovrige af Cato her anførte, fom V. i dette korte Capitel har forbi- 
qanet *)♦ Da jugum molarium ligesaalidet som vinarium findes hos 
Varro, faa afboder ikke Gcsucrs Forandring til molarium Me ursli Ind
vending: AagetS Brug har efter al Sandsynlighed varret til at hornge Spande 
med Viinbcrlgerne vinaceis eller Musten i, hvortil kan ligesaavcl have vcrret 
fordret en scrrdeles Skikkelse, som til juga molaria. Det behøves og ikke at

2 antage,

*) De cre af Varro faa løselig i samme Bogs 22. Kapitel anførte, hvilket, og ikke det 
19, svarer til dette Sted.
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antage, ak dek haver vcrret til Kxne eller Asener, da det kan have vcrret et Aag 
lagt over Halsen paa deres Troelle, for at bcrre Spande i, som ikke allene endnu 
paa Landet hoS os er brugeligt, men og her i Skaden hos Brcrndeviinsmcrnd, 
Bryggere og deslige. Som Feil i Afskrivter ingensteds lettere indlobe end ved 
Vcrgt og Tal, faa ere og mange af det Slags at formode hos vore Skriben- 
lere, af hvilke Pontedera udi sine Anmærkninger ril delte Capite! har opdaget 
og rettet nogle.

Cap. XIII. 3. V. Claves cum clostris III. cellas duas. Antager man 
I. R. B. Lcrsemaade: claves cum clostris in cellas duas, undgaaes den af 
Gesner IZ. 3. indsectt og rettede Vanskelighed. Vel skulde det synes ret- 
rettere her at laste in cellam, som bedre passende til samme Ord i dette 2dek 
VerfeS Begyndelse, men mig tykkes dog, at ceUam oleariam ikke formeenec 
at troe, at in torculari have vceret 2 cellæ, hvilke hver iscer have havt de 
ovenfor opregnede Kar og Redskaber. Cüto kunde vcrre kort, da han skrev 
for sin Tids Mennesker, for hvilke disse Indretninger vare bekiendle.

Cap. XIV. V. i. Uti jusfitur, som Gesner anmcrrker i dcr Breslauske 
Haandskrivt at vcrre udeladt, sindes i alle Udgaver. LcrseS ved Forandring af 
eet Bogstav ubi, bliver een Period mod Slutningen af Capitlct mere passende 
med det øvrige. Det kan saaledes overscrttcs: Bygmesteren skal, dersom 
Herren saa vil have det, opscrtte alle Vcrggene af Kalk og Brudsteeu, Pillerne 
fif huggne Stecne.

2. V. Luminaria VL, paululum latam pilam, er af Aldo anført, 
og af Vietono forandret til paululam pilam i Stedet for de crldste Udgavers 
luminaria VI paululum lata, pilam &c. At Cato paa sit Landhnus ikke 
Vilde have fine Vinduers Skover eller Luger, faavelfom Lysningen i Vindu
erne (thi det eene maatte nødvendig passe med det andet) saa breede som paa Hans 
Huns i Rom, forstaaer jeg bedre, end at han skulde foreskrive, at en Korn- 
Morter til en Huueholdning af 16 Mandfolk foruden Omvinderne Cap. XI. 
V. i. ikke maatte vcrre stor og rummelig. Dat er desuden rimeligt, at faa# 
danne Mortere i de gamle Romeres Huusholdningcr have havt en bestemt Stør
relse, som Haandqvcerne hos os paa Landet. Vinduernes Størrelse derimod 
mere varet underkastet Huus> Herrens Indfald.

3. V.
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V. Z. Hæ rei materiam, et qvæ opus fint, dominus præbebit 
ad opus dabit, fuccidet, dolabit, ferram I. lineam I. materiern 

duntaxat fecabit facietqve. Conductor lapidem, calcem, arenam, 
aqvam, paleas, terram, unde lutum fiat. Si de coelo villa tacta 
fiet, de ea re verba uti fiant: har Victorius fundet i sit 1VISS., alleneste 
at bce rei var eet Ord, fom han adskilte. I ds Aldinffe Udgaver sindes 
Sredel saaledes: Herns materiem, et qvæ opus lunt, domni præftabit 
et ad opus dabit, fuccidet, dolabit, lineabit fecabitqve materiem 
folam duntaxat. Conductor vero lapidem calcem, arenam paleas- 
qve parabit, et terram unde lutum fiat. Si de cælo villa tacta fiet, 
de ea re divina verba fiant procuret, hvormed Regii Udgave af 1499 og 
den Bolognesiffe af 1504 stemme overeens, undtagen at de lcese materiem unam 
for folam, for paleasqve allene paleas, og fette ligna imellem Conductor og 
lapidem. Enhver, som ei forud indtaget for Victorills og hans Haandffriv- 
ter, sammenligner Victorii med Aldi Lceseart, vil neppe rage andet Partie end 
Meursitts, d. e.: erklcere sig for den sidste, som er baade i Cato's Smag og 
mere forstaaclig og sammenhcengende end forste. Dog nndtagcr jeg Ordet 
Hems, som syncs hev aldeles upasseligt til Forholdet imellem Bygherren og 
Pagtercn, og er afCato paa intet Sted for eller siden brugt. Ordet bujus, 
hvilket til de foregaaende Perioder uden Tillceg af rei eller noget andet Ord er 
passeligt, kan i et ulceftligt Haandffrivt let vcere taget for berus, og det folgende 
dominus forkortet og i Hast revet saa meget hellere vcere giort til domui, som 
dominus nu efter berus ikke passende afgav en oversiodig forvildende cafus 
rectus i Perioden. Til bujus kan vel maaskee og i Exemplarets Rand vcere 
fF’revet rei, vel og i Texten af Cat0/ som tidt-har andensteds ea re, ejus rei og 
her V. 3. huic operi, vcere sat huic rei, hvis forste Ord saaledes forkortet hc 
let kan vcere sammensmelter med rei, og blevet ti( Victorii bæ rei hærei. 
At ellers Memsius, som til det CLIII. Capitel af Cato har giort samme An- 
mcerkning over De Gamles cafus obliqvi: illæ, ipfæ, iftæ, som Victories 
her, ffulde af Uagtsomhed have ladet hans Rettelse af Hems til bæ rei vcere 
ubenyttet, forekommer mig mindre lrocligt, end at han ni aae have tam ft at Ppft 
fctani af Victorio anforte Regel om foeminina in a af den forste declination 
ikke passede paa hæc, som ei havde sin Endelse paa a in cafu recto, og pac»

hvis
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hvis Dannelse i anden og trebie cafus til bæ, han intet Exe m pel hos Romerske 
Sklibcntere havde fundet; hvilket bliver mig ncestcn vist, da han i Udgaven 
of 1620, hvor han overalt ellers har beholdt SBictOtii Lcescmaade ligejom 
i Udgaven af 1590 , har forandret delle eeneste bæ rei til eæ rei *).  
Det øvrige er vcl uden al Forandring antageligt, men bliver dog ved For- 
flytningen af ♦ for Conductor ** ***)) og Forandring af vero efter famme, 
tit porro efter min Tanke meget lyfere, naar saaledes lcefts: huic rei ma
teriem et qvæ opus fint, dominus præ flabit , et ad opus dabit 
(fuccidet, dolabit, lineabit, fccabitqve materiem folam conductor) 
porro lapidem, calcem, arenam, aqvam paleasqve parabit et terrAm, 
unde lutum fiat, fi de c. v. t. f. de ea re verba divina uti fiant, prbcu- 
ret. Ved denne () Indlukkclft og Forflytning af punctum, bliver faber

*) Grammatica cr indrettet efter Romerste Skribentere, og diste maac ikke indrettes efter 
i)iin, naar Exempler, som berettige dertil, savnes.

**) Af Gesners anden Udgave, fom jeg har faget til Laans, efterat have strevet dette, 
seer jeg at pontedera saaledes for mig har tcenkt. Porto kan og her efter Victorii 
Text uden Skade for Meeningen udelades.

***) Verba ferram I. et lineam I. som Gesner kalder plane importuna (hvilke maastee 
have veeret Rand-Gloster), kunne saaledes beholdes; Mig synes, at Virtorins hav 
havt alt for overdreven Tillid til sit Haandstrivr, da han har ladet saa usammenhæn
gende en Text forjage den langt forstaaeligere, som Udgaverne tilforn havde.

undværlig, materiem folam faaer Eftertryk ved Conductor, og HunsHer
ren tillcegges Anfkafning af Kalk, Gruns rc. tilligemed Ofringen af ftt af Lyn
ild flagne Huns langt rimeligere end det forhen til Anstød for C«ferne og For
tolkerne er bleven paalagt Conductor. Victorius har ftlv uden Forklaring 
overladt fln Lafemaades Oplysning til efterkommende critici. Den af vore 
8. faa meget forkiente Gesner har forsøgt det ved at indtage i Texten Faber 
efter det Breslauske MSS. ved ak udkaste de Ord: ferram folam facietqve, 
og ot omskabe lineam I. til lineabit, hvorved han er kommmen tilbage til Al- 
dinernes Text. Mig fynes dog, at den kunde med mindre Saar helbredes, 
naar man lceste: fuccidet, dolabit, per ferram juxta lineam duntaxat 
fecabit Conductor, og indfluttcde dette imrllem (), derefter fatte lapidem 
c. a. a. p. t. u. lutum fiat, og til Slutning facietqve, fi de coelo villa &c. 
fianC**)  per ferram juxta lineam, kan da forklares: han skal ni ed en Sav 

efter
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ester en stagen Kvide-Streg stcrre Trcret; Da per, font plcier at skrives p karr 
kan vare udfaldet af Texten, ct 1 nlev en Streg over betegnende stixta verret 
taget fori, og dette enten forfort til at scene ct I bag ester lineam, eller cn 
overflodig Streg i sidste m dertil givet Anledning. Forflyttelsen af fncietqve 
vil ikke synes dem for dristig, fom have bemcerket, at i dette Capitels Begyn
delse, de Ord: ahena duo, fom i de celdste Udgaver stode bag ester opus 
funt, cre ved Nedstytning afAldo satte (mg orbem, og Calcarius i Cap.XVL, 
som i Udgaverne for Victorio stod bag dant, er af ham nedstyrtet bag eximet. 
Huic operi — fol vat. Her maae vel flatuatur, ponatur eller noget 
saadant under forstaaes, og vil (dersom den ved Tal bestemte Priis ei afTerten 
er tabt) sige; at pretium (Arbeidslennen) paa den neden for angivne Maade 
stal bestemmes, og paa Tro og Love redelig betales.

V. 4. In tegulas fingulas — numerabuntur kan deels ester de crld- 
ste, deels Ald. Udgave låses saaleves: in tegulas fingulas II: id tectum fic 
numerabitur. Tegula (fe. eft) integra, qvæ erit, qvæ non erit, unde 
4ta pars abierit, duæ pro una. Deliciar es (conliciares) qvæ erunt 5 
pro binis integris putabuntur: in aliis qvot erunt (fc. partes deficien
tes) in fingulas qvatcrnæ numerabuntur. Ordene vise, at Stenene udi 
delte Tag have teeret af forstiellig Storrelse; da nu erfares 1) af Vitruvio 
Ed. Amft. 1649. lib. VII. i. p. 128 , at Romerne have havt Tagsteen paa 
2 Fod. 2) Af de forsticlligeLcesemaader (da nogle have duo, andre II med 
Tal, andre igien N duo, og det Breslauste Haandstrivr bipedalia) at her 
i Texten er Uvished, forstaaer jeg med Bonnetrie II om Stenenes Storrelse 
ogMaal, og ikke om deres Priis, hvorefter Meeningen vil blive saaledes: 
Tag-Stenene stulle beregnes overalt ester deres Forhold ril 2 Fods - Steen. 
For en heel Steen stal den regnes, font har det fulde Maal; af de, som 
heri feile ^Part, regnes 2 til een. Een huul Steen eller Rende-Steen 
regnes for 2 flade. Af alle de svrige, hvor meget de end savne meere end x 
Part i Maalet, regnes 4 til een heel 2 Fods Steen. Ester denne Beregning 
anseres V. 5. Prisen paa en fuldkommen 2 Fods Steen N. S. eller N. IIS. *).  
Saaledes forklaret falder Vanstcligheden ved Tallenes Forstiellighed i 4. 
og 5. V. bort: Maastee og Perioderne i dette Capitel efter Bonnetl'ieö 

Meening

*) Sidste synes for hoi og mindre passende. 
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Meening ere bragte af deres rette Orden, og Cats kan have skrevet strax efter 
qvaternæ numerabuntur: pretium in tegulas Cingulas NS. cdcr IIS. Kunde 
ni an end foriuode, ar Tagets hele Bygnings Omkostning (Tommeret iberegnet) 
var indbegrebet af Cato under Tagsteenencs Priis, faa lod det sig dog ikke vel 
efter Gesners Meening formode, at hele Bygningens Arbeidslon dermed var 
afgiorr, da ex figno manupretium erit modsiger det, som mig synes efter 
Popmcr Forklaring al have meget, mere Rimelighed for sig end Gesners For
andring til ex ligno.

V. 5. I Steden for Victorii: ex figno manupretium erit, have 
Udgaverne for ham havt: ex figno inani pretium erit. Maaskee at Cato 
har skrevet det ferste; dog holder jeg det ikke for ganske afgiort; da 1) Plinii 
og Cieeronis Brug af dette Ord ikke forbinder os til at troe, at Cako her har 
brugt det, og 2) det af Fortolkerne forkastede figno inani, som sindes i de 
gamle Udgaver, cr ei saa urimeligt, at ingen sund Forstand deraf kau faaeS. 
En fornem Romersk Borgere har vel til et Huns i Byen, ladet sig af en Byg
mester give en fuldkommen efter Kunstens Regler inddeelt og udmalet Tegning. 
En tarvelig Landmand og skarp Huusholdere, som vores gamle Cato, derimod i 
lige Tilfcrlde meder Stykke Kul eller Kridt tegnet Hoved-Stregerne, og der, 
efter siuttet Kisb om Bygningens Arbeidslon mcd en Landsbye-Haandveerks- 
mand, hvilket er fignnm inane. Saaledes treuste vi i Botaniken Cigna 
plena et perfecta, i Linnei Horto CiifFortiano, Oederi flora Da
nica &c., og figna inania af Linneo kalet figuræ fundamentales i 
Tragi, Fuxii Varker ogUuunnanni plantis Americanis &c., hvor Omkred
sen eller contouren fom det kaldes, allene er tegnet, og det vorige er toml *).  
Villa lapide — cæmentis: Dette sammenholdet med Begyndelsen, uti 
jusfitur, synes mig at viise, at ikke Vaggene i alle Landhunse vare lige 
stcerke og bekostelige: man opsatte dem i nogle (hos de Bemidlede), af Brud
stene lagde i Kalk med Pillere af hugne Stene; i andre af raae Muurstene 
uden Pillere; sidste Maade som den mindst bekostelige var den almindeligste, 
hvorfore ved forste er tillagt ubi jusfitur, som jeg laser det. At Taget og 

øvrige 

*) Skulde end manipretium ved fin Lethed og Understottclse af store Critici vinde Bi, 
fald, bliver dog vel et forste Gang, saa vidt jeg veed, forsogt Forsvar for en Lase» 
Art, som i saa lang Tid har hersket, ikke ilde optagen.
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ovrige Indretning har vceret eens i dem begge, fees af cætera lex. Zee. 
At Peftilenti ubi &c. et allene er rigtigt, men endog med Flid valgt af Cato, 
viser det ovenfor modsatte loco falubri. At Cato *)  ikke har handlet daar- 
ligt, lcere mangfoldige Exempler af flige Steder, som ved Beboelse og Dyr
kelse have aflagt deres usunde Beskaffenhed, f. Ex. St. Croix. Varro be- 
fræftcr det i hans I. Bogs Cap. IV. 3. 4. som er det bedste Forsvar for Cato, 
dersom han behevede det.

Cap. XV. Maceria ex calce &c. Gesner har i sit store Lexicon og 
andre tgien efter ham **)  forklaret maceria: in muri formam ordinata 
congeries lapidum fine calce aut alio genere ferruminis, og foruden an
dre Beviser anfsrt Varro de R. R. Bogs II. Cap. 14. 4. Een af de 4deri op
regnede Slags af maceria var giort e lateribus coctilibus (brcrndtc Muur- 
fleeu), som upaatvivlelig for at tiene til GierdekS ^iemed medKalk, Leer, Mergel 
eller noget ander Forbindingsmiddel maae have vceret sammenholdle; endskiont 
Varro, som anforle ikkun Hoved -Bestanddeelene, derom ikke har udladt sig; 
folgelig kan af dette Sted saa meget mindre fluites; at maceries ab hoc ipfa 
dicta eft, qvod macra eft, et NB. ni bil habet, qvo devinciantur par
tes, som b a ad e Varro i den III. Bogs 12. Cap. 3. har: qvis enim ignorat 
fepta e maceriis ita ede oportere in leporario, uti tectorio tacta fmt, 
og Cato, som er den forste Romerske Skribent, der bruger Ordet maceria i 
dette Capikels Begyndelse, anforer Kalken forst iblandt sammes Bestanddele, 
paa samme Maade som til VceggeneS Opmuuring Cap. XIV. 1.

Longam, p. XIV. eller XV. har Bonnetne, i Tanke at det var en 
Tilsætning ***),  forbigaaet. Maalct synes temmeligt ubetydeligt, og kan 

friste

*) Gesners edit. p. 35. XIV, $. Qvid igitur? Paterfamilias ita infaniet, ut loco ita 
peftilenti ædificet, ubi reflate aedificari non poteft ? Non puto. Sed neqve qvid 
aliud libi velit hic locus, comminilcor.

**) Calep. Lex. Basel 1627. Har allerede sagt det samme; men han har dog anfort 
begge denne Meening modsigcnde Steder af (Lato og "varro ; jeg indseer ikke Aarsa
gen, hvorfore de af Gesner erc forbigangne; J rores Nucleo Latiuit. er denne 
Jndstrcrnkning rettelig udeladt.

***) Da Tykkelsen og Hoiden af en Munr lader sig bestemme, men ilke Leeugden, font 
Beliggenheden og den Plads, fom indsiuttcs, bestemme.

^r>-e Saml. IV. B. J <
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friste enten til at trot, at nogleTal ere tabte, eller efter Hr. Stiftamtmand Dho- 
dals Formodning at tage P. fer perticas. De gamle Udgavers fublimut er 
afAldo forandret tilmig forekommer fublimat eller rettere fub>li
met *)  her bedre passende, da det var Hovedsagen at opfere Munren, og en 
Bisag at overstryge eller kalke den. Denne Lceseart passer og saave! med Ud
gavernes Text, som beholde, font deres, der udelade conductor, da fublimo 
er baade et verbum tranfitivum og intranfitivum. Libellis- in P. V. et 
perticam unam p. vic. vil vel sige: en 5 Fods pe-rpcndiculair Linie udgisr, 
naar den multipliceres med en Stangs Linie af 20 Fod, en Grundstade af 100 
Qvadratfod, ligefom forhen Leengden 10 multipliceret med Horden 10. Geö
lt er har erindret, at et . fat for ved calcis, vilde gisre Meeningen forstaae- 
ligere, den forekommer mig og mere Cakoniff, naar efter det Brcslauft'e 
MSS. id femes imellem ad og opus faaledes: ad id opus præbeat. Den 
Svcerm af mangfoldige og meget forftiellige Lcefearter, som i dette Capitel her- 
siker, lover liden Sikkerhed for Cato^ö egne Ord.

Det XVII. korte Capitel har foruden sit Hoved-Aiemed: at lcere den be- 
qvemmeste Tid at feelde Trceer til Bygningstommer, ogfaa dette at vift: hvor
ledes modent og godt Froe samles af CuprcStrceer, hvis Formering man kan 
siutte at have lagt Cato fcerdcles meget paa Hjertet, da han paa 3 forffiellige 
Stcedcr, nemlig her, Cap. XLVIII og Cap. CLI behandler den Sag. Dette vil 
bedre indftes, og den Morkhed, hvorover fal. Geölter i fit store Lexicon han 
klaget, forsvinde, naar i) Skielnings Tegnene mod Slutningen af det 1. V. 
omfcettes, og Perioderne blive anderledes; Da Meeningen ellers bliver morkog 
omfvcevende. 2) Victoni Lcrfemaade forandres efter den gamle Ianftniffe og 
Wdinfke, fom her have ndmcerket Fortrin. Jeg adskiller derfore faaledes: 
Ea, qvæ femen viride et maturum habet uti femen de cupreflo, de 
pino, qvidvis anni legere poliis, item qvidvis anni matura elt et 
tempefliva. Ibi dum lunt nuces bimæ, inde femen excidet, et ani- 
culæ eæ ubi primum incipiunt hiafcere, tum legi (id) oportet, tum 
primum per femen incipiunt maturæ eile. Po fte a usqve adeo plus fu nt 
menfes VIII. Llornotinæ nuces virides lunt. Det er: Trceer, som paa 
een og samme Tid have gront og modent Froe, faaledes som Cypressen og 

Fyrren,

*) Dette Ord er af Lato -rugt l hans Origines lib. 2. 
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Fyrren, kunne, ligesom man til alle AarelS Tider kan plukke deres Flee, og- 
saa paa alle Tider være rienlige til ar fceldes. Paa disse falder del gamle Free 
af, naar det er 2 Aar, og Free- Husene begynde, naar de ere gamle, at 
gabe; og da kan man begynde ar samle Frse; thi da modnes de fersis Frse- 
Huuse, og siden alt flere og flere efteahaandeu i de 8 paafelgende Maaneder og 
derover. Da Cato her saaledes taler om to Slags Modenhed, baade Træets 
til Fældning og FroetS til Indsamling, seer enhver hvad Ziirlighed der er i 
Udtrykket: tum per femen incipiunt maturæ efle, modsat maturitas per 
materiam, hvilken tabes, naar tum per femen forandres til per ferne nt im 
incipiunt maturæ efle. Pontedera giver derfor kun det halve af Cato's 
Meening: naar han saaledeS foresiiller den: Senfus eft: his arboribus bi
nas nuces adhærere, alteram anniculam, alteram hornotinam, illam 
cum hiafcure incipit, hac viridi manente intelligi arborem tempefli- 
vam efle ad caxiendum; det er jo tvertimod Ordenes Meenig, og det Cato 
strap ovenfor har sagt: qvidvis anni matura eft et tempeftiva: hvorfor 
skulde vel Cato lade os vide, naar der gamle Free affaldk, og hvor lang Tid det 
kunde plukkes, og at det nye fra sidsie Aar var grent og umodent, uden for at 
forebygge, fit ikke det fersie skulde assalde, og det sidsie til utide aftives, og 
Træets Formerelfe hindres. Hr. Bonnetl'ie har tildeels indseer dette, og saa- 
ledes oversat Steder: or il faut les cuellir des qve elles commencent a 
s’entreo uVrir, mais comme elles ne font qve commencer a m o urir 
aux premieres femailles, il faut attendre a plus de huit mois par 
dela. De gamle Udgaver have Slutningen af Capirlct saaledes: Ulmis t 
eller Ulmus, cum folia cadunt, tuna utvaqve tempeftiva eft, hvor utra- 
qve grunder sig fuldkommen paa Sagens Natur, da Columella i hans V. 
Bogs 6. Cap. V. 2. Icerer os ikke allene, at 2 Arter fif dette Træ vare bekiendts 
hos Romerne, den eene den romerske og den anden den franske Elm, men end 
mere, at Trcmellius Scrofa havde foregivet, ffionr urigtigt*),  fit den 
Franske ikke fætter Free, hvoraf vi og indsee Aarsagen hvorfor Cato har be- 
dommet dette Træes Vcqvcmhed til Fældning paa anden Maade end de andres, 
nemlig efter dets Lovfald, da det af Blade skmlte Free intet Kiendemærke for
hen kunde afgive. Iterum, som Victorius har sat i Stædet, har intet at

I i 2 svare
*) Eftersom ben satter Froe, men lidet, som ssiulcs af Bladene.
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svare til, og cr her ganske orkeSlest; dog undres jeg mindre over, at utraqve 
af Victorio er forjager, og ikke af Mcursio forsvaret, end at delte iterum 
har beholdt sil Skad for Pontedera i rorlig Besiddelse.

Udi det XIX. Cap. V. 2. mod Slutningen har Bouuetrie efter al Sand
synlighed opdaget og rettet en Feil i Tallene, da der staaer tertios pedum XV. 
son, efter dec arithmetiffc Forhold imellem de ovrige foregaacnde og efterfølgende 
Tal maae være XIV.

Cap. XX. Gesner har baade i sin Udgave af Scriptores Ruflici pag. 
1194, og i Thefauro holdt cupa for eet med miliario; endskisndt der efter 
Beffrivelsen af begge synes , at de maae have været for ski ellige. Miliarium 
beskrives Cap. XX. som Grunden, hvorpaa Columella ferrea hvilede, og 
hvori den var indkiilet. Cupa t det XXL Cap. som en vagina eller cylin
drus veriatilis, hvilken som et Fonteral omgav columella, og lsb om samme 
fem o nfen Axe, f Ex. som et Hiul-NaM' om Vogn.Axelen.

Cap. XXIII. V. 2. Bennæ emant nr. Denne Lceseart fc. bennæ er 
indfort af Aldus, og siden blevet; Ordet har al sin Styrke af dette tvivl
somme Sted og Festi Forklaring, at det skal være et Slags i Frankerige bru
gelige Vogne; Scheffer vil have det til en Kurve-Fading eller stor Kurv, og 
soresiaaer at læse vieantnr for emantur. Udgiverne førend Aldus have
mena emantur, som synes at hive meget Fortrin for lennæ. Vi vide ikke, 
om (SatO har kiendt disse, rnenæ har han selv anført i bet LXXXVIII. Capitcl at 
prove Lage med. Var bennæ en stor Vogn eller Kurv, behovedes den ve! 
ikke til enhver Vnnhest ar kisbes, som rnenæ, der vare et Slags smaae Sild, 
fom vore Anchiovis, de holsteei.ske Sprillinger, eller de italienske Sardeller, 
der kunde hver Gang behoves fom Suul kil Hostfolkene, og have mange Vid
nesbyrd for sig af adskillige launffe Skribenters *),  at de som vors terre Jyder 
afgave et for en ringe Priis anskaffeligt Levnetsn idde! for den ringe Almue. 
De findes og anførte iblandt Fsdevarene, og ikke efter Pontederce Anmærk
ning blandt de Redskaber, som Cato andre Steder har henført til Viinbierg- 
ning. Endelig har Victorius fundet det i sine gamle Haandffrivter, og dog 
imod Sædveene blevet ved den Aldinske Læsemaade af den Aarsag: at han ikke 
vidste, at rnenæ betydede noget, som hertil kunde henføres; mærkeligt ex det,

at
*) Een Decl af samme findes indførte i Gesners store Lexicon. 
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at det LXXXVIII Capitel af vores Autor ikke siden bragte ham til at betænke den 
Sag neicre. Meursi.'ls er bleven sin Bafelffe Udgave troe, og viist, at han, 
hvor net) ii) han end vilde modsige Popma, dog foretrak ben næ emantur, 
forcsiaaende for at afbede Indvendingen mod dets upasselige Plads mellem flir 
molatut og olcæ caducæ falliantur, at der fkulde rykkes foran far molatur, 
da det faaledeS kom at sia ae im illem inrtrumenta r urtica. BottlleLrie over- 
fcettcr Oct og manneqvins.

Strax i Begyndelsen af det XXV. Cap. findes i Udgaverne for Viktd- 
yd t facito uti fervetur familiæ primum , ficqve facito findens bene per
coctum ficcumqve legere, ne vinum nomen perdat. Vtdtoni uhel
dige Forandring i denne Lafemaade ved at indfcette fuisqve facito i Steedet for 
ficqve facit o har givet Meursills Anledning til at sperge : Qvid hoc ert ? 
familiæ fuisqve. Numqvid hoc ert inepte Her maae jeg
erindre, at eet eenesie Bogstavs Forandring opklarer saavel i fersie som i sidste 
Lcescmaade Stcrdet, og forjager en unsdvendig Overflodighed, som de Ord fa
cito rtudeas indfore, ved at giore det sidste til rtudeat, hvilket da har Hen
sigt paa familiæ; Ved denne liden men nodvendige Rettelse feer jeg i min gamle 
Cato vel en clffvcerdig og from Huusbonde, da han vilde, at hans Tyende ffnlle 
vcere de fersie, som han tcenkte paa ved at hcnloegge sin nye Viin, hvilken havde 
kostet dem saa mangen en troet Arm at rygte, samle og presse; Men tillige en 
klog Landmand (fem efter sin sædvanlige Tcenkcmaade *)  ikke glemte sin egen 
Fordeel) i det de ved denne Godhed paa den visse sie Maade, forbandtes til at 
giere sig al mm li g Flid med hans Viinhest. Overfcettelscn bliver da faaledeS: 
lceg forst og fremmest af din Viin hen til dine Hunsfolk, derved vil du giere, 
ot de lcegge Vind paa, at indsamle de modneste og ksrrcste Druer, og du selv 
undgaae, at din Viin ikke kommer i Vanrygte. Setter man fuisqve i Stn- 
t)-?t for ficqve, tabes Blandet imellem feiste og sidste Sortning; Den af ham 
selv angivne Hensigt med denne Behandlingsmaade; Tilligemed Aarsagen til 
Ordet primum, og man fa aer et tomt og erkeslest i Steden fer ct kiernefnldt 
og uundvcrrligt Ord i Texten. I de Aldnrff'e Udgaver lcefeS Slutningen af 
dette Capitel faaledeS: lavito paululum, et lorea erit familiæ, qvod bi- 

Ii Z bat,

*) Hvor liia er denne Regel ikke den anden Cap. V. 7. bubulcis obfeqvicor partim, qvo 
libentius boves curent.
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bat, i hvis Sted Victorius har givet os: lavito paulatim, lorea fa-
miliæ, qvod bibat, som, uagtet at MeM'sttls endog ncesten med Gesners 
Bifald har igien vildct forandre det ril paululum, synes mig at have Fortrin, 
filten punctum sect te s for eller bag efter paulatinn Der behovedes vist ikke 
lider Vand ril at treekke nogen Kraft af denne 2 eller 3 Gange udpersede Viin- 
Mask, og til mange Tjenestefolk vilde en liden Deel af denne Spoleviin ikke 
forstaae; bryggedes den eflsrhaanden, faaledes at, naar et Fad af vinaceis 
eller Viinbcrlger var forbrugt, ft andet blev taget og anvendt til famine Bi ug, 
Mev bcr paulatim lorea familiæ; lavedes den ganske Forraad paa eengang, 
og blev drukket cfkerhaanden af Huusfolkene, blev der lorca familiæ, pau
latim qvod bibat; i ferste Fald behoves ingen Omsætning i Texkrn, i sidste, 
at familiæ blev foistyttet, og fat foran qvod, hvilken Frihed finder Exempel 
og Forsvar, idet at Victorius stråledes har baade udelukket Aldiuernes et, 
og ladet lorea erit omtufke Plads.

Cap. XXVII. Tum oleas per fementim ferito. Gesuer har i sil Lex
icon rufticum viist Forfflellen imellem fatio og fementis, og indffrcenket 
stdstes Bemeerkelse ril Korn- og Vcelge Seed, ligesom vi forstaae Sced og at 
saae uden tillagt Bestemmelse om Korn; men da Romerne paa de fleste AaretS 
Tider *)  have saaet forsikiellige Arter afviste Slags, og man finder hos Scrip
tores R. R., at de have betegnet en vis Tid afAaret ved fe/tientim; pri- 

a • media; ultima femeuti Gesuers Lexic. ruli. Ubi patraveris fe- 
mentim, Cat. L. I. bliver det til at forstaae dem, fornoden at vide, hvad Tid 
de egentlig herved have bestemt **).  Thi dersom vi skreve, ae en Begivenhed 
varskoet i Seede Tiden, vare vi tvetydige, siden det var uvist, om Tildra» 
gelfen var indtrussen under Vaar-, eller Vinter-, eller som vi pleie at sige. 
Byg- eller Rugfcrden ; og Romerne maatte ligeledes have vceret det for deres 
Landsmcend, Verfem de ved diste Bestemmelser ikke havde forstaaet et vis Tids
rum, som upaatvivlelig har vceret Efteraaret. Thi 1) modscetter Cato det

tem-

*) Cato XXXV. Varro I. 32, I. 2. Coll. II 9, 6. - 8- 16 -18. I o, 9, 15. 11, 4, 
6, 10-12. Pallad. Lib. II. tir. 4.g. III. 3-7. IV. tit. 3 6. V. 1-4. VI. j. X.
XI. i. XII. i. XIII. i. hvoraf vil secs, at undtagen Junii, er saaet af Noinerne 
eet eller andet af Korn- eller Boelge - Frugt.

**) Ges,rer har i sit store Lexicon udeladt Sementis Bemerkelse af et vist Tidsrum, 
fem findes i Calepini Lexicon»
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tempus vernum Cap. LXL 2) Siger Coll. II. 9. 8.: neqve enim eft 
ullum) ficuti multi crediderunt, natura trimeftre femen, qvippeidem 
jactum automno melius refpondet. 3) Cal end. Farnefianum anfører 
allene for Nobr. Sementes triticar: et Hordiar; og endelig 4) vare Romer
nes fa a yndig af Ovidio i Fail. 1. I. 659-705. beskrevne fementinæ feria? 
sidst t Januar: Seminibus jactis eft ubi fartus ager. Men da den Tid 
ester Plinii XVIII-56. er heel forskicllig, saasorn negle have fom Varro I. 
Z. 4. forlanger, andre efter Virgilii Georg. I. 219-25. forkortet den, bliver 
det Sporgsmaal, hvad Partie man bør at tage, for ar fastsatte dens Greendser 
i Overeenstemmclse med vore Scriptores R. R. Jeg mecner da, ar vi sikker st 
felge Columellæ II. g. 1. 2. *)  paa Hefiodo og Virgilio grundede Bestem- 
melse: abfconduntur virgiliæ XXXII dic poft autumnale æqvinoctium 
- - - IX. Cal. Octobris, propter qvod intelligi debet tritici datio 
dies 46 ab occafu virgiliarum, qvi fit ante d. IX. Cal. Novembris ad 
brumar tempora, hvilket nee sten er, hvad Palladius Lib. XI. tit. r. siger : 
jufta fatio eft a decimo Calendarum Novembrium usqve ad fextuin 
id us Decembris **).  32 Dage fra arqvinoctio kil virgiliarum occafum
IX. Cal. Novembris (21. Octobris) met) 46, som c nd les VI. Idus eller 6. 
Decembris, og 15 Dage, føm udlobs førend brumam confectum IX. 
Cal. Ian. (21. Decbr.) ud g i øre (Ievndøgns og Sselhvers Dagene udelukke) 
Varronis I. 3. 4. bestemte 91 Dage; Og 46 Dage deraf ere6Uger og 4 Dage, 
hvilke declke ved 3, udgiere 15} Dag i Slutningen af Octobri og Begyndel
sen as Novembri for prima \ ct lige Tidsrum midt i Novbr. fer mediay og 
den overblevne Deel i denne MaanedS Slutning og Decembris Begyndelse foc 
iiltima fernen ti. Dette Tidsrum er, fordi Romerne i samme saaede deres 
adelste eg meest agtede Kornarter triticum, Far adoreum fortrinlig kaldet 
tempus fementis, hvorfore og Plin. Lib. XVIII, 7. kalder dem femina fe- 
mentiva , og Palladius XI. 1. Octobri menfe adoreum feremus ac tri
ticum ; jnfta fatio eft a X. Cal. Nov. etc. J øvrigt indsecs let, at Jordbun

dens

*) Som ogsaa i den XII. 50 har bestemt Olicpresnings - Tiden saaledcs: media elt oli
vitas plerumqve initium Decembers.

■**)  (Lato ftes og at have lcrrt at faae fruges sidst paa Aaret, da efter legumina og pa
bulum, kommer: deinde alias fruges ferito.
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dens Beskaffenhed, Vejrliget og Huusbondens Indfald kunne have foraarfaget 
nogen Afvigelse og Forrykkelse i de ovenanforke Grandstrs Bestemmelse, helst 
i den ferste, hvorfra Regningen begyndte; Og at per fe men dm maae have 
varet ligesaa los en Bestemmelse af Tiden hos dem, fom i Hoe-Hosten, Korn- 
Hesten, Rug Saden og Byg-Savener det hos os *).

*) Ad. Dickfons Husband, of the ancients. Vol. II. pa g, 1-3. har adskilligt vvereens- 
stemmende med ovenanførte.

**) Malleolus ordinariis vitibus interferendus eft.

I det XXXIII. Cap. V. 3. sindes umbram ab fulcis removeto uden 
Forandring i alle Udgaver af Celti) f og er af ham siden anfort hos Plin. Lib. 
XVII. Cap. 22. Dalecampius har i Bredden af sin Udgave fat herbam eller 
liorbam i Staden for umbram, temere siger Harduinus i sine Anmark- 
ninger. Ferend jeg havde sammenholdt Skadet med Plinio, og vidste Dale- 
campii Forandring, indfaldt mig Tvivl mod dette saavel befastede Stad, og 
jeg blev af mange mig vigtige Grunde bragt ril at troe, ar der stak en Feil i 
umbram: Thi r. Om For og Efter-Aarek, da Viinens Plantning skeer, 
vid. Cat. Cap. XL. 1. Colum. Lib. III. Cap. 14. V. 1. kunne, da Traerne 
ere bladlose, ikke gives Anledning kil Frygt for Skygge.

2. Det Stad, hvor denne Viin plantedes, var allerede et Viinland, var 
derfor efter Cato's Regel Cap. VI. Verf 4. oftentus foli, og efter CotUM. 
Lib. III. Cap. 13-16. frie for Tracr og Buffe.

3. Dette Land var vinea calva, og altsaa stode de unge Planter end ikke i 
Fare for at beffygges af de gamle Viintraer.

4. Viintraet fordrager i alle Aldere Skygge: a) Dets Poder behove Lae 
for Vinden og Skygge for Solen, indtil de faae fastet Rodder, b) De unge 
Skammer taale den meget vel, fom fees af Colum. Lib. III. Cap. 16. i **).  
c) Den fuldkomne frugtbringende Viinstok siynger sig in vinea arbuftiva om 
den grene- og bladefulde Elm, fom maae beffygge den.

5. Strap efter siger og Cato selv; in vinea vetere ferito ocymum, 
som vist gav Skygge, naar del opvcxte.

6. Har han hverken selv andensteds eller nogen af de vorige Scriptores 
R. R. givet denne Regel. Da nu umbram i et Utydeligt Haandffrivt let kunde 
lasts, og ved at tilsiges Afffriveren af cn librario formedelst Overcenstemmclstn

i Lyden 
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i Lyden imellem u og i saavelsom a oq e, ligesaa let Drives imbrem, faa mis- 
tankte jeg det her at vare ffeet; Thi 1) Passer det sig godt med AaretS Tid, 
da store Vandskyl pleie ar komme. Virgil. Georg. Lib. II. 325. 6 *).  Lib. I. 
324-6, **),  2) Denne Sammenparring af imbrem removere og fodere fo
rekommer og i Henseende til Meeningen i der folgende Cap. XLIII. sammenlignet 
med Cap. XXVIII. og Cap. CLV. Og 3) Ordene fulcus og imber passe 
bedre sammen end fulcus og umbra. Hvad Plinii Anforfel angaaer, da viser 
den i det hoieste ku ns, ak denne formodede Text-Feil har varet gammel, dersom 
den skriver sig fra Plinius ; men hvo lover os for, at det ikke er eet af de Sta
der, som i Plinio er indfort efter Cato's Text af hans Udgivere. I det mindste 
troer jeg, at af alt sammentaget vil sees saameget, at man uden at paadrage sig 
Bebrejdelse her kan have Lov at tvivle.

*) Tum pater omnipotens foecundis imbribus æther 
Conjugis in gremium lætæ defeendit.

**) Om Ho-si - Regnen: ruit arduus æther 
et pluvia ingenti fata læta boumqve labores 

. diluit etc.
Nte Saml. IV. B. K k

Cap. XXXV. Rapinam et coles rapicii, unde fiant, et raphanum — 
ferito. Gcslter i hans Lexic. ru (tic. og store Lexic. ligesom og andre Lex- 
icographi efter ham have givet Rapina et Noe-Land, som mig ikke synes 
passende hverken paa den Forbindelse, som det paa de for den Bemarkelse an- 
forte Skceder staaer i med andre Ord, eller paa det Hoved - Ord o: verbum , 
hvoraf del styres. Disse ere foruden det ovenanforte, Cap. V. 8- ‘ rapinam, 
pabulum lupinumqve ferito. Paa begge Stceder samles det med andre 
Planter, som Cato befaler at saacS; Dersom raphanus paa det forste Stad ikke 
cr Rcedike-Land, men Rcedike-Froe, og pabulum og lupinum paa det sidste 
ikke Foder- eller lupin-Land, men disse Vcexters Froe, maa jo og rapinam 
forstaaes om Frset og ikke om Landet; videre siges ferere overalt om plantæ, 
femina plant., men jeg tvivler paa, at Exempel kan vifts paa ferere agrum, og 
skulde rapinam vcere Roe Landet, saa blev jo Meeningen af: rapinam et raph. 
in 1. f. b. a. i. 1. c. ferito: saae Roe-Laudet o: i et ve! dynget eller stcerkt Land. 
Merula har i sine enarrationes vocum obfcurarum Catonis, givet Op

rindelsen 



258 C, E R. AttM. og Opl. til M. Porcius Cato de re ruftica.

rindelfen og er Bemcerkelscn af rapina, fom forsi er skeer i 1.1, ed I. 1515. fa a» 
ledeS: Napinæ et rapinæ pro femen ti naporum et raparum, hvilken Be
rn cerkelse og passer sig paa Colum. Lib.XI. 2. 71. og dersom end dette sidste 
Skad lader sig forklare om Roe-Landet, eller hvad fon? meere er, dersom andre 
Stceder jTnUe findes, hvor Napina, Rapina, Porrina, alle ne sie passede derpaa, 
Weener jeg, at dette lader sig saalcdeö forklare, at nap. rap. por. etc. cre 
adjectiva, satte i fubflant. Sted, som blive ester Sammenhcengen at forstå ae 
nu om Sementi, nu om Area R. N. P. og saaledes har og Calepin i sit 
Lexic. Bast! 1627 forklaret der. Et coies rapicii unde fiant er endnu af 
ingen fortolker; udelukkes et, bestemmes allene eet Slags Froe, som j?ulde 
saaes; beholder man bette et, saaledcs som vi nu have det i Texten, maa man 
siutte her at vcere en ellipfis, og ar Cato vil sige: rapinam communem 
eteam, unde coles rapicii fiunt, - - - ferito. Der er ikke rroeligt, 
at Cato her allene vil sige: og der Slags Roer, som gaae i Stengel, thi det 
giore disse ikke allene som andre Roer, men og som alle andre Planter, hvor
for man maae antage, at han forstaacr under caulis eller colis en vis Slags 
Stengel; da nu de gamle Romere have i Besynderlighed tillagt Kaal en coiis, 
hvoraf og dens Navn i vores og det tydfke Sprog har sin Oprindelse, maae han 
rueene der, som vi kalde Ree-Kaal eller Knolle-Kaal over Jorden, hvilket jeg 
wed desto storre Vished kan antage, som C. B. i hans Pinax til denne af ham 
kaldte Brasfica Gongylodes an forer iblandt andre Synonyma: colis rapi
cius Catoni. Vi see saalcdes heraf, at Romerne allerede i Cato's Tider 
have kiendt denne Mad Urt; At den er kommen fra Italien til Tydssland, og 
siden lcrngere i Nord til os; Og at der Navn Kaal- Rabi, under hvilket den 
rmomstnnder er bekiendt, er dens gamle Catonisse colis rapicius afkappet.

Cap. XXXVII. Da Cato i det V. Cap. har sagt, at man hverken burde 
pleie terram cariofam, eller grersse Qvcrg derpaa, fordi man ikke i 3 Aar 
kunde vente nogen Nytte af dens Dyrkelse, og i det XXXIV. Cap. paa ny 
fraraadet dens Behandling, kunde det synes, at han ved dette: fi terram 
cariofam tractes, modsagde sine forrige Forbud, hvormed jeg dog kroer, 
at dette vansikelige og for de forskiellige Lcesemaader meget tvivlsomme Sted, 
lader sig foreene ved folgende Forklaring eller Omskrivning: vil du ikke paa- 
see, at du i 3 eller fiere Aar, uden ak i den Tid din Msie lsnnes, arbej

der
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der paa terræ carriofæ Forbedring, men bliver ved i Haabet, at du dog 
eengang skal overvinde dens onde Natur; da tag dig vel i Agt, at du ikke for 
forste Gang bcfaaer den med cicer, fem ved sine onde Egenskaber fordcrrvcr 
det Land, hvori den saacs, hvorved du igicn vilde komme tilbage, og skaffe 
dig nye Fonrcvdelighcder at bestride. Dette Sled fortiener at ligneS med Co
lum. IL 10. 20. — I Henseende tit lupinum, faba, vicia, meencr jeg 
at dersom Plinius Lib. XVII. 7. havde fundet dem paa dette Steed i CatO, 
vilde han vist ikke have skilt dem fra ftercus, unde facias, og sak dem saa 
langt bag efter, og Cato kan vel ligesaa lidet troeS til at have anført lupinum 
2 Gange strap efter hinanden. Megen Rimelighed har Hr, Schwartz's Gis
ning *)  om denne Uordens Oprindelse og det Steed disse Ord anvises i det XXXVI. 
Cap , som da saaledes ff'ulde begynde: Segetem ifercorant lupinum, faba, 

' vicia etc. Circum falicta h------ulvamqve. Efter de ferste Udgaver,
som savne ulvamqve, befaler Cato at afff«re de hoie Urter til Stroelse for 
Faarene, hvori intet An stod er; I Victorii Lcrsemaade derimod dette, at et cit 
almindelig Eaenskab betydende prædicat ved og forbindes med et andet, som 

indeholdes allerede under det forste, og derfor var gandffe nndvcrrligt. Plinii 
Anførsel af CutblNs Sled XVII. Cap. 6. har forvoldt dette Tiling, og hans 
auctam giort Fortolkerne ueenige, da nogle have valgt i dets Sted actam, 
og andre igien altam: ja derfom de medici, som vare stcevnede til Turnebii 
lcrrde Mode **),  havde vcerek Urtekyndige, vilde de vist uden al have forlangt 
Udsoettelse forøget Tallet ved nt foreflaae de Herrer Sprogkyndige endnu 2 af 
gamle Skribenters brugte Ord algam ***)  og caltham****),  at vcrlge imellem.

K k 2 Piil

*) Gesners Edit. 2. Tom. II. p. 420. og Edit. 1. pag. 1030.

**) Turncbius Ad verf. Lib. XI. Cap. l 3 Conventus egere Grammatici, ut qvae fit 
herba acta decernerent, et ad conventuum Illorum vadimonium medici adfuere, fed 
nondum conditui, qvid e fiet, potuit, atqve non in perindinium, fed in laxiorem diem 
delatum eft: ego herbam mactam legendum crediderim.

**•) Sec Cæfalpin Lib. XVI. 25«

****) Nogle Botanici have holdet Plinii caltha for vores Calendula, og Virgilii caltha 
Bucol Lib. II. V. 50. Mollia luteola pingit vaccinia caltha, og Ovid. Faft. Lib. II. - -- 
calthaqve Pæftanas vincit odore rofas for caltha paluftris. see Bauhini Pinax I. et IX. 
sidste passer bedst baade til Ovid. og dette Sted.
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Piil voxer faavel ved salt fom fedt Vand: i forste fandtes alga *),  i stdste 
ulva**),  efter det bekiendle Vers:

Alga venit pelago, fed na feir ur ulva palude.
Den af Virgilio og Ovidio anførte caltha, som tioqle mecne ar have verrer 
vores caltha paluftris, vox er just paa de Slcedcr, fom Pillen elff'er, hvorfore 
mig synes, at een af disse to fortiener Fortrin for altam eller auctam etc. 
med mindre man vil troe, ar en Klosse af en medico, fom i Bredden afPlinio 
havde anmeerket, at herbam altam vel maane have varet ulvam, har forvol
der, ar den er kommer i Texten tilligemed herbam altam, ligesom efter min 
Formodning humectus paa samme Maade i det VI. Cap. er foiet til junctus c: 
junceus. Ridicas et palos, qvospridie in tecto pofiieras, ficcos do
lato. Omendffiont alle Udgaver her ere eenige, bliver det dog vanskeligt at be
gribe, at ridicæ og pali paa eet Dogn kunde vceret blevne tørre og beqvemme 
til at høvles og forarbeides, helst da Cato udfordrer en fuldkommen Torrelfe, 
og strax neden for paa nye faa omhyggelig indfkierper den: omnino caveto, 
ne qvam materiam doles, neu cædas, neu tangas nifi ficcam neu ge
lidam, neu rorulentam confr. Cap. XXXI. V. 2. Skulde det derfor ikke 
vcrre meere passeligt at lcefe pridem i Skeden for pridie, fom skrevet enten for
kortet eller utydeligt let kunde forvexles med sidste.

J tM XXXVIII. Cap., fom aiver Forskrivt til en Kalkovns Bngning, 
lcefts i Aldinerne ***)  og deres Familie: fornacem bene ftruito fircitoqve 
foras, ut totam fornacem infimam complectatur. Victvl'iuö forlader 
her Aldi og crldre Udgaver, og indkører det Otd/o-'^æ, som han tilstaaer ikke at 
kunne forklare. En Aarsag, fom efter min Tanke burde virket her det famme for 
fircitoqve foras, som den i det XXIII. Cavitel havde giorl for ben næ. Den 
nye Loefeart: facito fortax totam fornacem infimam complectatur, har 
havl den Lykke at blive saa almindelig yndet, at alle til Popma og MeM'sllls 

(fom

*) Al Slags Hav- eller Strand - Grces, som voxede enten ved Strandbredden eller lcrn- 
gcre ude, og blev af Vander opskyllet som vores Tang.

**) Ulva Soppe- eller Stararces. Typha vorer vcl holt, men Phalaris arundinacea, 
Poa aqvatica, Scirpus paluftris, Butomus umbellatus, Arundo phragmites etc. ere 
vg beic Vexter, hvori en Karl kan |Tiu!e sig. Virgil. Æneid. II. V. 135.

***) I R- B- saaledee: Fornacem, bene ftrui facito. Foras totam fornacem infimam 
complectatur. Foras kan her betyde over Jorden.
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(som ellers pleie fit holde sig til deres gamle Codex) have fulgt ham. Vü'lS- 
rius kalder Aldinernes inanem commentitiamqve, eftersom intel Spor 
til samme fandkes i hansHaandskrivtcr; Mer, fordi disse ikke vare den gunstige, 
var det ikke afgiorl, at jo Janfenii eller den Aldinjke Textes Udgivere paa 
andre, som de have fulgt, havde grundet deres Lceseart. Havde den endog 
den Mangel, ar man ikke deraf kunde fuldkommen begribe Ovnens Indretning, 
faa kan ei heller endnu fuldkommen fattes Bygningen af Catonis Torculari
um, Cupa Trapetum, hvis Beskrivelser dog ikke forkastes; Da det samme 
som tiener de lcerde Sprog Forskere til Undskyldning for gamle Ord, at man 
ikke maae undres over, at mange af disse fimnc vorre saa aldeles tabte, at man 
11 u ikke kan forklare dem, kan og ticne for adskillige Beskrivelser o tn deres Huu- 
seS Anstalter og Indretninger, som vi af Mangel paa Kundskab om deres 
Skikke og Instrumenters Dannelse ikke kunne i alle Poster forklare. Imidler
tid synes mig, at Aldinel'lieö Text paa dette Stad ikke er uforstaaelig: Ovnen 
bestaaer as to Stykker, Grunden, hvorpaa Kalksteenene, der skulle ndbrorndes 
sattes, og Hcetten, eller Kalotten fornix, som hvilede paa Omkredsen af denne 
Grund. Udi denne Ring var Com mi il liren eller Forbindelsen imellem begge 
Stykker, svigtede den, maatte Hvelvingen styrte ind, cg da Grunden af disse 
Ovne var i Jorden, og Hvelvingen ridt ovenfor, raader Cats udeini! saaledes 
ot stue eller forsce denne Ring, ak fornix *)  sikker kunde hvile derpaa, og ikke 
under Brcendingcn ncdstyrtc. Turnebius har meent, at fortax var heeke 
Omfangen og Skeengulvet i Ovnen, og ak ligesom fornax nedstammede af 
fornix, saa lede 6 fortax a fortitudine, hvilken Mee ni ng baade PopMa , 
Nteursius og Gesner i sic store Lexicon tiltråde. Pontedera derimod 
gier fortax i den nederste Deel af Ovnen, til der samme som fornix i den 
everste, og udleder det af det grcefke Ord (porres, hvoraf Latinernes porta og 
porticus nedstamme. Rimeligere end alt dette syntes mig ved forste LeeSning 
de gamle Udgiveres Text, men endnu mere, da jeg siden saae, hvorledes efter 
de samme Haandskrivter Aid. ficqve facito og ulmus utraqve saa uhoe.'dig 
vare forandrede til fuisqve og iterum. Med mere Rimelighed kan jeg troe, 
at i det archetypo, hvorfra Victoni Haandskrivt nedstammede, har staaet 

K k 3 facito

*) Foras kan let wc blevet lcest for fornix, eller sidste udladt af Texten som dobbelt; 
da det kan wc taget for foras.
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facito vortex totam fornacem infimam complectatur, hvis vortex enken 
efter nogle Gamles Viis, fee SDiClU’fli 1620 Anmærkning, p. 240» ssrevet 
med f, eller maassee af en Tydss Munk, der udsagde v fom f, tilsagt en Ita
liens, ©panfF rc. Ordens - Broder er blevet til fortax *). Det kan da enten 
forstaacs faalcdes, at vortex fornicis Overparten og zenith af Hvelvingen 
passede saaledes til den underste Deel af Ovnen, at samme stod fast eller sikker 
for Indstyrtning, saaledes rundet eller huulet, at Luen overalt traf focos, 
hvorfra den, som i vore Rcverbecr- Ovne, blev tilbagestaael paa den under 
samme til Brænding opsatte Steendynge; eller at vortex Furni, det er at sige 
Overdeclen af Furno o: Ildftædct (fom formodentlig har vceret giennemboret af 
Huller, hvorigiennem Luen kunde giennemtrcenge til Steendyngen i Ovnen oven 
for) sinktede og passede til den underste Deel af den egentlige Kalkovn **).

Cap. XXXIX. V. i. Virificca alligato, andre have viti ficca, nogle 
nifi ficca, Turnebius vil have lcest vere ficca eller viridi ficca ***).  Da 
i det sydlige Europa voxer et Tree eller en Stub, fra Oldtiden asbekiendt under 
det Navn vitex eller agnus caftus, paa græss eller cryvcf, med hvis Blade 
de Alheniensse Damer, som sandt hos sig selv, at de behovede denne Styrke 
for at overvinde de Fristelser, fom den mennesselige Skrøbelighed er underka
stet, bestroede deres Senge, og hvis Troe er saa seit og smidigt, at det med 
storre og vissere Kraft efter Plinii Beretning Lib. XXIV. Cap. 9. Cæfalpi 1 
de plantis Lib. III. Cap. 2. lader sig bruge fom Piil eller Vidier, (altfaa lige
så a beqvem til ar forbinde Fade, som vore Tondebaand) troer jeg at samme 
Tree her er sorstaaet, og at man kan antage denne Læsemaade, som nærmer sig 
faameget til de ældste Udgavers viti ficccr. Dolia plumbo vincito, vel 
materia qvernea, viticina alligato, og vil neppe en rimeligere uößnöeö ****)♦  

Cap.

*) Saaledes er i den Baselffe Udgave 1520. bipalio vortito — blevet til bipalio fortito, 
og imdt den ?Ere at blive forsvaret as kNeursio.

**) Ad. Dickfon Vol. II, i 3. p. 333. overfætter fortax ved grate en Rist; Men denne 
Bemærkelse er ligesaa ubekiendt fom Orbet fortax. Dikf har givet mig Anledning til 
at ttoe, nt den rimeligste Lcefeart er furnus, som stemmer overeens med Indretningen, 
og let kan være last af de forste Udgivere for/'or<n og af Viet. MSS. Afstrivcre for fortax. 

*** Pouted, i Gesn. Ed. 2. vel ridica.
****) tTidaß har i sin Udgave af Geoponica Tom. I. Lib, II. 4. p. 74. gjort denne 

min Forandring overmande bestärkende Anmærkning : inde factum c ft, ut Xu'yoS 
generatim omnes fruticum et (arborum ramufeulos lentos ac flexibiles dixerint, unde
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Cap. XL. V. 4. Lingua bubula obtegito. Plinius anfører detke Sked 
faaledeö: lingva bubula (herbæ id genus eft) in fuper obtegi jubet. 
Ikke allene Popma i sin Anmeerkning til dette Catonis Sted, men endogsaa 
den lcerde 01) ffarpsindige Oronovius har i sin Udgave afPlinio modsagt hans 
Tilsatning: at lingva bubula var et Blad af Urten Buglofla eller Oxe-Tunge, 
og foregivet, at her forstodes lingula bovina, en Lap af en OreHud, mee- 
ncnde, at et Blad af en Urt var et alt for svagt og utilstrækkeligt Forsvar mod 
Regn; jeg maae tilstaae, at samme Aarsag forførte mig til at formode, at 
(herbæ id genus eft) i vores Udgaver af Pliuio med [] indsirklet, maasPee 
kunde vare en Rand - Forklaring tilsat af en ur te kyndig Liefere i det Haand- 
skrivt, hvorefter Plinius har vceret udgivet. Hr. Gesnel's Aarsag: at Ind
podningen vilde kommet Eieren for dyr, dersom Oxe, Huder dertil skulle vceret 
anvendte, som har giert Bonnetrie betcenkelig, synes mig ikke aldeles fyldest- 
gisreude, da Lapper af gammelt Lceder, afffaarne Ender af de til andet Brug 
anvendte Huder, vel og Oxe-Blcerer (thi jeg indfeer just ikke, hvorfor det 
sikulde vevre Huder) til dette Hiemcd vare brugelige ; faadanne Stumper kunde 
og i mange Aar anvendes hertil, følgelig vel betale den eengang derpaa gierte 
Bekostning. Men det er Slutningen af det XXVIII. Cap. i Cako, fom al
deles har overbeviist mig, og fom jeg formoder vil giere famine Virkning hos 
alle endnu i deres Meening om dette mistcenkte Sted vaklende mtckyndigeSprog- 
Elffere, og bcfwste Plinii rigtige og ham felv veerdige Forklaring. Cato siger 
der: arbores crasfiores digins V, qvæ erunt eas præcifas ferito, obli- 
nitoqvc fim o fummas, et NB foliis alligato : har nu Cato f lv der an
givet, at han vilde, at Stumperne af de affPaaruc og til Vext nedsatte Trceer 
sikulde besmøres med Giodnittg fim o, som han og her ved Indpodningen har 
brugt, og tilbindes med Blade foliis, som der ikke kunne forstaaeS uden om 
Blade af Urter, faa er der ikke mindste Aarsag til at formode, af han her kan 
have forstaaet andet end den Urt buglofiæ eller Oxe Tunges Blade, hvilke 
derfom de end let af Regn fordcervedes, lig c fa a let ved andre nys plukie kunde 
fornyes*);  hertil kommer det af ham tillagde: poftea ftramentis circum

* dato, 

in opere ruft ico vincula fiunt, utqve idem fignificet, qvod latinorum vim211 et Ger
manorum cine Wicde: idem q vodam modo accidift"e videtur tco aryVto > qvi proprie 
qvidem vitex eft, fed pasfim confunditur cum fruticibus aliis fi mili bus etc,

*) Biiglofta veterum holdes for at have varet veres Borago officinalis.



264 C. F. R» Anm. og Ops. til M. Porcius Cato de re rufiica.

dato, alligato; da Straael ombundet paa en vis Maade font ved vore Bies 
stader, godt udeholdte Regnen. Ved dette Sted har Plinius anmærket: ex 
eis, qvæ commentatus eft Cato, facile apparet, illa ætate inter lig
num et corticem, nec alio modo inferere folitos etc. Da nu Cato i 
det følgende XLI. Capitel fFriver om ViinstokkenS Indpodning faalcdcs: vitem 
teneram præacuito, obliqvo inter fefe medullam cum medulla libro 
obligato. Tertia in Titio eft: terebra vitem, qvam inferes, pertundito 
etc. har den berømte Geölter*)  troet, ak af de af ham selv og Pontedera an
førte Steder ikke allene kunde fees, at noget nu fattes i Cato, som før haver vceret 
der, men at der og er noget vor nuværende Cato i de seenere Tider tilfoiet, nem
lig dette XLI. Cap., som indeholder flere Indpodnings Maadcr end de, som Pli- 
MUs, der anfører det XL. Cap., i Cato's Tid siger at have været bekiendte; 
men den godePlinitts indfører i sin XVII. BogS næstfølgende i§. Capitel under 
Cato's Navn dette hele af Gesner mistænkte Sled, og endnu mere i sil 16. 
Capitel de emplaftratione af samme Cato hans XLII. Cap., som lærer ino- 
culationen eller Jndoiningen paa samme Maade som den endnu bruges; ja 
Plinius gaaer endnu høiere op i Tiden, og siger, at denne sidste Maade har 
endog længe før været Grækerne bekiendt: Hoc genus non pridem reper
tum volunt, qvi novis moribus favent, fed id etiam apud veteres 
Græcos invenitur, et apud Catonem, qvi oleam ficumqve fic inferi 
jusfit. Spørger man nu, hvorledes Plinius da har kundet sagt det oven
anførte om Cato , bliver mit Svar bette: at han mage ikke have anseet Viin- 
stokken for at være et Træ, ligesom og Colum, har afhandlet sammes Indpod
ning for sig selv, og at Stedet vil ikke sige andet, end at i Henseende til 
virkelige og haarde Træer findes ikke, at anden Indpodning end den imellem 
Bark og Træ i Cato's Tid har været brugt.

I det XLV. Cap. V. i. Locus bipalio fubactus fiet (ben eq ve terra 
tenera fiet) beneqve glutus fiet. Beneqve terra tenera fiet har alle 
Mærker af en Rand-Forklaring, som siden i Terten selv er indrykket; findes 
et hos Plinius, som anfører dette Sted i hans XVII. Bogs 18. Cap. favnes 
i adffillige Udgaver, og er af Meursto udgivet for hvad det er, nemlig For
klaring over bet Otb glutus, hvilket og findes glitus, glittus, og glictus.

Neppe

*) Præfat. Ed. 1, pag. III. Ed. 2. pag. II. et III.
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Neppe tøv jeg for Plittii Textes Overeensstemmelses og Festi Forklarings 
Skyld vove at troe, end siden at sige, at her af en Skrivefejl i Texten er giørt 
et nyt Ord, fom Cato, dersom han opstod, maasikee neppe vilde kiende sig ved; 
De adskillige Skrivemaader give mig dog Dristighed til at tvivle, om ikke i Cato 
Stædet har været an fort enten : beneqve politus eller beneqve cultus, 
det første Ord kan maaffee ved at være tilfagt en Afffriver, eller og eet af begge 
udi et utydeligt Haandsikrivt, hvori g for po, eller g og lu for c og ul ere 
blevne læste, være ombyttet med glitus eller glutus. Da Plinitts er rettet 
efter Skribenterne, som i ham findes anførte paa de Slæder, hvor hans Text 
har været utydelig, og man ikke veed, om dette Stæd har været blandt de mange 
1000, som nogle foregive at have forbedret i hans Læfemaade, hæver hans 
Overeensiemmelse med Cato ikke al Tvivl. Efter de Forandringer, fom Fe
stus har lidt, er den vel ikke saa gandjlke canonists, og Forklaringen (den maae 
være Festi eller P. Diaconi) grunder sig allene paa dette Catonis af Plinio 
anførte Stæd. Gronovius har i sin Udgave af Plautus veget fra hans For
klaring over Ordet feetarius.

V. 5. Ubi liber fe vertat, kan enten udlægges faaledes: naar Barken 
har begyndt at forandre sig til Træ, dersom man vil tiltroe Catonis Tider 
denne Kundskab, eller: naar Barken har forandret sigtil $ir.e og Skud. — 
Oculos ferito har frembragt adMlige Fortolkninger, hvilke kunne sees hos 
Gesner, hver især mere eller mindre forandrende Texten *).  Jeg har tænkt paa, 
om ikke Texten kunde blive gandsike uforandret, da Cato her maafkee kan have 
havt Hensigt til sit XLII. Cap. **).

Cap. XLVir. Harundinetum fic lerito etc. Man har vildet beskyldt 
Cato, at han har i dette Capitel blandet harundinetum og vitiarium saa- 
ledes sammen, at det er uforstaaeligt, hvad der hører kil det eene, og hvad til 
det andet; ja man har forkastet det gandsike som Cato faljlketigen tillagt Gesn. 
edit. i. p. 1289. 47« Da han i sit VI. Cap engang tilforn udførlig nok har 
beskrevet Rør-Plantningen, og gandffe uretteligen her skal have sagt, at man 
paa samme Maade skal anlægge er vitiarium som el arundinetum d: plante 

Viinen

*) Ponted. 2. Editio. Gesneri Hat' occultos ferito meget sindrigt.
**) Maaffee ferito her ev sat for inferito, eller Stavktsen r» er udfaldet afTexten.
pt'se Saml. IV. B. L l
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Viinen ved Aaer og i fugtig Grund. Men betcrnker man, at Cato ei selv 
har afdeelt sin Text i Capitler; at Slutningen af det forrige hccnger sammen 
medBegyndelsen af dette, og at ikke mere end een Linie horer til arundinetum; 
saa ftes den bedste Sammenhcrng, og intet, som g i ør Sicedct Cato uvcrrtzigt. 
Han har i det forrige sagt, at man sikulde s«tte Olie-Stikkerne i£ Fod fra 
Hinanden, og (Tuttet: ad eundem modum alia femina ferito, strax dcrpaa 
hgr han giort denne Undtagelse, at femina arundinis ikke ma a plantes saa tcet, 
Men maa staae 3 fulde Fod fra hinanden, og derpaa begivet sig til Viinstokken, 
som han har villet skulle baade behandles og saacö paa samme Maade, det er 
at sige ikke som Ron, men som Olie-Stikkerne: Om Harundinetum har han 
allene sagt: fic ferito, ternos pedes oculos difponito, om Viinstokken 
eodem modo NB. jacito, behandle dem paa samme Maade nemlig som 
Olie - Stikkerne, ferit o q ve, og fa ae den ligeledes, ikke vil han sige 3 men ii 
Fod fta hindanden: Bonnetrie har rigtig indftet dette, og derfor oversat Slce- 
det fortrcffeligt: Exceptez — en ncanmoins les oeilletons de rofeaux, 
qve l’on plante a trois pieds de diftance les uns des autres. Pour les 
plantes des vignes c1 eft abfolument la meme methode. Hvad fi pecus 
pajcatuv angaar, da siger Columella i sin IV. Bogs 16. Cap. i.: at in 
feminario licet trimam atqve etiam qvadrimam vitem cuftodire, qvo- 
niam non confulitur vindemiæ. Altsaa ere der Tilfalde, hvor Viinplan- 
terne kunne blive staaende over 3 Aar, for at blive desto stärkere; men da 
Eieren i saadant et Land- eller en Plante-Skole kunde have behov at saae ocy- 
mum, farraginem, eller med et Ord, hvad Romerne kaldte pabulum, 
eon fr. Cap. XXXIII. 3. eller ogsaa der af sig selv kunde voxe Gras, som 
han kunde nytte, saa troer jeg Cato vil sige: behøver du for at fore eller grcesse 
dit Ovceg at benytte dig af Grunden, hvor du har dine Viinplanter, saa sor- 
flyt dem i det 3. Aar. Dette er efter Gesners Skielnings-Tegn. Pontedera 
derimod vil have lcrst Stcrdct saaledes : fi pecus pafcetur, ubi vitem ferere 
voles, hvilket efter mine Tanker ikke passer, thi aflukker man Stceder, hvor man 
vil frede almindelig Skov, forQvceget; saa vilde vel ingen fornuftig Landmand 
lade Ovceget grcrsse i det Viinland, hvor han nys havde plantet ungeViintrceer*).

Bon-

*) Plin. Lib. XVin. 17, greendum procul omne qvidem pecus - - . qvoiuam facillime 
auferat gemmas.
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Bonnetne har forandret i Texten Si til Ne pafcctur, og oversat: il fa ut em- 
pecher, qve les beftiaux ne la broutent, med en Note, som, undskylder 
det med Gesners Tilstaaelse, at Stadel ellers vac uforstaaeligt, som mig dog 
ikke saalcdcs er forekommet.

I det XLVIII. Cap. viser Cato sin Maade at faae Cypres Tracts Free 
paa. Vcd en Feiltagelse, font let fan holdes en med mange Arbeidcr ogSyS# 
ler bebyrdet Mand til gode, har den sal. Gesner anført dette XLVIII. Cap., 
ligesom det skulde vare det somGellttls i sin III. Bogs XIV. Cap. har anført, 
og derover i Henseende til Lasemaaderne angivet større Forskiellighed imellem 
Gellii Exemplar og vort nu brugelige af Cato end der virkelig er; da af det 
Ord dimidiatum tydelig sees, at det er Cato's CLI. Cap., som Gellius 
har i Sigte, hvilket og i Henseende til alt det øvrige, undtagen infternito for 
incernito , svarer til Gellii Sted. Havde Gtsner efterseet ved det CLI. 
Cap., hvad han havde til dette an ni ar fet, vilde han vist have forandret det, 
hvilket jeg, da det ikke er skeet i den nye Udgave 1773, har villet anmarke, 
at ikke paa den Grund skulde opstaae nogen Tvivl mod vores nuvarende Textes 
Rigtighed. Pontedera har afen anden Grund yttret Tvivl mod dette Stad, 
nemlig at det ci er troligt, at Cato skulde afhandle een og samme Ting tvende 
Gange; men og heri er Cato angerløs: I dette Capitcl viser han fin Omgang, 
i det CLI. Cap. den, som Manius Perccnnius Nolanus brugte, hvilken 
han maaskee, efterat han havde skrevet sin egen, kan have erfaret, og derer 
ikke mere Overeensstemmelse eller Forskiel imellem begge, end man kan formode 
af to fornuftige Landmand, som i Hovedsagen niaatte komme overeens endskiønt 
de i Bisager have varet forskicllige. Vi fee og hvor urigtigt det vilde vare her 
paa dette Sted efter Pontedcrcr Forflag at forbedre eller forandre Texten vcd 
Tillag af det sidste Capitel. Begyndelsen af Capitlet har giort, at Slutningen 
nifi tanqvam alium ferito, af mig er formodet at have varet: nifi tanqvam 
taleam lerito *). Nifi behøver da ikke at udkastes af Texten.

Cap. LI I. Det er fardeles markeliqt, at ikke allene fast alle vore nuvarende 
Maader at indympe og inoculere paa, men endog den nu brugelige Aiaade 

L I 2 at
*) Denne Formodning bliver nersten til Vished ved at sammenholdes med Vårr. Lib. I. 

41, 10. Oleæ fernen cum fit nucleusqvod ex eis tardius enalcebatur colis qvam e 
taleis, ideo potius in feminariis talcas, qvas dixi ferimus; hvad der er sagt om Olie# 
Tract/ giclder og her om nuces pineæ.
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et gisre Affuere pa a for 2000 Aar, ja derover have vceret bekiendte. Det 
Kunstgreb at fylde Jord i en Urtepotte, og træffe cn Ovist der igiennem, som 
bliver siddende i Polten, til den har staget Redder, og da med sin Potte eller 
Kurv plantes i Jorden, afhandles i dette Capitel. Vi have en ncemmere Maade 
ot skille Jorden fra Blikkyssen, hvori den plantes, og jeg feer ikke, hvorfor 
Cato lsd Potten eller Kurven blive ved Poden, thi vcd.at vande Jorden stcerk 
kunde han have bevaret den om Podens Rod, og fra neden af let skudt hele 
Klumpen ud, og derved skaffet dens speede Redder mere Frihed at voxe. For 
ot give Roden Plads har han befalet: q val um incidito ex una parte perpe
tuum , forø det findes i Editionerne foruden den Iuntinstke, der har prope 
imum. Perpetuum har Victor, fundet i en af sine gamle Codices mcd en 
Bemcerkelfe, at i dette Sted stak cn Feil; maaffce den rette Lcefemaade stkal 
vaere: ex ima parte perpetuum, hvilken bedst fyldestgisr begge Lcesearter, 
vg fætter Aabningen for Roden paa det Stad, hvor den meest behovedcs.

Cap. LX. Præterea granatui videto, uti fatis viciæ feras. Fsrend 
jeg lcrste i Gestters sidste Edition Porttedercr Forsikring, at dette Ord ei er 
Catoniff; men en af det Italienske Sprog nedstammende Forklaring over pa
bulum, havde jeg troet, at man her kunde lasse granarioy hvilket mere ncer- 
mec sig dertil end andre Udgavers generatim.

Det udi det LXX. Cap. foreskrevne Middel mod Ovcegcts Sydgom er 
i Henseende til BestandecleneS nu for store, nu for srøaa, nu bestemte, nu ube
stemte Sterrelser saa vanskeligt at giere sig et rimeligt Begreb om, at det ikke 
skal forundre mig, om Dette Terentii: incerta hæcfipofbules, ratione certa 
facere nihilo plus agas, qvam fi des operam, ut cum ratione infamas, 
fotu faldt mig ind under Betragtningen, ogsaa vil indfalde Laseren. Da imid
lertid mange ville have fundet mere Spor til Overtroe end jeg finder, andre have 
sorstaaet et og andet Stcrd anderledes end je^ og Cato's Forffrivt, dersom 
end hans Meening og Midlets Deeles Forhold ikke saa note trceffes, maafkee 
ved nogen Forandring endog i vore Tider kunde komme til Nytte, vil jeg ftem- 
fcette mine Tanker. At alle Sorter i Forskrivten g Gange cre tagne, er ikke 
skeet af Overtroe, men fordi af disse i 3 Dage efter hinanden daglig skulde gives 
een og det fastende, paa det at Midlets Virkning ved at manges med det nylig 
forhen nydte Foer ikke ffulde svcrkkes. Salt har fra Alders Tid varet og er 

endnu 
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endnu et Hoved-Medikament mod Kreaturenes Sygdomme; hvorfor'det ikke 
er saa uventet, at det staaer ferst, som at deraf kuns forordncs en mica o: et 
Gran og det af ubestemt Storrelsc; sætte vi nu, at det har været fal gemmæ, 
kan ved mica forstaaeS een af sammes Kristaller, fom passer temmelig til det 
ovrige, men tillode de andre Ingrediensers Bestemmelse at formode, at mica 
var en Skrivefejl, foraarsaget af mi na, skrevet forkortet mna *),  hvilket Maal 
Cato i det CXXVII. V. r. har nævnet, saa blev det J Xll, eller et medicinff 
Pund af Salt **),  som jeg vilde raade pro dofi at give, dersom man hos 
os vilde forssge Midlet. Folia lauri III. og endnu mere folia rutæ III. ere 
af saa liden Storrelse og Kraft, at mig synes at have Aarfag til at formode, 
at de ikke efter Bogstaven maa forstaaeS, men hellere kages for 3 med Blade 
bevoxke Grene af begge Sorter, i det mindste maatte de, i Fald nogen Nytte 
deraf ffulde ventes, saaledes hos os bruges. Pontedera vil have forstaaet 
porri fibras III. om 3 af Purrens Blade; da mig dog synes, intet at node 
hverken her, eller i de hos ham afColttMessa anfsrte Slæder at afvige fra Ordets 
sædvanlige Bemærkelse; meget mere erdet haandgribeligt, at Columellcr For
bud (at hakke om Kornet, indtil det havde 4 eller ,5 fibras) forbinder os til at 
forstaae det: indtil det ved flere Sldcrsdder eller Trævler i Jorden var befæ
stet, og Palladius har i fibrarum Stæd sat folia eller Blade, fordi stere 
Blade gave Vished om en stærkere Nod, og vare et sikkert Beviis, at Korner, 
som noksom var befæstet ved Rod-Trævler, kunde fordrage Hakning og Spad- 

g uden at omkastes. I Folge heraf og i Overeensstemmelse med foregaaende 
tager jeg fibras III. for 3 Trævle Bundter med de dem frembringende Pnrre- 
log. Videre herbæ fabi næ plantas III. ere efter min Meening 3 unge nylig af 
Froe opvoxne Sevenboms-Planter; thi vilde man forstaae plantæ om fuld
komne Træer, blev Portionen for stor til et heelt Hollænderie, og vilde bryde 
06 her mere ved sin Overflod, end de forrige have giort ved deres Mangel. 
Det samme gielder næsten og om vitis albæ caules III, som jeg oversætter 3

Ll 3 unge

*) Romerne kiendte Sal gemmæ og foretrak det Sal in ar. Det har Cry stakler storre end 
Ledet af en Tommelfinger, maastee og mpls. cv blevet til mica.

**) En Landmand fra Fuen har meddeelt mig folgende: 3 Morgener i Rad, forend 
Qvæget udsættes paa Græs, tager man til ethvert Hsvede 2 Næver fulde af Lyne- 
borger Salt, indgiver Kreaturet samme fastende i Halsen, og strax derpå nedstyller 
Saltet med en halv Pot veen Vand
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unge Skud af Bryonia, hvilke i Begyndelsen ere bladlese, og kunne spises 
ligesom Asparges. — Fabulos albos III. og Carbones vivos III. udelades 
i begge Aldinerne, den Baselffe af 1521, i min Züricher af 1528, i Ascen- 
cii af 1529 og den Pariser Udgave af 1533, hvilket her anmcerkeö, siden det 
ikke af Gesner hverken i den 1. Edition , eller af den 2. Editions Udgivere er 
iblandt Varianterne antegnet, og da de ere kraftlose Midler, kunne vi spare 
Umagen med at bestemme deres Doles. Viinens Dofis synes mig passelig, 
fcnt enken kan have ureret blandet med Medikamentet, eller og bag efter hreldet 
i Halsen paa Kreaturet, for at nedskylle det ovrige: vi maatte i detS Sted bruge 
Vand. Ved jejunus fiet *)  qvi dabit, troer jeg vist, al jejunis er af 
Texten, fom har h av t jejunis jejunus fiet, qvi dabit, forloren, fordi det 
har saa stor Ligning med jejunus, at det af skiodeslose Afskrivere, i Tanke, 
nt forste af Forseelse 2 Gange var skrevet, er blevet udeladt. Omendskiont 
denue Faste paa Menneskets Side er det eneste i Capitlet, som viser Overtroe, 
kan jeg dog ikke troe, at Cato har tillagt den saa stor Kraft, at samme i Hen
seende til Qvreget kunde forsommeS, da han i det felgende Capitcl, hvor jeju
nus for den storre Forskellighed i Endelsen ikke saa let kunde af librariis forvex- 
leS, har forordnet jejunus jejuno bovi dato, og denne Gisning faaer i mine 
Tanker stor Vregt ved det BrcSlauffe af Gesner anforte HaaudffrivtS Lrefe- 
maade: dari oportet bubus jejunusqve **);  thi jejunius fiet, qvi dabit 
i min Regiske af 1499 holder jeg faameget mere for en Trykftil, som den for 
disse af Hr. Gesner i hans Liste paa Udgaverne beskyldes. Sublimiter fient. 
Da ingen Stilling var beqvemmere end den oprejste saavel paa Hovedets som 
paa Menneskets Side til Medikamentets Indgivelse, bliver det rimeligt langt 
hellere at antage denne Beqvemhed, end cn tiltroet magisk Kraft som den sande 
Aarsag til Cato's Forssrivt, hvilken anvendt paa fublimiter legi teriqve 
oportet ovenfor frister til den af Schoetgenw i Gesn. 70. 2. fublimiter 
tiltrenkte Forandring tilfubtiliter, da det bliver en Person af Vext mere van

skeligt

*) Ved Losningen blev i Videnskabernes Selskab erindret, at maaffee havde skre
vet: cui dabit, hvilket desto lettere kan være sseet, dersom Ordet paa de Gamles Maade 
var skrevet qvoi; ved denne Forandring faldt den Urimelighed bort, at Fasten forlan
ges paa Menneskets og ei paa Kreaturet- Side; men det folgende Cap. jojunus jejuno 
b. dato overtaler mig til at vedblive min Formeening,

**) Som formodentlig er en Skrivestil for jejunisqve.
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skeligt (at jeg ikke skal sige umucligt) staaende opkcist nt samle Log, Redder og 
andre smaae Planker af Jorden, end siddende eller liggende at indgive Medi
kamentet. At fublimeter flent 2 Gange forekommer siden, hvor det passer, 
bor ikke forlede os til at troe, at det nodvendig mane have staaet i Texten her, 
hvor Sagens Natur modsiger det; med mindre man faaledeS vil forklare det, 
nt det siger det samme som fubtiliter fe. fublimi vel fu fpen fa manu *),

**) Saaledes seer jeg og at Hr. Grosse i hans Overscettckse af 1787 har adskilt Perio
derne. Bonnetrie har fulgt Sesner og andre Udgaver. .

Cap. LXXL Dato continuo ei un um ovum gallinaceum crudum. 
Den Ma ade nt give Qvcrget et TEg, for at bevare det for Sygdom, brugtes 
endnu i min Barndom pan Landet, og man har feet en Proces, hvorudi Her
skabet iblandt andre Fordringer paastod af Forvalteren en Slud mere end hans 
Fortegnelse indeholdt, fordi han havde krcevet et TE g mere, end der vare Fcre- 
Heveder; Sagen gik til Hoiesteret, fem kiendte ham i denne og flere Poster fri 
for Tiltale. Id vafe ligneo terito fattes i min Regiffe Udgave af 1499, 
tren findes i begge Aldinerne, i den Basclffe af 1521, i min Zürcher nf 
1528, Ascensu af 1529 og min Parisiske af 1533.

Cap. LXXIII. Aqvam bonam et liqvidam. At forge for gode Vandsteder 
er en Sag endog hos cs afBctydenhed om Sommeren, naarVandet udterrcs, og 
bliver rert og dyndet; meget mere vigtigt maa det vatre i strå varm en Himmel- 
Egn som Italien. Efter PopMc?Anmcerkning synes Memstt Indvending uventet.

Cap. LXXVII. Det ferste, som jeg har at erindre vcd dette Capitel, er: 
at en Deel deraf ved en lidet forandret interpunetation og Forklaring over de 
deri foreskrevne Handlinger blev forstaaeligere. I den anden Linie i Gesnerö 
Udgave sattes efter tracta og forend farinæ et punctum ; fra dette punctum 
og til teflum lcerer (EatO Omgangen med tractis, og da har denne Sag Ende. 
Derpäa folger Behandlingen og Tillavningen af Bunden nf Placenta, forø 
endskiont kort dog er lcengere end i de ncervcerende Udgaver, og fluttes med 
tenue, hvor et punctum mane flane ferend Cafei **);  fra dette punctum 
til cafeo leerer han nt lave den Marmelade eller Belling, som han siden bruger,

og

*) Denne falsse Tanke om Koglcn'e kan maaskee have giort, nt Catonis fiibtib'ter j Tex
ten er forandret til fublimiter, og saaledcs forsi indfort Feilen, og siden hindret Ner- 
telfen. 
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og endec med cafeo forend p^oftea; herfra tit fingito vifer han, hvorledes 
Bunden og Belket om Kagen ffiHDc fattes, som jeg forstaaer saaledes, at Pla
den hvorpaa Kagen skulde staae enken var en Fod i Fiickant, eller rund af en 
Fods Diameter, og at Kagens Bund maatke beholde saamegek tilovers, nt deraf 
kunde rundt om opreises et Belte af den fornødne Holde, til siden at omfluftc 
tracta; derefter viser han, hvorledes de allerede tillavede tracta skulle scrltcS, 
hvilket varer til indito, hvor igien kan scctteS punctum. Jeg meencr, at 
det er tydeligt at'see, nt de have varet satte i 2 om ikke 3 Lag; thi han fatter 
før ft Tracta lingula in NB. totum-filum primum ponito, deinde de mor
tario tracta linito; Naar han nu ferst havde besat hde Bunden i Kagen med 
sine tracta, og overalt omlagt disse med sin tykke Marmelade, var det jo ikke 
mueligt, nt i det forste Lag flere tracta kunde rummes; derpaa kommer: tracta 
addito fingulatim , det mane da vcere det andet Lag, og der mader han 
igien at overstryge dem med Deien afMortercn, til intet af samme blev tilovers, 
og saa tilsidst: in fummum *)  tracta lingula indito, seek f det everste Lag 
alle de fra det underste eller de to ferste Lag overblcvnc Bakkclser; Omtrent 
saaledes som man tillaver en 'Mble-Tcerte af 2 eller 3 forskiellige Lag Mbler 
med en Dei etter Marmelade imellem hvert Lag : endelig flutter han med po- 
ftea fol um contrahito, som jeg oversetter : tilsidst har du at agte, nt Kagen 
indknibes, saa at den efterhaanden bliver smallere opad; og lav saa Fyrstedet og 
Panden tilrette. Tm'nebii Forklaring med Hr. Gestters Oplysning har forst 
givet mig Anledning til at forklare dette Stced om forffiellige Lag i Kagen, hvori 
jeg er bleven bestyrket ved at see Bonnetties Overscettclse, som lyder saaledes: 
il faudra commencer par couvrir tout le fond de P abaifle d1 un lit 
de tracta, qv’on pöfera Tun apres Pautre, et qv’on enduira de ce 
fromage incorpore avec le miel dans le petrin; puis faire un fecond 
lit fur le premier, et enfin repeter cette operation jusqv’ a ce, qv’on 
ait confommé tout le fromage incorpore avec le miel. Dennes Med
hold er mig des kierere, som Oversættelsen er uden Hensigt til en anden Periode 
i folgende Capitel, hvis Forklaring af mig bygges paa dette Stod. Saavidt 
om det hele Capitel i Almindelighed; nu folge et Par Erindringer om 2 fcerde- 
les Stader i samme. Det forste: ubi deplueris, panno oleo uncto tan

gito;

*) Nogle lcese fummam.
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gito; del synes mig ikke troeligt^ al Cato, som yttrer saa megen Smag for 
Reettlighed ved Bagveerk, fom byder Cap. CXXIV.: manus mortariumqve 
bene lavato - - - fubigitoqve pulcre; og her i dene: componito pu
riter; - - - in mortarium purum condepsito,------- cribrum purum
Rimito, - - - in tabula pura ponito, jfke have vidst beqvemmere 
og reenligere Instruntent end en ulden Klud dyppet i Olie til at overstryge sine 
tracta med; Jeg har derfor, endfkiont uden Anledning af Udgaver *);  tvivler 
cm Textens Rigtighed, hvilken fynes let her at kunne veere ford server faaledes, 
at af penna oleo uncta er a og 0 i forste og et Ende - 0 kommet i sidste Ord. 
Ved en Pennefier, dette eenfoldige LandSbye- Verkcoi, spildtes ingen Olie; ingen 
Haar kom i Kagen; vg Hernderne bleve ubcfudlede; Denne Maade **)  bruges 
og endnu paa Landet, og af det, al jeg i min Barndom i mine Fornldres Huus 
mange Gange havde feet, at TEgge-Blommerne eller Hviidcne bleve stagne i en 
Skaal, og Sigtebrodcne eller Bagvcerket ved en Fier dermed bestrogne, for
moder jeg, at de gamle Romere med samme Instrument kunne have bestroget 
deres Bagvcerk, paa hvilket Ordet uncta ogfaa passer sig bedre end paa panno, 
som inddrikker Olien. Det ander er: de ve primo temperatoqve, hvor 
Victorius har bemcerket at veere en Feil. Turnebli Rettelse synes meget an
tagelig; men da saa mange have boder paa delle Stad, troer jeg, at mig og er 
tilladt ar lcegge min Skierv ved at foresiaae, enten inde ignem primo tem
peratoqve, eller deinde igne parum, da af ignem primo eller igne parum 
kan vcere giort Aldinerues junipero.

Cap. LXXVII. Handler om en Kage, som kaldes Spira eller Kringle, 
Kage, hvilken bestod af de samme Spise-Midlcr som forrige placenta, allcneste 
at tracta blcve dannede somReeb***).  Til Slutning foreskrives: imponito in 
folo^fimplicibus componito bene arcte; forhen stod deimplicis, som Vic
torius har efter de gamle MSS. forandret ril fimplicibus, endjVionr han selv 
tilstaaer ikke ar vide dctö Meening. McurftUs vil have dein plicis. Poll- 
tedera **'*)  mcener, at her udkrceves en Oedipus til denne Sphinx. Gesuer 

gietter 
*) De celdste sorend 2lldinerne have dog parvo for panno.
**) 7if Gesners Anmcerkning sees og, ot samme Instrument dertil i hans Land bliver brugt. 
*** Som vore Trakt -Bakkelser. ****)  foresiaaer reftiin plicis usqve ester 

reftim plexibus j Geoners Ed. z. Tom II. pag. 441.
N'se Saml. IV. B. M M
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gietker fine plicis, fa a at denne Kunde er enten holdt for gandffe uopløselig, 
eller ikke uden ved Victorii Textes Forandrinq muelig at lose; men Victorii 
Text kan beholdes uforandret, og al Vanskelighed falder bort, na ar man an
tager , at i placenta stode tracta i et dobbelt ftrato (Lag) over hinanden, her 
derimod blev kun et enkelt Lag af tracta; Folgelig er fimplicibus tractis her 
modsat duplicibus eller triplicibus hisset, og dette Sted bliver en Prove paa 
Fc-ctrinel af den af mig i det LXXVI. Cap. amagne Meening. Vonuctl'ie 
har ikke indsect denne Sammenhang, og derfor overfat: puis vous les re- 
couvriez de tracta de la forme ordinaire, fans laifler aueun vuide 
entre eux.

Cap. LXXX. Endffiønt Varro Lib. II. Cap. VI. V. 2. skriver om Asener: 
omnibus partibus honefti, og i hans L Bogs Cap. IV*  V. 2. qvæ faci
unt honeftiorem agrnm. Virgil. Georg. IL V. 82. cm Hefte: honefti 
fpadices glauciqve, og Serenus Sammonicus Cap. XLVIL V. 860. 
Buurm. Poeta: min. har ft mærkeligt, endffiønt lidet tvetydigt og maaffee 
derfor ikke af Lexicographis anført Exempel:

— — — Sangvis poterit pro defle caninus 
Qvi facili potu antidotos imitatur honeftos.

Saa kan man dog tvivle om, at disse Skribemere vilde have betient ftg af Ordet 
t saadan Forbinding fom denne, fc. na ar de lignede et Dyr med det andet *),  
og endnu mere, at dcu jevne Cato ffulde have tillagt en Kage det; lader man 
ham derimod sige, at tracta ffulde gieres fo in globi, og dog ligne fpiræ, 
Kringler, forstå aes det første ret passeligt i Henseende til Materien, og det 
sidste til Formen, og giver i mine Tanker Aldinernes boc in reftim qvafi 
fpiram facito, confr. Cap. LXXVII. stort Fortrin for Victorii nu indførte 
Lasemaade. Hvad praftato her ffal betyde, viser det forrige CapitelS coctos 
eximito, og nvener jeg, at intet kan vare nt indvende imod, at Ordet pruo- 
ftato paa dette Sted tillages denne Bemarkelse. Skulde Forandring vare 
nødvendig, var vel prenfntoqve det narmeste og passeligste Ord. I colora- 
toqve stikker vist en Feil; da det hverken kan formodes, at Cato har villet 
have denne Rat freut for alle andre farvet, ei heller at han siger, hvormed den 
ffulde overstryges; og colorato stet ingen Sammenhang har med caldum ne 

nimi-
*) Saaledes honefla ovis qvafi afinus*
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nimium, disse Vanskeligheder undgaaes ved at lcrse collocatoqve, fom pas
sende til det felgende: c. n. n. og som det ncermests i Bogstaver og Lyd, med 
temmelig Viühed kan troes nt have staact iCatonis Text, fom ikke vilde have, at 
denne Reet ved at fatte 6 paa et for varmt Stad i Klokkenet, skulde fo rend den 
kom paa Bordet, tabe sin Fedme og Anfcclfe.

Cap. LXXXIIL Det tillades nüg vel i et fremmet Fag at giøre denne An- 
mcerkning: De flefleGrammatici, hvoraf jeg vil anføre to: Th. Bang in ob- 
fervationibus Philologicis. pag. 657. *),  og Schellcv Grammatica 2. 
Auflage pag. 2go. ** ***)) ere centge i, at verba imperfonalia qva talia 
mangle det egentlige imperativum****).  Vi sinde her imidlertid liceto, og der 
tvende Gange, fom mig fyneS vcerd ar antegne; Da det afFortolkerne overCakl) 
cr forbigaaer; Ikke findes i Gestters (ToreLexicon anført; Og Scaligers af 
Lipst'o biefaldte og af Vossto Art. Gr. pag. 146. paaberaabte Oporteto, 
som Festo ved occifurn og opima fpolia mod alle Udgavers Text cr tillagt, 
saner Selstab og Styrke af CaWttis uden nogen Forandring i alle Udgaver nu? 
tagne dobbelte liceto.

*) Conjunguntur imperfonalia ln omnibus modis et tompo ribus ut tertia per fona lin
gularis perfonalium, n-ifi qvod imperativo careant, et pro eo utantur præfenti fub- 
jectivi, ut poenitear pugnetur.

**) Alle diese unpersönlichen verba ßnben ritten infinitivum, aber keinen imperativum, 
wofür man, wo es nöthig, conjunctivum gebraucht, als: pudeat te.

***) De fleste af dem have forhen været perfonalia og findes hos Poeter og Comici, 
hvilket Tilfælde her ikke kan meenes endstiont vi vel endda feile herpaa Exempler.

****) Ikke det som gisres af 3., p- præf. conjunctivi, hvilket de antage tilligemed Varro 
de L. L. Lib. IX.

I det LXXXXIX. Cap. sindes: nec plus aqvafita fiet horam urram; 
Men forhen af Aldmei'tte og deres Familie: nec plus aqvam ante finat qvam 
horam ; nf I. R. B. nec plus aqvas: i ta fiet horam 1; font nanr fin et 
loefes for fiet er meget forstandigt. Det dunkle, fom Fortolkerne og Over- 
frctterne have fundet i Victorii fita fiet, falder ellers bort ved at tage det for 
er participium pasfivum nf fino, følgelig aqva fita fiet det famme fom 
perm i (fa fiet: Vandet skal ikke leengere vare dem tilladt end een Time i Mid
dags-Tiden. Men hvorfor siger Geslter her i Noten forte? Fordi han bag 
i Lexic. ruftic p. 131 har forklaret fita fiet ved fteterit. Udi hans derefter 

M m 2 udgivne 
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udgivne store Lexicon har han tillagt /itus under fino den af mig her anførte 
Bemærkelse, som han foruden Ciceronis der anførte ogsaa ved dette Exempel, 
dersom han havde erindret det, kunde bestyrket: I den anden Gesnerie Edition 
er der ufo rer udret, og i begge synes den over Skadet givne Forklaring tverlimod 
Skribentens Weening. Det falder mig dog betcrnkcligt og ei vel overeenöstem- 
mende med Catonis Skrivemaade, at horam imam er ffilt saa langt fra 
plus» Hvad om i Catonis autographo har staaet coram? og hans For- 
ffrivt har vceret: meridie bibere dato, nec plus: aqva fita fiet coram. 
En Streg formeget i sidste m og det forste c taget for en accent til oram*),  
kan ler have indført den nu brugelige Lcesemaade. Min Gisning giøres ved 
følgende Periode i n erste Cap. LXXXIV.: ex ore in ejus os inflato item 
aqvam, antagelige Der har han lcrrt at give Rmgelducrne Varidet af Mun
den: her at fatte det for Hønsene og Gcrffene, at de felv kunde drikke. Sita 
bliver saaledcs i sin fadvanlige Bemcrrkelse og Følgeffab med et adverbium 
loci, og Texten baade mere kort og Catoniff.

Cap. CIL Melanthii cætabulum. Acætabulum findes i Alditterne og 
i de gamle Editioner, fraregnet Tryk eller Skrive. Feil, som tydelig nok for- 
raade der rette Ord: acetabulum, hvilket og har vundet Gesners Bifald 
ril at indtages i Texten. Melanthium, qvod medici vocant Smyrnium, 
er efter C. Bauhin: Hippofelinum Theophrafli f. Smyrnium Diofcoridis 
og ester Linnæi og uuvcerende Botanikers Sprog: Smyrnium (olus atrum) 
foliis caulinis ternatis, petiolatis.

I det CVL Cap. udelukkes vel rettest coctum i Overeensstemmelfe med 
det LXXXVIII. fa ave l efter Meursii som Gesners Anmarkning. Det kan 
vare indført formedelst en utydelig Skrivt af gallinaceum, som er last: gal
lina coctum.

I det CVIII. Cap. Polentam grandem dimidium acetabuli. Maa- 
ffee Cato har ffrcvct qvantum d. a.

Cap. CXIL Her ere vist de Ord: qvo aqva dulcis non perveniet, for
rykke af derrS rette Stcrd, fam er strap bag efter fumito, hvilket, foruden 
at det er faa øjensynligt og med Cato's Weening overeensstcmmende (der paa 

den

*) I de første Udgaver findes horam i, oq de Gamle have skrevet ordeum, ora. Dex 
fanes og ikke at vare Aarsag til den Bestemmelse af een Time- 
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den Maade vilde undgaae at faae salt Vand blandet med sodt, som ved adffil- 
lige Brekke floder i Stranden tirer ved Landet) end ydermere bestyrkes ved denne 
Sammensretning i det CVI. Cap.: ex alto fumito, qvo aqva dulcis non 
accedit. Hvad siger det her bag ester vindemiam?

Cap. CXIII. Serta eller Sertula campanica meenes at have vreret Meli- 
lotus Italica: Schoenus, Andropogon Scho enant us; og palma, quam 
habent unguentarii Balanus myrepfica f. glans ungvcntaria C. Bau- 
hini, som holdes for Linnæi Guilandina Moringa. Mod Enden af dette 
Capirel findes: amphoras in fole ponito, ubi herba non fiet. Forffriv- 
tens Aarfag har maaffee vreret, at Krukkerne ci for Solens Straaler af heie 
Planter ffulde bedrekkes, og at de af alle kunde fees, for at forekomme Qmvelt- 
ning. Endelig tilsidst: in culleum componito et inftipato. Pslitiani 
Lrefcmaade og Ges ners vel grundede Anmrerkning har bevreget mig til den Gis
ning, at Cato maaffee har ffrevet cavum eller cellam*),  hvilke Ord let 
kunne vrere tagne for cuneum eller culeum, og meget vel passe sig med com
ponito og inftipato,

Udi det CXXVIL V. 2. Gisr eet Ord, font lrefeS i de reldste saavel- 
som Aldiu. Udgaver Origanum, og i de nye efter Victorium Origaniti 
nogen Vanffelighed; I forste Fald mangler det sin Vregt, er skilt fra det andet 
terre Middel thus, og sat bag efter Viinen, hvilken som det almindelige ve
hiculum eller excipiens enten bor gaae foran, eller folge efter de andre Lrege- 
midlets Deele, som den modtager; I det andel Fald ere der endnu vigtigere Grunde 
derimod: Denne Tillavning ffulde ffee poftridie, stray forend Midlet blev ind*  
taget; Og, foruden at Vregten af Origanum oq Tillavnings Maaden ikke ere 
angivne, kunde Vinen ikke i et Aieblik af Orig. tndtrrekke nogen Kraft, hvilken 
ikkun ved en langsom og af Varmen befordret Oplosning meddeles; Og vilde man 
antage, at een med Origano forud tillavet Viin her blev foreffreven, faa var 
det ferst ikke idem vinum, og dernrest havde Cato, som lovede ved ite con
cinnes, at leere öS denne Viinö Tillavning, for at tiene mod Orm, ikke meldet 
eet Ord**)  om denne vigtigeOmstrendighed. Dersom man vil troe det rimeligt, 

M m 3 at
•) Maasses caulam.
**) Skulde han være mindre nsiagkig veb et Lægemiddels Tillavning til Menncsser end 

til Q.v«g, for hvilke han har angivet Cap, CII. Vægt og Maal og Tillavnings Maa- 
den af vino melanthiti. 
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dt Origaniti vcd en Forseelse er kommet til at staae paa'ct urigtigt Steed i Tcx- 
ten*),  og at samme saaledes bør lceses: mellis coctiOriganiti eller mel coc
tum Origanitum drachmam unam. Gier det ikke mere Fortrcd ved Viinen; 
faaer sin Vagt ved sig; og passer ovcrmaade vel til Honningen, som bande 
Pllllii Vidnesbyrd og daglig Erfaring lave os, at faae forskiellige Dyder af de 
sarskilte Urter thymus, erica, rosmarinus**),  som findes i Ncerhcden af 
Viestaderne, og ***)  Gallenus, Scrib. Largus og Seren. Sammonicus, 
ar saavel ved blot Blanding som Oplosning eller Kogning L samme adffillige 
mella medicata ere paa samme Maade as de Gamle blevne tillavede, som de 
seenere medici af Sukkeret, der har afløst Honningen, have forsynet os med 
utallige Syrupos, Confervas, Electuaria, Eleofachara. Aldinernev 
Familie, som har Origanum bag Sextarium, har for ved samme praedicti, 
hvilket udeladt afVickono efter Haandffrivker formedelst det foregaaende idem 
vinum ci kan blive savnet. — Ved dato jejuno et puero pro ætate trio
bolum et vini hemina har Pontedera erindret, at i Steeden for vini bør 
lceseS vir o; Da han siger, at for ct lidet Barn, som ikkun skulde have et halv 
O.vintin af Medikamentet, en halv Pot Viin var en meget for stor Dofis, og 
jeg tilfeicr, at for cn voxen Dreng var Dofis af Lcegemidlet alt for liden, og paa 
viro var det følgende: fupra pilam infeendat et faliatdecies, ct deam
bulet. langt mere end paa puero i Almindelighed passende. Lcescmaadcn i 
I. R. B. Udgaver: in triobolum, og det Mellemrum fra puero til Pontf- 
dexce viro have endog bragt mig paa den Tanke, at Cat I) her maaskee kan have 
tcenkt paa det bestemte Tidsrum i Menneskets Alder, som kaldes Ungdommen 
eller juventus, og saaledes avlet den Gisning, at for ved puero ikke har 
staaet^^Mv; men juveni-, og Stcedet varet faaledeS: dato juveni y et puero 
pro ætate in triobolum, et viro heminam. Hvilket jeg saaledes forståaer: 
Giv unge Mennesker og Bern efter deres Alder mindre og mindre lige til et halv

Qvinkin;

*) Vaade Aldus og Victorius have giort flige Omsætninger. See Afhandl, pag. 247.

**) Det samme vilde flee, naarved Distaderne var plantet Origanum.

***) Gallen, de compof. medic Lib. IV. 7, Lib, VII. 3. Scrib. Larg. Cap. IX L. e. 
XIV. CXIV, Seren. Samm. V. 122- decoctum raphani femen cum melle vorabist 
150. bulbus mellis dulcedine victus. 1024 - 5 - - conditum meile fel agni.

Marubiumvve pari confufum pondere mellis.
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OrVintin; fuldvoxne cn halv Por. Den sædvanlige Laftmaade vil ticppc holde 
Prove, naar man betanker: i. Ar af Vino medicato ffulde laves 2 Porter 
for deraf at indgives et halv Qvinlin, hvilket var en ubegribelig Hdftlhed af 
den ellers saa sparsommeCato. 2. Ar der yngste og celdsteBarn skulde have lige- 
meget, nemlig: er halv Qvinrin, hvilker foruden ar der er usandsynligt, modstger 
endog 3. disse Cato's Ord: pro eet ate, som ikke allene blive overflodige; men 
det som vatre cr uraalelige. 4. Ar Sammensætningen dato jejuno et puero 
- - - et vini heminam, er stedende; da Cato, i Fald han vilde havt sit 
Middel indffranker allene til Born, formodentlig ffulde have ffrevet: dato 
jejuno puero etc. ' Laser man derimod efter Pontedercv og min Formodning: 
dato juveni et puero pro estate in triobolum et vir o hemminam cr tilli
gemed den mindste og siorste Do fis Bestemmelse givet Vejledning ril at afpasse 
Mellem-Doses efter Alderens storre eller mindre Afstand fra disse Grandftr, 
hvorved de under 1-4 anførte Indvendinger bortfalde. Man vil formodentlig 
indvende, ar Orfcet jejuno mindst maler Forandring, da Cato indffierper denne 
Faste flere Stader i lignende Tilfalde og besynderlig i det forrige Capitels Slut
ning ; Men herril svares, at jejuno her var over.fledigr og gandffe undvarligr; 
thi da han strax ovenfor har sagt: ineænatum jube eile, har han ritlige paa- 
budet Faste for den følgende Morgen, paa samme Maade føm han Cap. 
CLVL V. Z. i Forffrivken NB. ril er Laxer - Middel ffriver: cubet ineæna- 
tus, og derefter: poftea mane bibat fuccura. uden at tilføje jejunus. Po"- 
tedepLV , og dersom man vil, min Gisning favne ikke lignende Stader hos 
vores Cat0/ faaføm Cap. CL VIL-V. 5. et puero et puellæ. Cap. CLVL 
V. 6. ad eundem modum viro 3 mulieri et puero dato. Cx’vilCV har 
indvendet mod Pontedcl'ek vir o: 1. At triobolum brugtes til terre og ei ril 
vaade Sager. 2. Ar der var for stor Afstand imellem triobolum og hemi
nam. 3. Ar Cato havde navnet Bom allene, fordi den Alder af lumbricis 
og tamiis fornemmelig blev hiemføgt. Men 1. enten her la ft 6 vini eller vir o, 
ni aa triobolum henføres til den førhen beffrevne Urke-Viin, og altfaa ril et 
liqvidum. 2. Naar man efter min Forklaring falter, at den mindste Dolis 
af et halv Qvinrin var før en Patkeglul, burde famme før Viinens Skyld neppe 
varet storre, og i den Afstand mellem samme og en voxen Mand cre faa mange 
Trin, at sidste daglig vant til at drikke Viin, gierne kunde gives en halv Pot 

hemina, 
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hemina, fotu det var hoist daarligt at foreskrive uden Undtagelse Born i alle 
Aldcre. Hvad det sidste angaaer, giver CatO hverken her eller i det forrige 
Capitel nogen anden Anledning til at troe, ot han bestemte delte Middel i Be
synderlighed for Born og unge Folk. HansTidS Erfaring kan ogfaa ikke have 
vcrrct anderledes end vores: At fmaae Glutte mecst plages af Afcarides eller 
Syle-Orme; TEldre Bom og unge Folk af lumbricis eller de store runde 
og trinde ringede Orme; Og voxne Mennesker af tæniis eller Bomdel - Orme. 
Er da ingen Alder skaanct for disse Giester og ingen undtaget afCatO, faa fyneS 
mig ikke allene Pontedercv men og min Gisning (uagtet de forskiellige Grcend- 
ser og Bemcerkelfer af puero *)  og juveni hos de gamle Skribentere) at for
tiene nogen Betragtning; hans fornemmelig, fom frier for at tillcegge CatO 
mere end een Urimelighed **),  ved at kaste Skylden paa Afskriverne, mod 
hvilke formedelst saa mange foranderlige Loefemaader og oienfynlige Feil i Ting, 
hvorom de kunde havt Oplysning, ikke uden Aarfag saadan Formodning har 
Skad i en Sag, som de ikke kunne troes at have forstaaet.

**) At forordne for Born vini heminam, som Cap. LXXI. er foreskrevet en Oxe.

Cap. CXXXIV. Priusqvam hafce fruges condantur etc. Den Sprog
fejl, som findes i denne Sammensætning , er i den Parisiske Udgave af 1533 
hcevet ved det, a! condant er sat i Stedet for condantur, hvilken Afvigelse 
ikke er afGesner ankegnet. Popma havde altsaa nogen Hiemmcl for sig til at 
foresiaae condant, faameget mere som han angiver fom cafus rectus: operarii 
eller noget deslige derunder forstaaet, paa hvilken Eliipfis cre mange Exempler 
i CatO, og ligeledes mange Stceder af Pontedera anmcerkede, hvor den tredie 
Person seettes, da Construclionen dog udfordrede den anden. Mcn hans For
siag at lafe bafce fruges, udfordrer, for at undvige Gesners Antegnelse, 
al fabam, saaledeS, som det er forklaret af Pontedera i hans Anmcrrkninger i 

Gesners

*) Fordi puer bruges om fuldvoxne Personer afSkribentere, hvor visse Omstcrndigheder ikke 
udkrcrve en noie Bestemmelse af det menneskelige Livs Grcrndser, folger det ikke, at andre, 
hvisAicmeed har vceret henvendt paa disseOmstcrndigheder have brugt det i ligesaa los en 
Demcrrkelse. Varro har saaledcs I>ss>. II. 10. 1. giort Forskiel imellem pueros og juve
nes for deres Forretningers Besvcerli'gheds Skyld; og Lato havde ikke mindre Aarsag 
her at fastscrkte disse Grcrndser for at bestemme Portionen af sir Lcrgcmiddel til saa for-- 
skiellige Aldcre; At dcrre har vcrret hans Hiemecd, viiser det mcrrkelige: pro atate, som 
efter min Tanke tilligemed Stcrdet af et give stor Formodning for min Lcesemaade.
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Gesners 2. Edition, ligeledes forandres til faba. Delte undgaaes M, 
naar med den BreSlauffe Codex laseS condas; Men, eftersom baade condat og 
condas vige faameget fca condantur, er jeg falder paa den Tanke, at ma aske e i 
Texten utydelig og ved Forkortning kan have staaet conditum eat ur, som er 
blevet sammonstobt af librariis til condantur. Consiructionen med accufandi 
cafu, fom ved denne Lcefemaade beholdes, har ledet mig til denne Formodning. 
Iano, Iovi, lunoni præfato. lun o fyneü ikke her ot have noget at bestille; 
dog er icg ikke faa tilboiclig til at troe, at Cats, fom er fort og plat, skulde 
have tillagt lanus det Herders - Navn lu nonius efter Meursti Formcening, 
fem at en ukyndig Skriver m a a free kan have indfat luno for Iano, og at denne 
Feil fom en Variant kan vare tegnet i Bredden af et andet Exemplar, og siden 
Derfra et tilligemed Iano blevet indtaget i Texten. Dersom Bogstavet r ikke er 
tabt af praefator , maa Cats, fom andensteds har: utito. nafcere *),  paa 
samme Maade vel have brugt dette Ord som et verbum activum. Om præ
få min o siden paa sit Stad pag. 283 - 85»

V. 2. Iano druem commoveto - - - Ferctum Io vi moveto 
- - - Dersom Pomp. Fed. end ikke af V. Flacco havde sine Anmarkninger, 
ma otte han dog som en Skribent, der levede sga ncer den Tid, hvor disse Os- 
titißcr skeede, have fa a stor en Grad af Trovardighed for sig, at det vilde synes 
en Forvovenhcd om hans Beretninger at yttreTvivl; det eeueste, fom paa nogen 
Maade kan undskylde disse, er, at vi ikke have hans Varker selv, men allene 
P. Diacsni Udtog af dem, fom efter egen Tilstå ael fe i Fortalen baade har 
forklaret og forandret samme. Hvad som paa dette Stad er for mig betankc- 
ligt, er, at Fed. siger: at drues og ferctum vare genera liborum, af 
hvilke det forste stedse fulgtes med det sidste. Nu er det vel faa, at de begge 
sindes famlede ved dette Offer, men begge blcve dog ikke offrede til een og famme, 
men hver til sin Gud; Thi fom vi sinde her drues for Iano, og ferctum for 
lo vi, faa tillader ikke Gangen i det korte CXLL Cap. at troe andet, end at 
det famme faaledeö og faa er skeet ved Suovetaurilia. Vi fee af Ovldis **)  
Aarfageu, hvorfor ikke Ferctum ofrcdeS til Iupiter uden at lanus sik sin 

Strues,

*) Sidste er deg tvivlsomt. See Gesn. CLI. 4.
■“**)  Faftor. Libr. I. 174-7. Macrobius Sat. Lib. I, 9. giver cn anden Aarsag.

rrte Sanri. IV. B. N 11
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Strues; men Festi Forklaring over dette Ord fortinder os ikke at troe, at lanus 
jo pan sin Fest kunde faae Strues uden at lupiter tillige fik Ferctum, Sanr- 
rnenligner man fammes Beretning med den, som han paa et andet Sked har givet 
over Ianual, at det var: libi genus, qvod lan o tantummodo delibatur, 
og med vores Cato: Cap. CX.LL 4. item cultro facito ftruem; fyncs det, 
nt lan i Offer-Kage ikke har vroret kaldet Strues men Ianual, og at Strues 
maa have v ceret enten en Stabcl af eller et Stillads for disse lanu alia; 
Dette uagtet, lade dog Festi Ord : Strues genera liborum funt digitorum 
conjunctorum non diflimilia, qvæ fuperjecta panicula in transverfum 
continentur, sig med anforle Stroder ved folgende Forklaring foreener Iano 
ofredcs lkke en enkelt, men flere Ianualia, fom i en Stabel faaledes vare sam
lede, som man fammenfcetter Finger-Enderne^), over denne Kage,Stabel 
blev sat en med en Kniv lilffaaren Riis-Krone eller Hrotte **)  (saaledes fom vi 
frotte en Duff Dill - Blomster over Agurker), for at forekomme Stabelens Fald 
og Kagernes Adskillelse; Festus, fom har nrovnet ftruem og meent Ianualia, 
hvoraf den bestod, maa forstaaes paa samme Maade fom dette: at den tyrkiffe 
Sultan har givet en vis Bascha et Antal Punge, hvorved ikke haves mindste 
Hensigt til disse Punge, men til de deri indflnttede Penge.

Ved det CXXXV. Cap. 2. vg 6. Vers er afPontedcra giert adffilligr 
mrorkvcerdige Anmcrrkninger, besynderlig denne: at forandre vomeris indu
tilis ril inde utilis, som mig synes har stor Rimelighed for sig. Bonnetrie 
har med megen Sandsynlighed forcstaael i Stroden for labra crafla digitum 
- - - at lrose: digitos V.

Cap. CXXXVI. Victonus har i dette Capitel for de gamle Udgavers 
Poll i nt ion em og Pullinior sat politionem og politor. Ligesom Gesner forhen 
i Cap. V. har holdt sidste Forandring berronkelig, kan jeg ester min ringe Ind
sigt ikke, uagtet al min Hoiagtelse for Victorius og Gesner, ffienne den at 
vrore paa dette Strod mere antagelig. Catonis Ord: li NB. communiter pi- 
fiinty tillade mig ikke at tvivle, at jo saavel forst som sidst i Capitlet tales om

Moller-
*) Vi have for kort Tid siden havt Kager, hvoraf 3 sammenstillede oprejste i Form af en 

Pyramid eller et Prisma, bleve sacre paa Bordet for en Kage.
**) En Vcextes ovecste Ende - udspredt som et Riis i mange Grene, kaldes panicula; 

Naar Enderne afssiarcs og Ve mellemste af disse Grene udffi-eres, dannes af de overblevne 
yderste let saadan en Hatte eller Krone som F. kalder panicula fuperjecta..
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Moller-Arbeide, og om: ved en Regel ar fastsatte Lennen *).  Derfor bestem
mes i dels Begyndelse samme: naar Huusherrcns Korn allene blev malet, som 
uaturligviis maakte vare det almindeligste Tilfalde og det som mot)fattcö der 
stcldnere: fi communiter pifimt, hvilket berercS i CapitletS Slutning. Hvor- 
meget mere narurligr at forklare bet saaledes, end al troe, at Calo's Hiemecd 
her haver varet at fastsatte, hvad en Pagter skulde have til Bclonning for at 
dyrke Jorden, og siden for at tarfF’e og rense Kornet. Der vilde' neppe faldt 
ham ind ved deune Lejlighed at tanke paa falles Malning, som ingen Sammen
hang havde mcd det ovrige. Hele CapitlekS Forklaring maa derfor rette sig efter • 
denne Hensigt, som altid deels for vores Uvidenhed om disse gamle Fadres Huus*  
holdnings Skikke, Tolde-Kar og Korn-Maal, deels for vor Uvished om Calo- 
kNs egne Ord vil blive vanskeligt, men ikke i hoiere Grad end ved Vlktoril af 
Gesilcr oplyste Forandring. Paa denne Maade forstaaet giver der fol
gende Cap. uden at forbindes med dette, os Oplysning om de Vilkaar, paa 
hvilke Landnrand lode ved en Politor etter Partiarius deres vinea et ager fru
mentarius dvrke, o: efter Schoetgenii Mecning ved at overlade Pagterne den 
halve Afgrode, som fkeer endnu blandt vores Bonder **).

*) Cap. V. 3. Operarium, mercenarium, politorem diutius eundem ne bale at die, passer 
fig nl cn Mollere, som magelig paa ecn Dag kunde blive fcerdig med sit Arbejde; 
men ingenlunde ril en Pagtere, som bestandig eller i det mindste i lang Tid tu aat te 
vcrre paa Gaarden. Lato synes og nt have givet cn Mand, som for en vis Deel af 
Frugten eller Fordeelen paatog Arbejdet, Navn af Partiarius. C. XVI. et CXXXVII.

**) Dikfon har Husbandry of the ancients. Vol. I. 2. p. 50. etc. forklaret politor eller 
Pollintor som (Beeilet, og fundet samme Vaustelighed i nt giore Pagternes Fvrdeel 
rimelig.

I det CXXXVIII. Cap. satter Poutedera i Stadet for det forrige: 
qvod non datums erit, i Anledning af et Haandstrivt: qvod non datur 
iifurai; hvilken gamle Lucretianske genitivus jeg ikke har market hos Cato. 
Forend jeg vidste af denne Pontederss Forandring, giettede jeg paa non fatu
rus erit.

Cap. CXLI. Ianum Iovemqve vino præf amino, fic dicito. Mars 
var ecn af de Guder, som havde sin Flamen, og beter rimeligt, at denne 
Caremonie til ham, som har heedt Manes, har varet overdraget Ianum Io
vemqve vino, laser jeg uden verbo, som herunder forstaaes efter Catonis 

N n 2 Sceb- 
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Scedvane, ligesom i Cap. CXXXIV. Cereri porca præ eidan ea *),  con fr. 
Cap. XXX. et frondem usqve ad pabula matura. Cap. IV. Bubilia bona, 
bonas præfipes etc. og flere Skaden Da Festus eller £an6 Epitomator 
har forklarer famino ved dicito, og os intet andet Stced hos de Gamle for? 
riden dette er bekiendt, hvor Ordet er brugt, maa De vel have lerst præ og, 
famino adffilk; thi ellers havde de vel; givet os, præf amino, og famine 
«ar dicito, hvilket har givet mig Anledning ril at troe, ar denne i meere 
end een Henseende paradoxe imperativus har sin Oprindelse af en Skrivefejl, 
og at Cato har havt dette Sted sa a le de s : I. I. vino **).  Præ Flamine fic 
dicito, o: paakald lan. og lun. ved Offer- Viinen. I Overværelse afElmnen 
(Prersten) tal samledes til Mars. Den meget hsitidelige Overdragelse at lede 
Offeret, hvorledes og hvorhen han vilde, gier Gietmngen om Prustens Deel- 
ragelse udi denne Handling meget rimelig, og har maaffee den, fom bragte 
Offer-Dyrene, tilstillet ham samme med denne Formular, fom han med Cere
monier har igientaget for sin Gud. Jeg har til Forsvar for dette Præfamina 
feet at an ft res: i. At i et af Kamerar. meget agtet Haandffrivt af Plauto er 
fundet i Epid. Act. V. 2. 30. arbitr amino og udi Plead Act. III. 2. 70». 
progredimino, hvilket sidste LambiNUs og Parctts i deres Udgaver have ind
raget i Texten, og derudi fundet ToM'nevU og Meursii Bifald. 2. At Rut- 
Sersitts Venuf. Leet. Cap. XIX. p. 352. har forbedret et tvivlsomt Sted r 
de XII Tavlers Love ved at seette for anteflari atteftamino, og 3. at Bosstus 
in Art. gr. Libr. III. 14. p. 64. har formodet, at de gamle Romere havde at 
fut. 2dæ perf. fing, paa mino, hvoraf samme Person in plur. har faa et det 
sædvanlige endnu gcrngse minor. I Henseende til 1. er den omtalte Lceseart 
tilsidesat af ^ailU’rario selrr i hans Udgave af Piauto, i hvis Fortale han har 
anmcrrket, at dette for Resten vigtige Haandff'rivt, som gior en ny Tidsregning 
i Plauti litkeraire Historie, var fuld af Feil, og afffrevet af en ukyndig Per

son, 
*) Codex Wratv. har porcam præcidaneam.
**) Maaskee Præfa tor er udkastet, CXXXV. r,fordi man har lcest det folgende pr et famine 

præfamino.-
***) Jcg har sect forskirllige Luftarter til arhitvaminor B. Pii 1500: arbitra in me 

med nota., in prifeo codice additur nunc, de folgende Ndgaver til Kamer. arbitrare 
nunc.. 'Kame rari us og hans Efterfolgere arbitraminor. ptus og folgende til Kam., 
have progredimini, ^orn. MSS. Lambin og potetis progredimino. Kamerarius selv 
efterfulgt af Sruter, Tauhmann, Sronovius, Douse rr.. progrediminor..
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fon, fom let kan have lcest enten O for I eller udeladt en Streg eller Hakke ved 
O, som fful de betyde det feilende R. Herimod kan vel indvendes, ar Sammen- 
seeluingen og Forbindelsen med der cvrigc pan disse ro Stceder udfordre Nurn, 
fingu la rem ; Men cn komiff Poet af Plauti Lune in a ae man vel holde tilgode, 
ot han tvunget af Metro har indsat Nrum pluralem for lingulari,

2, 9?Ut$crfc$ attefamino er allene cn Gisning, hvilken, dersom den end 
var lykkelig, maa her tabe al sin bcviisende Kraft ved den af ham selv lilfoicde 
Aumerrkning: volebat folemni librariorum errore, fcribi: atteftamino.

3. Da nu Karnerarii Haandffrivt heri cr tilsidesat af ham selv, og det som 
mere cr til denne Sag frafaldet afBoss.l. cit_ ligesom og atteflamino taget for
en Feil af Rutgers, ftcö Festi paa Cato's præf amino sig grundende Fami- 
//o, allene ak blive tilbage, hvilket, ligesom der har ffaffck sig Tttl'nelm og 
LamAlliBifald, ogsaa har formaaetVossius til at udlede fut. impcr. piur, 
2 pers, in minor af en fercrldek imp er. fing. 2 p. in mi ro, som ester min 
ringe Indsigt ikke synes nodveudigt; eftersom amator, f. Ex. ligest,a let i pi. 
kan antages ar have amaminor, fom amare amamini, og forste lettere af sidste 
eller begge af 2, perf. pi. præfentis indicativi afformes. Og, at jeg ffal 
forbigaae dens pluralagtige Udseende, vilde vel saadan en Imper., som traf 
faa lidt Lejlighed at brugcS, ncppc veere blevet saa fremmet, at den ffulde behove 
at grundes paa faa merke og tvivlsomme Vidnesbyrd. Gesners liden Tiltroetik 
Venne usædvanlige Endelse kan uudffylde min, og hans Anmærkning *)  mitt 
Vidllofrighcd i ar an for c Grunde mod Bosses Formodning. Foruden ak For
andringen af præ famine til præ flamine er let, passende til det ovrige, og 
i mine Tanker sandsynlig met)ferer den og d n Fordcel, at den bevarer den evrige 
Text heel , og gier Tm'nebii For stag, ak udkaste det folgende: fic dicitq, 
unedvendig. Sammenhold Afhandl, pag. 234. 35.

V. 2. Prohibeflis------ fervaflls. Partiklen ut, saa vel som de tempora
defendas averrunces, hvormed p, f. c ve fammenfeiede, udfordre ak tage dem 
for præfentia conjunctivi modi**),  uden Tvivl sammendragne af prohibens

N n 3 fis,

*) Cat. 17 4. i. Sed nemo, qvod fcianr, inter imperativi formas hanc hi mino refert. „ 
minor folam omnes agnofeunt et pluralis q.videm numeri , cum hie fingularis reqvi- 
ratur,

**) Ilten man Héller oil kage dem for fzt. pariphr. conjunct, sammensmeltede as prohi
biturus fis, fer vacuius fis x hvilken Form mig ei synes Utrolig, da Gram, pe SchdL 
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fis, fervans fis, ligesom og Plauti negafflm in Afinaria II. 4, 96. Hvilket 
viser: 1. At disse gamle tempora ikke stedse efter Bangs ObC ph. 492. 
Vossr't Art. gr. Lib. 3. 15. pag. 64. og Schell. Gr. lat. p. izr. 9. ere 
fut. exacta; og Pl. negaffim, at de Endelser in im. creduim, perduim , 
duim, fom Bang 493 alifter for fut. exacta; Scheller derimod 1. c. med 
de fleste for præfentia con j uncti v. m., ikke ere den kredie conjugation egne. 
— Endftiertt nu disse prohibefils fervasfis efter foregaaende ikke paa dette 
Stced kunne licne til Beviis mod Schellers Reg. Præcepta fty li bene lat. 
171 (t), fo tn gier Fut. exacta til indicat, modi, fa a synes mig dog, atbaade 
Tingens Natur og styrertde Partikler tak for den modsatte Meening; Thi 
hvad den forste angaaer, formtene de Forftrivter, som Philologi ja Schel
ler selv give i Henseende til disse modorum Brug, udi mangfoldige Tilscelde 
at tage dem for indicative; da deres Soetningerikke ere fimplices eller certæ, 
tuen poffibiles, credibiles, optabiles, 1. eit, p. 153 ; fa a som Cic. Cat. m. 
fi qvid ego adjuro curamqve levajfo. Pl. Cat. V. 4, 22. fl aut amajfo 
Gafin am aut occæpfo. fi ego tale adtnifero. I a i de Schellerfke Exempler 
(dersom de end ikke vare tvetydige *),  1. c. p. 171: ubi pater venerit, ei di
cam — ubi librum mi feris, patri meo dabo, saavelftm de af ham an- 
sorte Eiceronske: qvod fi feceris magnam habebo gratiam, oß qvicqvid 
ftatueris, me placebit, stgeö venerit, miferit, feceris, ftatueris, ikke de 
re certa men de poffibili et credibili det er under Betingelser, sorn maaskee 
og maaffee ikke indtræffe. End mere i dette Exempel af Cicero Epift. ad 
Attic, cum tu hæc leges, ego fortalfe eum convenero, og Gell. Lib. 19. 
videbimus an tem poft de inimicitiis et qvadrigis , ac fortajfe an (for
tan) de qvadrigis autoritati conceffero. tillader vel iff*  forfin at tvivle om, 
at convenero og conceffero ere heel uvisse, ftlgelig og conj. modi. 2. Hvad 
Partiklerne angaaer: da findes dette tempus med ut og ne mod Schellers 
Paastand, saasom Plautus Perf. IV. 3. 9. nec metuo, ne qvis mihi in jure 
abjuraffit o: abjuraverit, hvor metuo som prætens; da der tales om re fu

tura ;

Gr. L. i. Th. Fr. Z. p. 151. giore in fin. prohibeffe til en Sammendragning af pro
hibiturum efle.

*) Derimod kan 'erindres, at de funne være perfecta, hvoraf de to sidste efter Scheb 
levs Regel p. 173 staae for præf, conjunctiv.
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tura; efter Schellers exe. p. 177. (b), fordrer futurum efter sig 03 Plant, 
Ep id. Act. III. 3.19. cave, fir is cum filia mea copulari hanc, hvor ne un
der sorstaaeö og Cato R. R. Cap. VI. familiam ne fiveris peccare. Plaut. 
Caff. 1. cit. nedum tit earn amaJJ'o 0: amavero. ForSammenhcengenS Skyld 
ma a jcg endnu erindre, at, emendsi^ient dette tempus in ro i de allerfleste Ti!« 
fcelde er et i Tiden «ldere fut.antececL, hvorpaa umiddelbar folger et yngere fut. 
confeqvens, i Forhold til hvilket dck forste er et perfectum; og sa a le des, an
se et som en Blanding as futuro og perfecto, har fanet Navn af futuro ex
acto ; faa synes mig dog, at det undertiden er brugt flet hen uden dette Fosgeffab 
af et seenere futuro, blot som et fut. fimplex eller infectum, faa som: Ter. 
Adelph. I. 2. 46fr pergis, ego abiero. Cic. Ep. fan. 16. 4. fatis qvoti- 
die videro, fi valebit. Ep. 4. fatis te maturum videro, fi plane con
firmatum videro. ad Atticum IX. 12. valde videro et confidcratius uti
litati noftræ conf iduer 0. de finibus Lib.T. qvæ fuerit caufa, mox videro, 
foruden en Deel af ovenfor auferte Exempler. End videre er ovenstaaeude rigtigt, 
og Vossii Lib. III. 15. Meaning, at tempora in rim undertiden ere fur. ex
acta 0: conjunctiva, grtuRet syncs mig ikke, at det behoves medSchekler lib.c. 
pag. 173.185- 340. at giore putaverim, dixerit, crediderit til perfecta med 
præ fen tis conj. Bemærkelse; da de paa nogle Steeder kunne tages for perfecta, 
og paa andre for futura infecta conjunct, efter deres forflkiellige Sammenhceng 
med det øvrige; faa meget mindre fom efter Gell. L. 13. 2. Vidnesbyrd in fat ur
nalibus ikke var Sporgsmaal om feripferim venerim vare præfentia c (lev dercS 
vicaria; men om de vare enten præterita eller futura eller begge Deele. 
Dette er mere end nok, ikke anført for at modsige eller mestre de brave Mcend af 
modsatte Meening; Men for at frembringe de Grunde, hvilke have bevæget 
mig besynderlig i Henseende til modum af dette futur, at vedblive Jer sills 
og Bangs/ hvorudi jeg er bleven op leert. Har jeg ndi eet eller andet feilet,
vil Sagens Vanskelighed og MeeningerneS Forskiellighed undffylde det; da 
Jer sin, Bang *)  , Perizon holde dem allene for conjunctiva , andre 
fa a fo ni Ur sin vid Periz. 1. L. Scheller og Lftersolgere allene for indica-

tiva;

*) Obf ph. 491 porter i ns futurum (fe. in ro) Verum erte conjunctivi futurum, conce
dunt omnes-

Ad Sauct, Min. Lib. I. Cap. XIII. not. 6- pag. 99 -102.
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tiva; igien andre som Littucer *)  og Vossiuö **),  for amphibia o: cftct 
Omstcrndighederne mt indicativa, mt conjunctiva. De fleste have antager dem 
allene for fut. exacta, nogle, undertiden for fut. infecta. Vosf. L eit. Og om 
Tempora in rim. er sidste p. 66. af den Meening, nt de undertiden cre fut. 
exacta; men de in ro aldrig perfecta, hvormed Bang 499. ffient, fom det 
synes, mod sin Regel 492. ***)  stemmer overeenS; Og hvo kan fortcenkeS sirte 
Tvivl og Fejltrin; naar efter Gellius Romerne selv kunde gisre tempus nf 
fc rip fe rim venerim til er mør ft Spørgsmaal. Havde Gellius behaget nt 
meddeele os Parternes Grunde og Stridens Udfald, ffulde vi havt i denne 
Sag mere Lys.

Udi det CXLIV. Cap. V. 3. findes in Ungulas deportationes SS.N. 
II. deducentur. Straffen har Ges ner holdt for liden, og meent, at Tallet 
II. efter det folgende Capitelö v. 2. kunde giøres til XL., hvilken Forandring 
og af Bonnetrie i hans Oversættelse er ffeet. Mig synes, at da Mulkkeu 
ruaa have vceret indrettet efter den Skade, som Hunsbonden kunde lide ved disse 
Tyverier, og sarnme maatte vcere langt større, naar Arbeidsfolkene borttoge en 
lige Størrelse af Olie end som af Oliver, maatte og Straffen i forste Fald vcere 
større end i sidste.

I det 4. V. synes, at foran de Ord: ne qvis concedat, qvo olea 
legunda etfaciunda carius locetur, extra qvam fi qvem foci um im- 
præfentiarum dixerit, noget savnes. Det sidste lader sig deraf begribe, at 
ved betinget Arbejde baade flittigere arbeidcs end ved Daglsn, og at Pagterno 
imellem sig ikke kunde formecnes at tilstaae hinanden, hvad Fordele de vilde, helst 
dersom de saalcdeS indsamlende vare Hevedmcendene i Pagten, der havde taget 
de andre i Selffab med sig. Det forste kan have havt til Grund een os ubckiendt 
Vedtcegt eller Politie-Anordning, hvis Formaal kan have vceret nt forhindre 
Daglønnens Overdrivelse til Skade for den stræbsomme Borger og Landmand.

Idet

De emendatione lat. ferm. p. 25. diverforum modorum commune.
**) Vosf. Lib. III. 13. p. 60.
***) Ved sidste Stcrd at anføre dixerim, reprehenderim, erraverim, som fut. conjunct.; 

ba han dog paa første siger: neceHum eft, ut futurum conjunctivum difiinctam a 
reliqvis terminationem obtineat»
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I del CXLVI. Cap. V. r. dato # iri primæ cotulas duas. Mig 
befalder Tufliebll Forklaring til dette med en Feil betydende Stierne betegnede 
Stad bedst, fora stemmende overeens m.d Plillit XXL B?gS 7. Cap., hvilket 
lcerer oö, at der vare adskillige Arter bekiendte af Iris Slcegt, og den illyrij^e 
eller Linnæi Iris florentina, fom i gien var 2 Slags, blandt alle den bedste. 
Maaffec i Manuskriptet har staaet iris illyricæ eller illyricæ primæ, font 
Pol. af Gesner an forte Text kan give nogen Grund til at formode. Maaskee, 
fom jeg har meeft Tilbøjelighed til ot troe, da det er Catonis CVIL Cap. 1. 
eeget: dato iri v. (iris) avid<£ cotulas duas. 1

Slutningen af dci CXLVIIL Cap. er: Locus vineis ad Calendas 
Octobris primas dabitur etc. Da dette Tillag stutter det ncest foregaaende 
Capites, kunde den sig ellers faa fort fattende Cato allerlettest og kortest stuppet 
met) efter ver urn fecifle at have skrevet: cætera lex, qvæ vino pendenti, 
dersom han her havde villet anbringe samme Forskrivt foiu der; hvorfor Pl)n- 
tcdel'E Formodning, at samme Tillag her i gien af en glemsom eller sig ved 
Hastighed overiilende Afskriver urettelig er anført, ikke synes -uantagelig. Ca
lendar Octobris synes og at modsige C alend. Ianuarii primas, med mindre 
man antager, at Kieberen var forbunden at annamme Viinen under sin Opsigt 
Calend. lanu ar. primas.; men Scelgeren at laane den Huns, dog uden noget 
Ansvar, og paa Kiob.renö Omkostning ved den Opfyldning, som den fordrede, 
til Calend. Octobris; da sidste uden Vcegring skulde vare pligtig at imodtage 
den. Bonnetrie har og holdt Tlllceget for upassende.

Cap. CXLIX. Prato irriguo, ubi fuper inferqve vicinus permittet. 
PopMcr Mectung, at dette skal saaledes forklares: naar den eene af Nabo
erne tillader at drive dit Qvceg ind, den anden ud, synes mig ikke antagelig; 
Da vel ikke kan formodes, at Eiere ns Huns og Grund vare saaledes befkaffne, 
at Qvceget et dertil i g tennem hans Eiendorn kunde indlukkeS og udlades. Mere 
rimeligt synes mig, at imellem Naboerne vare visse Vedtcegter indgaaede, i Kraft 
af hvilke deres fcelledS Tillad ffe Milde afgtøre, hvorlcenge der maatte grcesseS. 
Maaskee Naboerne knude have villet udlcegge deres Eng til Agerland, og at 
derfor med dem maatte aftales, hvorlcenge de vilde lide, at Faet grceffcde ved 
Siden af dem. Calend. Martiis. Aarfaaen til denne Bestemmelse sees af 
Colum. Lib. II. 11. 9. bedre end af MeM'sii Anmærkning.

Nxe Saml. IV. B. O 0 Cap. CL.
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Cap. CL. Til (it oplyse Lette lig e fa a korte som mør fe Capitcl, behsveS: 
1. Ar vide Størrelsen af Faare-Flokken, hvilken med temmelig Vished kan an
tages at have bestaaet af C Faar; da baade Cato selv faalcdes har bestemt den 
Cap, X- r, og han dertil kunS holdt opilio i, fom heraf faavclssm LVI. Cap. 
sees, hvilket Varronis B. II. Cap. 20. bekrcrfler : illud fere omnes in 
Epiro facimus, ne minus habeamus in centenas oves hirtas fmgulos- 
homines. Derncest 2. at erindre at vi ikke maae bedømme denne Kontrakt 
efterve, fom indgaaeS her til Lands om Leie - Faar, hvor Leieren foder Faa
rene paa sin Grund, da der hisset er ffeet paa Eierens, i hvilket Tilfalde det 
var efter min Tanke nok, ar hun blev kilstaact 30 Lam, og de andre med ovrige 
Aa ars Uld solgt til Fordeel for denne, fom deSnden ffulde have if Pund gren 
eller Pund ter Ost, den halve Deel af Melken paa Fest-Dagene, og en 
Urne afMelk overhovedet. At den overblevne Faare-Melk med anførte 30 Lam 
haver vceret for Pagleren en efter hans Vilkaar og Stand passende Fordeel, 
flutter jeg af Afgivten i Island, fom af dets forrige Stiftamtmand Hr. Thodal 
mig saaledes cr meddeelt: "Afgivten eller Leien af6 Malke-Faar i Island er 
" 20 Pund Smor, 3?- Pund *)  af hvert Faar; afen Koe gaaef ligeAfgivt som 
"af 6 Malke-Faar. Det er ligegyldigt, enten Leicn af Faarcne betales med 
"Koe-Smsr eller med begge Slags sammen. Var Leieren ikke i Stand kil 
" at ffafft Smor eller anden Mad af lige Vard og Gyldighed, ffnlde han bc-- 
" teile de 20 Pund Smør med 12 Alen Vadmel, eller og han ffulde foere 4 
" Lam Vinteren over. Anden eller mere Afgivt haver Leieren ikke at yde, dog 
"paaleegges ham at bringe Smørret til Eieren, men ikke längere Vd end han 
"kan reife i 2 Dage, siden maa Eieren selv besørge det til sig; End paaleegges 
"Ham at svare til O.veeget, cm det forkommer eller tager Skade ved nogen hans 
"Forsømmelse, hvoraf mange Tilfalde i den Islandffe Lov cre bestemte; og 
"endelig saavidt dette er fast Qvceg ved Jorden ut vaccæ ferreæP er han for# 
" pligtet bestandig samme at beholde, saa at han ikke kan sige sig af dermed, om 
"han end vilde." Agnus--------in fructum cedat forstaaer jeg, at ved Af

*) Hvormeget større ffnlde den ei blevet, dersom den var fastsat i Ost; da Melken giver 
langt mere Ost end Smør. Hall. Phyf. V- VII. L. XXVIII. p. 34. lac Ovillum 2) 
dedit - - - butyri fed molliffimi drachm. 14 Cdfei tenacisfimi Unc. 4. Heraf sees gt 
de islandste Leiere i Ost kande svare 7 Da disse nu fode Faarene; Men Lals

gangen e! Lam 24 Timer gammel tilhørte Eieren, de under Leieren.
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V. 2. Agnos XXX - - - promittat *). De som bifalde min oven
for yttredeMeening, maae enten l-rse promittas, etter unter forge, ne Dominus: 
De derimod, fem PagterenS faaledcs beregnede Fordecl fyncS fsr liden, kunne 
forstacre promittat cm ham saaledes: ot han skulde allene give 30 Cam i Af- 
givk til Eieren, men overlade samme Ulden af Fa arene, fom han tilligemed de 
30 Lam skulde foelge, og der Die **)  mod lang Kredit. Det mørfege Sted er 
uden Tvivl: porcos fe rar i os in o ves denas fmgulos pafcat. Victorius, 
fom selv kilstaaer, ikke ae kunne forklare hvad fer ar i os her vil sige, har dog 
efter sine gamle Haandskrivter indfort dcr i Stceden for det til hans Tid i Texten 
Icsfre feetarios, as Aarsag ar et faa dumt Kreatur ikke kunde efter hans For- 
meening v«re Anfører for en Flok. Omendskiønt jeg nit paa Svinenes Vegne 
ingen Panstand tør giere paa Vittighed, faa tvivler jeg dog om, at skaarne 
Vcedre eller Veder, fom han ikke norgler den Klogskab, have meget forud for 
dem, ei at forglemme, at det Ord feetarius ikke af Plaitto er tillagt vervex, 
men petro en gammel sei Varder, og forklares langt rimeligere af Gcouovio 
i hans Udgave af Piauto ved en Varder, fom forfølger Faarene, for at be
springe dem. Popma og Menrsitts have, uagtet det synes anderledes af 
Gesners Varianter, bifaldet Victorii L«semaade, og sidste efter Turue- 
blUs forklaret det ved Griise eller unge Sviin opfodte medFaare Valle, hvilken 
Gesner tro er at veers faa ringe, at den ikke dertil vilde forflaae; ja en Land
mand vilde maaske tvivle paa, at al Melken af 10 Faar kunde blive nok, naac 
Grusen noget tilvoxte. Ordet ferarius for fero nutritus, har og hverken 
noget andet Exempel hos de gamle Skribenters for sig, eller kundet af Gesner 
selv skaffe sig den Anseelse, at han har villet anføre det i sit store Lexicon. 
Heller vilde jeg for min Deel troe, at i Haandffnvtet havde staaet poreofera- 

Oo 2 rios,

selv sine, var Afgivten af ri N Ost faa liden, nf Pagteren, fom var nt anfec som 
enMeierfte hos os, havde Fordecl nok efter sin Stand og de Tiders jeunc Leve Maade.

*) Er her en Feil, som nogle have formodet, i promittat, gietter jeg paa fubmittat.

"**)  Dersom man adskiller commata efter Popnra, Gronovius og Gesner ved punc
tum for por. fer., og antager deres Forandring af Menfes decem til Menfe decimo*  
vil det her bctpbc die cæca, siden Pengene om io Maancder forst skulde indkravcs; 
men adskiller man efter de aldre Udgaver I-li. ö , bliver det d-'e oculata; da Pengene ved 
Kiobet skulde betales, som mig synes rimeligst, dersom porco8 ci forandres til pecumas. 
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rios, som burde vceret lcest for porcos aerarios, det er: porcos ære muta
biles eller ad ærarium vendibiles; Da det synes ikke urimeligt, at del No- 
merffe Skatkammer til Krigsfolkets Underholdning har lader disse Kreaturer 
iudkiebe ved Leverandeurer, fem det skeer hos os af See-Commissariatct til vores 
Soefolk. Thi da var man dog vis paa Sprogets Side; Endfkisnt Griffe og 
ungeSviin forekomme mig her faa uventede og upassende, at jeg aldrig kan tros 
e.l Cato har indfat dem; Men langt snarere at Texten maae vcere fordcervet, og 
meget skulde jeg feile, -dersom herunder ikke stak det Antal af Vadere, fem Jpuil 
paalagde Pagteren at rygte og passe ved sine Faar: Thi i. vare disse ham til 
fiu Faare - Avl ligesaa vigtige, som de vare Leieren, der skulde bfforge deres 
Foering og Vogtning bande ril Byrde, og, da hans Forpagtning siutledes 
med eet Aar, ligegyldige; hvo;fore denne Forpligtelse i Kontrakten var gandffe 
passellde. 2. Er Forholdet i Henseende kil Faarene og Vcederne her delt samme 
som Romerne pleiede al iagttage, hvilket sees af Varon. II. 3. 15. de ma
ribus et fæminis idem (Jc. ut in ovibus) fere diferimen, ut alii ad denas 
capras fmgulos parent hircos, og i samme Bogs 10. 13. Nec tamen non 
ut nos arietum decimam partem, af hvilke det forste Sted ligner saa meget 
dette Catoniske, at num skulde troe at Varro havde havt det i Sigte. Endelig 
oplyser dette (saaledeS forstaaet) fortrceffclig den felgende Period: Conductor 
II. Menfes paftorem præbeat, som ellers synes uforklarlig; da det ligesaa lidet 
sees, hvorfor Cats, som selv holdt en Faare-Hyrde C. X. i., ffulde have paa
lagt Pagteren denne Forpligt, som Aarsagcn hvorfor den allene til 2 Maancder 
blev indffromket, da det maatte synes, at den der vogtede dem i de 10, knude 
vedblevct i de 2 Maancder. Men naar man afVarros IL Bogs 1, tg. 2, 
13. 4, 7- 8, 4*  har lcert, at Romerne havde den Skik, at Hannerne ffulde af 
Faar saavcl som andet tamt Qveeg 2 Maancder forud ffilleS fra Hunnerne, 
og imidlertid fores vel, paa det at de kunde blive geile og dygtige til det Arbeide,. 
som forestod dem; saa begriber man, nt foruden Cato's egen Hyrde i disse 2 
Maancder behovedeS cn anden, hvoraf den ccne passede Faarene, den anden 
Varderne. Da releget udkrcever noget, som det ffal styre o: noget, som ffat 
samles, og alle Udgaver indtil Popmce have Libet porcos Sectarios v. feravios, 
slutte dette comma, treer jeg at del ferste af disse Ord ffrevet med Konsonanter, 
pens, der ffulde betyde pecunias> af en ernfoldig Skriver er giort til porcos, 

og 
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eq at Sectarios v. ferarios *)  er lev fl i et utydeligt Haandssrivt for Arietes, 
Fölgelig Texten verret faaledes: Menfex effer p Menfes x ab coactore releget 
pecunias. Arietes in oves denas fingulos pafcat. Ved hvilken Foran
dring releget faacr sin accufativum, Faarenc dereS Vcrder, og de II. Menz
ies komme lil at passe sig fortræffelig tit Vcrdernc, foni ellers tit heele Faare- 
Flokken vare meget for korte. Med eet Ord: hvorledes end p-- f-- have vKret 
i Haandssrivket, faa ere de folgende in o ves denas fingulos pafcat efter Kon
traktens ovrige Indhold og Sagens Narur faa passende til Arietes og Numerum 
ovium, few upassende ril porcos enten taft Je ct avios dierJer avios. Gronovllls 
Ed. Leid. 1662. Obf. Lib. I. 20. har ellers forandrer releget tit deleget^ fom 
Gesner IAO. 2.. har funder faa vel grundet, at han har givet det sit Bifald, 
hvis Vcrgt gier det nsdvcndigt, at jeg fremfeetter de Modgrunde, fom afholde 
mig fra at give denne Forandring (hvor liden og taalelig den ellers fynes ar vcere) 
mit Bifald. Forsis forkaster Obf. 1. cit. Popmce Meeurng (at ©algerne 

havde Fordeel af at fælge disse Vare med 10 MaancdcröKredit; da harr 
tvertimod har meent det fordeelagtigere at fcrlge mod Kontant, formedelst 
at Pengene da strar kunde giores frugtbringende), hvilken dog bekr«ftes 
af daglig Erfaring ; Da faavel her fom andensteds 6 Ugers Auclions-Kredir cv 
(Tabet af 10 p. C. foruden andre Bicudgivter uagtet) Scelgeren til Fordeel, 
hvilken voxer; derfom Krediten udstreekkeS til er halvt eller hselk Aar, fom her paa 2 
Maaneder nær var Tilfaldet. 2. Ncrgter han at relegere ab coactore, er 
rigtigt: eum relegere**) pecuniam (verba ft. Gronovtt) dicunt feneratores 
et coactores, cum a debitoribus illam exigunt. Qvomodo igitur hic re
legere a coactore ? a conduct ove vel ernt ove dicendum -erat, etc. Men 
na ar de Romersse Coactores font vore Indkasserere mod 2 eller 4 p. C. For
deel paatoge sigAnfvar for Kloderne, tran De de jo i fammes Stad i Henfeende

*; D'tte er let steet vcd det tteefr forregaaende f Fordoblima, da af de folgende Bogstaver 
i begge Arieres kunne væve forandrede til ectarios eller era rio s. Have Fortolkerne af 
Sectarios meent, ar Grisene still de veereAuforere for Faar var det jo larterligt. Skulde 
de væve det for Sviin, var det lidet bedre. Hvorfor stnlde de opfedes blandt Faa
renc? Maastee for at tilbringe dem deres fromme Natur og Eegenstaber.

**) Mig snues det fxi ameget mere passinde, som Coact. for st famlede Pengene afKiobe- 
ren, og Eieren siden modtog dcm af bo nt. At Ordet delegare er brugt i forrige Cap. 
om Pagterne, der over drog Penge tilErerne, hindrer ikke at j-o relegere^r j et modsat 
Tilfalde; naat Eieren modtog pengene af Indsamleren kan have Sted. 
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til EierneS Fordring, qvi Ac a coactore non emtore pecuniam religere 
potuit. Hertil kommer, at ab coactore ikke er gandffe sikkert. Min Regiffe 
1499 t>iir denne betydelige af Gesnei' og Fortolkerne (saavidt jeg vecd) ube- 
mcerkle Lcefeart: Menfes x coactare releget; hvilken giver Formodning, at 
den er den rettesie Lorfemaade, siden de forste lidgaver I. R. B. efter Gcsner 
have coactore uden præpofition , hvis Mangel de folgende, fom ci have 
vidst ar den reiste sig af en Fciltagclfe af Bogstavet o for a, have harvet ved at 
tilsoette det i dcreS Tanker forglemte ab.

I det CLI. Cap. indeholdes M. Percennii Nolani omstændelige For
skriv! til at besaae ct Land med Cypres-Trcrcr, som viser ved: per ver legi 
oportet, hvad Tid Freet skal samles: ved in fole ponito, hvorledes det 
skal wrreS: ved id aridum condito; uti aridum expofitum fiet, hvorle
des der, efter faaledes at vcrre terret, paa et tort Sted ffal bevares; Derefter 
ved femen purgato, at det skal renses fra andet Ukruds Froe: ved terram 
depurgato ab herbis gvaminibusqve, at Jorden, hvori det f-aaes, ogsaa 
skal renses fra dette Uf rub, saa at det hverken skal tage Nceringen fra Cypres
sen, eller, naar det oprykkes, tage samme med sig: veb Aramentis operiri 
oportet, at det besaacdc Land skal med Skraa bedcekkeS ikke allene for Kul
den, men og (som jeg meener) tillige for at UkrudetS og Gteessets Free ikke af 
Vinden ffnlde saaes deri, og al foregaaende Umage med FroctS og Jordens 
Rensning derved spildes. Og, naar alt dette, uagtet Ukrud viiste sig, faa maatte 
det ikke faae Tid til at befceste sig ved stcrrke Rodder, men ffulde varsomt, ime
dens det var speede, afpilles: Si herbæ natæ erunt, facito uti ab herbis 
purges, qvam tenerrimis herbis, hvilket sidste Ord, endffiont del er udeladt 
af de celdre Udgaver sorend Victorii, og forkastet afMcnrsms/ dog giver 
Reglen et Eftertryk i denne Sag, som af sin omstændelige Forffrivt secs at have 
varet M. P. Nolano saa vigtig, ak man kan tillroe ham denne Igientagelse 
af herbis^ hvilken mig enddog syncS ikke at vane uden Ziirlighed, ligesom han 
vilde sige: tuen erindre dig vel/ at det stal Deere det spcedefte Ukrud. 
Hvor vcl stemmer dette ikke overccnö med Catonis egen Regel Cap. XVII. 
fimul herbæ inceperint nafci, eximito, nam fi herbam duram-vellis, 
Cupreflos fimul evellas. Kunde end alt det c ve u anførte ansreS for en vidt
løftigere Forklaring over det, som i nys ansorte Capitel kortere er sagt, saa var dog 

for- 
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foruden Cato's egel Vidnesbyrd denne Periode: femen cupreili tarentinæ 
per ver legi oportet, materiem *)  ubi hordeum flavefcit, sammenholder 
mod hvad han Derom del XVII. og XLVIII Cap. har skrevet, tilstrerkke. 
ligt ril ar robe en anden Forfatter.

Cap. CLV. I de aldre Udgavers prima autumnitate cum pluvius (vel 
pjuvia) eft. er af Victorio pluvius ekler pluvia forandret ril pulvis efter ct 
Haandffrivk, som maaffee har varet skreven af en Munk, der har holdet plu
vius for ulatinsk, og derfor skrevet det i Bogstaver mer meste Ord p ulvis. * Af 
Mcursio er det blevet paaanket, og derinrod meget af Gesner bifaldet, neppe, 
som mig synes med Rette. Da 1. heele Capiklek handler om Regn, og den ncrfle 
Periode begynder: cum pluere incipiet. Da der 2. for Makker og Hore, som 
crc grcrSgroede, er ikke stor Fare for, at Regnen boriffyller Jordskorpen, uden 
ot det maatte vcrre paa StcrDer, hvor der vare Sandflugter, som savnede de 
Planter, hvilke ellers pleie at binde Sanden; Da 3. paa denne Tid cum mol
lior æftas Virgil. Georg. I. v. 310. for Sandcn var mindre Fare end ved hor 
Sommers Tid, da den er mere levende. Den Advarsel, nt man for st i Efter« 
a aret, naar det regner, har meest at tage sig i Agt for Vandet, kan ei an fe es 
Ca'to nvcrrdig, eller med feie ndlcegges saaledes, som om han allene vilde sige : 
forst i E ft era aret, naar det regner, er meest Fare for Regn ***),  men saaledes: 
du har for ingen Regn mere ar frygte i Henseende til den Skade, som Van
det kan giere Sceden eller Sorde-Landet, end for den, fom falder prima au
tumnitate forst i Efteraaret, eftersom ofte paa denne fremfor andre Aarers 
Tider heftige Storme, store Vandffyller og osende Torden-Regne falde, som 
ikke alleneste stemmer overeens med vore Tiders, men og med de celdres Erfa
ring. Det er om denne Tid Virgil, maaffee i Anledning af dette Steed, ffftver 
i hans Georg. I. V. 316:

Sæpe ego cum havis meflbrem induceret arvis

Omnia ventorum concurrerp prælia vidi
og Z2i feqv. Sä?pe

*j Aid. I og Familie bar maturum elk, ubi. hvilket ikke heller sicmmer overeens med 
<f cto’o Ord Cap. XVII.

**) See hvad tilforn herom er sagt S.25O. 5s. og 267.
***) Ad. Dikf. Husb. Vol. I. 15. p. 359-6?. er udi dennc Sag gandste overeensiem- 

mende med mig, og har forticrsselig viist ttsandsynligheden i Victorii Formodning,
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Sæpe etiam immenfum coelo venit agmen aqvarum,
Et foedam glomerant tempeftatem imbribus atris
Collecti ex alto nubes, ruit arduus æther
Et pluvia ingenti fata læta boumqve labores
Diluit: implentur fojfa, et cava 7 flumina crelcunt f forte flumine 
Cum fonitu, fervetqve fretis fpumantibus æqvor.
Og Cato Cap. V. 8- Pofl imbrem autumni etc. For at undgaae 

dette, raadex Cato: ikke at troe Freden, men strax cum pluere incipiet — 
incilia aperire, aqvam diducere in vias et fegetem curare oportet, uti 
fluat, hvilke to sidste Ord uden Tvivl ere forrykkede af deres Slced bag vias, 
og bedre og forstaacligere blive lceste: aqvam diducere, in vias uti fluat, et 
fegetem curare oportet.

V. 2. Per fegetem in frumentis. Gesnep har Not. 2. yttret 
den Meening, at ved feges forstaacs tempus; fslgelig skulde per fegetem 
her sige det famme som per fementim Cap. XXVII., hvilken Bemærkelse 
det og i Bonnetries Overscvtteise er tillagt; Men det vil blive vanskeligt en
ten H06 drsse Scriptores R. R. eller andre latinske Skribentere, at sinde ct 
Steed til denne Forklarings Bestyrkelse, og desuden ikke rimeligt, at Cato 
skulde strax efter toget eet og samme Ord in fegete i faa forskiellig en Bemcer- 
kelfe. Mig fyneö og, at det lader sig desuden forklare, enten r. uden mindste 
Forandring i Texten faaledcS: De Gamle havde deres areas Pladfe enten paa 
eller ved deres Agerland, hvor de strax efter Hosten tcerskede Kornet; i en skyl- 
lendr Regn kunde derfor Vandet igennem Scrde-Landet lobe ud over disse, og 
ved der at blive staaende fordcerve det aftorfkne Korn, hvilket bekrceftcs af Var., 
Lib. I. 51 *);  Men fom han og leerer 06 der, at disse Tcerffe-Pladser paa 
visse Stcrdcr vare bedcekkede, og han tilligemed Pallad. XXXVI. 1» 2. at ved 
Siden af dem vare bedcekkede Skuure, og faadanne Skuurers Dcekkelfer gjorte 
af Palme- eller Ror-Blade, eller og Hampe-Lcerred rc. kaldtes tegetes **),  
kan 2. dersom man maae forandre det Bogstav f til t, antages at have staact 
per tegetem, hvortil det foregaaende tegula mutetur paa Kornloftet giver 
et Vink. Cap.

og Svagheden af Gesners Forsvar for sammes Lcesemaade. Men hvad Kraft har 
ikke præjudicium Autoriratis ?

*) Hvor area synes saaledcs indrettet, at dette Uheld kunde forekommes,
**) Vårr. I. 22- I*  Columell, Lib. XII, 50. g.
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Cap. CLVI. Comedo aliqva V folia, reddent te etc. T. R. B. have: 
comedo aliqva. Vbi folia reddent etc. den Alvin ske: comefto alia 
qvinqve folia. Man vil vel neppe, ti aar man ret cvertænfer Skcedet, og 
betragter der stedende i aliqva og der staue i alia forbundne med qvinqve, 
modstå ae den mig indfaldne 'Tanke, at i Exemplarer, fotu har v teret Kilden til 
Cato's Text, ikke har staaet v men b o: (brafficæ) Hvilket Bogstav mundtlig 
tilsagt eller urigtig last *)  og mi o forst aa et af c ti Skriver, har indfort det forste 
V. De crldste Udgivere have fundet Sammeupaningcn af V med aliqva skur
rende, der fore gisn af V. Vbi, -og derefter indrettet interpunetationen : Al
di nernes Udgiver Har ikke allene beholder V, men udtrykt det med Bogstaver, 
for at giøre det sikkert for videre Forandring, og tillige, for at betage Stcedet 
det ubekvemme aliqva, forandret det til alia, Victorius har givet 06 Stce- 
det, fom den ferste Afstriver har efterladt det. Der hvor det er anført af 
Vårr. Lib. I. 3.28. er i de første Udgaver I R. B., V. udeladt; men alia qvin
qve med Bogstaver sal i Aldina; og aliqva V med Romerffe Tal af Victo
rio, hvilket all synes at bekrcefte min Formodning **).

*) U kan let være hort for b; og b i et MSS. naar dets forste Streg var kort og nasten 
udsieltet, last u.

**) Det er tydeligt, at dette Stad hos Varro er af enhver Udgiver indrettet efter hans 
ndi <£ato anragne Text, og viser, at Textens Overeensstcmmelse paa stere Stader ikke 
altid er Deviis paa, at den er uforfalffet, hvilket jeg safter erindret ved umbra, giutus.

***) mor Bruges af iLato paa andre Stader saavclsvm af plautirs med accufandi cedu.

Saml. IV. B. P

Cap. CLVIL V. 8- Hac fi uteris, omnes articulos poteris experiri. 
I Stceden for Ordet hac, som findes i begge Aldinerne af 1514 og 33, dcn 
Iuntinste af 1515, i den Baftlffe af 1521, minZurichffe af 1528, losses 
i den Parisiske af 1533 hic, i min Reg iste af 1499 hæc, den Bologucfiste 
af 15021 sa av el som Ascenstt af 1529 he,c, hvilke Forandringer ikke af Gesuer 
cre anførte; Lcesemaaden hæc, fom er den celdste, fvarer bedst til det foregaa- 
gaaende***),  som indeholder en dobbelt Forstrivt paa to afadst'lligeUrte-SlagS 
foruden Kaalen sammensatte Lcegemidler. For omnes articulares har den 
Registe articularios, og Aldinenie articulares morbos, o a disse snav el som 
hiine poteris expellere. Da strax foran staaer morbum articularium, 

er 
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er de gamle Udgavers articularios uden tilforet morbos, fom afRanden siden 
kan vcere indfort, eller for Tydeligheds Skyld tilsat, gandfke forstaaeligt, og en ret 
Catonisk Ellipfis. Gesllers noget for kunstige Forklaring over articulos 
experiri, giorde, at jeg kroede, at Slutningen af Ordet expedire, som jeg 
holdt for det rette, havde vceret utydeligt skrevet, og derfor af nogle blevet lorst 
for expellere, og af andre for experiri. Men ved nølere at betcenke Syg
dommens Natur og Cato's uindffrcenkede Tillid til sin Kaal, har jeg indseer, 
at intet Udtryk er paffeligere end dette: omnes articulos poteris experiri. 
De Forsøg, som man kan giere med sine Leeder, bestaae i at udeve de ved deres 
Bygning muelige Bevcegelser. Erfarenhed leerer, at et med nogen betydelig Grad 
af Gigt angrebet Lced langt fra ar kunne tillade disse Forsøg, indjager tvertimod 
formedelst de derpaa folgende maalelige Smerter den Syge Frygt for den aller
mindste Bevcegelse, ja endog for Noermelseu af enhver Person eller Ting. Et 
Middel derfor, som kunde fatte den Gigtsyge i Stand ikke allene ak bevcrge ct 
eller andel Lem paa Legemet, men alle i Almindelighed uden Undtagelse af et 
reneste, var vel det største, kraftigste og almindeligste Legemiddel, som Naturen 
formanede at frembringe, følgelig just saadan et, som Cats troede at have fun
det i sin Kaal **).

V. Et H polypus in nafum introierit, brafHcam erraticam * 
aridam, tritam in malum conjicito, et ad nafum admoveto. Mig 
forekommer her ikke den Vanskelighed, som af andre er fundet, tvertimod synes 
det meget overeensstemmende med den gamle Landsbys Enfoldighed i et udhulet 
2Eble**)  at bringe saadant ct Middel til Nossen. Var Forandring nodig og 
tilladelig, vilde jeg fatte: in calamum conjicito; thi en huul Ror,Stilk 
eller Pennefier er et Vcerkroi, hvis Beqvemhed ar stikkes i Næseborene, øg, 
uden at noget deraf spildtes, ved Opsnuning at indbringe det deri fyldte Kaal- 
Pulver, lige til Polypen, (Nosse-Vexten) ingen Landsbys-Dreng vilde mis

ki ende

*) Jeg seer at Hr. Grosse i Overscettelsen har indfeet Lette.

**) Hr> Grosse har herved forstaaet en Daase af Skikkelse som ct LEble. Frugten af 
Granat-Tract, kaldet malum punieum, kunde udhulet afgive saadan en Daase; lige
som hos os undertiden gisres saadanne af Citroner; hvilke paa den Tid ikke vare al- 
mindiige hos Romerne
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kiende *). Midlek vilde vel ellers ligcsaa lidet her, som imod Lemmer, der ere 
fangne afLccd og andre ovenfor anførte indvortes og udvortes Svagheder ftuöe 
nuværende Lcegers Bifald.

Cap. CLX. Dette Capitel, som loerer ved en latterlig Manings Forskrive 
nt bringe Lcedemoder, som vare udvegne af deres Leedehuuler, tilbage, er for sin 
Overtros og mange daarlige, intet hverken i det latinske eller noget andet Sprog 
betydende Ord, mindst passende til saa fornuftig og alvorlig en Mand, som 
vores gamle Cato. Varro giver Aarfag til at mistcenke det i hans L Bogs 
Cap. II. V. 27., hvor han under Swloitts Navn anfører en langt vittigere 
Forff'rivt, som har Alderdommens cervcerdige Prcrg, mod Podagra faaledeS: 
Terra p ellem teneto! falus hic maneto in meis pedibus: hæc ter no
vies cantare jubet, terram tangere, defpuere, jejunum cantare^ 
Den mod dette Hexcrie som upassende i et Skrivt om Agerdyrkningen giorte Ind
vending lader Varro saaledes besvare: an non in magni illius Catonis li
bro, qvi de agricultura elt editus, fcripta funt permulta fimilia? Ut 
litre, qvemad modum placentam facere oportet, qvo pacto libum, qva 
ratione pernas fallire. Illud non dicis inq vi t Agrius, qvod feri bit, fi velis 
in convivium multum bibere coenareqve libenter, ante eile oportet 
b ralli cam crudam ex aceto et polt aliqva eller (alia) folia V**).  Skulde 
vel denne Varro, som havde Cato saa fuldkommen inde: hvis fsrfte Bog er 
for en stor Deel en Forklaring over hans Bogs vigtigste Stykker, her, hvor 
han vil mife, at denne Skribent i sit Skrivt om Agerdyrkningen havde indfort 
meget, fom havde ligefaa liden Sammenhceng dermed, som Forskrivten mod Po
dagra, i Stcrdet for de nys udskrevne Stceder ikke meget heller anført hans 
urimelige Manings Formular, som var det bedste og mecst trceffende Bcviis 
for hans Scetning, og hvilket han faa meget mindre kan formodes at have 
overfect, fom denne Forskrivt sindes i vore Exemplarer ikke allene midt imellem 
de anførte mindre passende Stceder om braffica og pernis, som han valgte, 

P p 2 men

*) Vi finde og, at de g-mile Medici have i Nasen hefcestet calamos, for derved at ind' 
finnge Lcegemidler; saaledes har Celfus Med. Lib VII, 11, enodem feriptorium cala
mum in narem eße conjiciendum, hvormed kan sammenholdes Scrib. Larg Cap. VII. 
4g. oportet furnere pinnam anteris, qvam maximam vel calami feriptorii fißulam 
modice plenam , deinde aptare ad longitudinem nafi etc.

**) See Aimrcerkningerr til CLVI. pag. 2-7»
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inen endog fa a ncer ved sidste, at der ikke haver kunnet undgaae hans Opmærk
somhed. Saa stor cn Formodning som dette syncs mig at give, at t dct Ex
emplar af Cato, somVarro har havt, ei dette CLX. Cap. fandtes, faa uimod
sigeligt er det, at samme i Plimi ikke har vreret savnet, da han tvende Gange 
taler derom: ferst i hans XVIL Bogs 28. Capitcl mod Slutningen faaledes: 
cujus verba inferere non q videm ferio au fim, qvanqvam a Catone 
prodita contra luxata membra jungenda arundinum Mun egXXVHl 
Bogs V. Cap. Cato prodidit luxatis membris carmen auxiliare, Varro 
podagricis. Hvorledes lader delte sig forklare? Have der vceret tvende forfkiellige 
Afffrivker af Cats, hvoraf det eene har havt, det andet favnet dette CLX. 
Capitcl? Eller er maaffee dette Capitcl i det Mellemrum af omtrent 100 Aar 
imellem den Tid Varro og Plimuö have ffrevet, af en anden Catoni tilfsiet? 
Kort at sige: Stilens (naav Formularen selv midtages) Lighed og Plinii vig
rige Anforfel tilkiender Cato dette Stykke; Varronis mig uforklarlige Taus- 
hed paa et Steed, hvor man efter det Ord: Agrius meget for havde Aarfag at 
vente dette, end hvad han skriver om Kaalen, synes at frakiende ham det. 
Critici lese denne Knude, som jeg ikke vover at overskære.

233

Trykfeil.
Side 230 Linie 19. Bonon. nf 1482, lcrs: Regime

----- 232 ----- 13. tillæg efter: trykt nnar den Parisiske Udgave af 1533 midtages, 
font i famine 2Cav forend Ald. II. udkom.

5. 2lld. I., I. 2lldincr.
7. Aldini, l. 2lldincr-

------ 235 ----- 30. occuruntl. occurrunt.
.— 244 ----- 10. ii. ret rettere, L rettere.
—— 247 ----- i. 2. fan fan, l. fan.
-— 268 — 20. Sydgom, l. Sygdom.
•— 274 næst sidste L. ei heller at han siger, l. ei heller siger han.
-----  294 -— 2i. dette, uagtet, l. dette uagtet.

Besser-


