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Afskrift, hvilken Vel indeholder de samme Capitler, som findes 
i den danske Oversættelse, nogle faa Tillæg fraregnede, men i 
en meget forandret Orden. Af denne erfarer man, at folgende 
Capitler i den danske Oversættelse: Cap. 17-28 og 35-37 hvilke 
i Originalen folge umiddelbar efter hinanden, alle ere yngre, 
end Kong Erik Glippings Tid, hvilken Konge man ellers almin
delig tillægger den hele Stadsret 5 thi den Kongelige Confirma
tion, som i den danske Oversættelse findes ved Stadsrettens Slut
ning, staaer i det Stokholmske latinske Haandskrift foran de 
nævnte Capitler, der altsaa ere at betragte som senere Tillæg.

Over den ægyptiske Tidsregning har Prof. Rask forelagt Sel
skabet en Afhandling.

Det ægyptiske Folk er, som bekjendt, et af de ældste og 
tidligst dannede, hvorom vi vide noget historisk. Vel ere de ægypti
ske Historieskrivere forsvundne, men der gives dog saa mange Brud
stykker af dem opbevarede af græske Forfattere, at man deraf 
er i Stand til at sammensætte en nogenledes sammenhængende 
Tidsregning lige op til Kongerigets Stiftelse ved Menes, ja end
og udover denne Tidspunkt selv. Disse Kilder har J. C. Prichard 
i sin Analysis of the Egyptian Mythology, London 1819, i et 
eget Afsnit, nemlig: critical examination of the Remains of 
Egyptian Chronology, udgivet paa Engelsk og fremstillet tabel- 
lárisk, med Aarene udtrykte i europæiske Tal, og Summerne af 
de enkelte Kongehuses Regjeringstid beregnede; ja ikke blot 
oversat og opstillet, men tillige sammenlignet, bedomt og an
vendt disse Kilder. Ikke desmindre have nogle Regningsfeil hin
dret ham fra, at bemærke vigtige Sammentræf med den græske 
og jödiske Historie, nogle Modsigelser i Kilderne ere bievne 
staaende. og nogle Vanskeligheder uoplöste. Saaledes er der 
endnu Huller i Tidsregningen og Usikkerhed i Aarstallene ; disse 
Mangler er det Forf. her har sögt at afhjælpe, samt tillige at
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give et efter sin Anskuelse indrettet Overblik af den hele ægyp
tiske Tidsregning. Efter en kort Udsigt over Kilderne eller Aar- 
sagerne til Fejlene gaaer han over til sin Revision af dem, som 
er den egentlige Afhandling, der er inddeelt efter Kongehusene 
eller Tidsrummene i den ægyptiske Historie. Det forste eller 
Halvgudernes Tidsrum jævnfores med det fornoachiske ; det an
det, hvor Prichard antages for at have været fuldkommen heldig, 
med Tidsrummet imellem Noah og Abraham. Det tredie Tids
rum, som er mangelfuldt hos Prichard, udfyldes her nöiagtig 
af Forf. efter de gamle Kilder. Det svarer til det jödiske Tids
rum imellem Abraham og Moses, her indtræffer altsaa Israeliter- 
nes Indvandring samt Kekropses, Mose’s og Danaus’s Udvan
dring; ved disse Beröringer med den jödiske og græske Historie 
troer Forf. at bringe Vished i Beregningen, og at berigtige nogle 
af de allervigtigste Punkter i den gamle Tidsregning. Den mo
saiske Udvandring ansættes til ’ Aar 1619 för den almindelige 
Tidsregnings Begyndelse. For at bringe den jödiske Oldhistorie 
til Overeensstemmelse med den ægyptiske, antages i disse tre 
Tidsrum trende forskjellige Slags Aar, i det ældste Maaneder, 
i det andet Tomaaneder9 i det tredie Halvaar, saa at f. E. 
naar Moses siges at være 80 Aar gammel ved Udvandringen, an
tages Meningen at være omtent 40 af vore Aar, men naar han 
derefter levede 40 Aar, antages disse at være sædvanlige Aar, 
da den nye Tidsregning blev indfort med Lovgivningen og Reli
gionsstiftelsen päa Sinai, saa at hans hele Alder ansættes til 80 
Aar. Desuden rettes nogle feilagtige Tal i Angivelsen af Oldfæ- 
drenes Alder fornemmelig efter de halvfjersindstyve Fortolkere, 
saa og efter Gisning. Det fjerde Tidsrum gaaer fra Sesostris til 
den ætiopiske'Erobring, og indeholder to nye BeröringspunkteK 
med den övrige Historie, ni. Paris’s og Menelaus’s Besög i Ægyp- 
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ten, samt Jerusalems Plyndring af den ægyptiske Konge Shishak 
i det femte Aar efter Rigets Deling eller g85- Dette Tidsrum 
har ogsaa store Vanskeligheder 5 dog har Prichard her været 
heldigere, skjöndt ikke undgaaet Feiltagelser. Det femte Tids
rum gaaer fra den ætiopiske til den persiske Erobring af Lan
det 525. hvorpaa det hele slutter med et udforligt Tilbageblik.

Ordbogscommissionen.
Siden Slutningen af sidste Mödeaar er fjerde Bind af Ord

bogen udkommen. Commissionen har sysselsat sig med Revisio
nen af Bogstavet R. Bogstavet P. er overgivet til Pressen, og 
det femte Bind, bestaaende af Bogstaverne P. Q. R. kan ventes 
færdig om to Aar.

Priisspörgsmaal.
Over de af det Kgl. Vid. Selskab til Bedömmelse i nærvæ

rende Aar udsatte Opgaver, vare folgende Skrifter indkomne.
Over den historiske Opgave, ”at levere en fuldstændig og 

nöiagtig Fortegnelse over alle Klostere i Danmark, fra Christen
dommens Indförelse i dette Rige”, der allerede var udsat til Priis- 
æskning for afvigte Aar, men hvorfor Æskningstiden var bleven 
forlænget, da intet Skrift indkom til den fastsatte Tid, var nu 
indkommet et Priisskrift med Motto: Non est quod timeas ne 
operam perdideris, si tibi didicisti.

Forfatteren af samme har med megen Flid, især af trykte 
Kilder, samlet og omhyggeligen ordnet de hidhörende Materia-? 


