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Græske Poesie og Philosophie, lige fra dens iörste Spire, indtil 
dens höieste Fuldkommenhed og paafölgende Forfald, fremsætter 
han sine Indvendninger mod adskillige nyere Lærdes Forestillinger 
over Afhandlingens Gjenstand.

Professor Rask har forelæst Selskabet en Afhandling om den 
ældste hæbraiske Tidsregning, indtil Moses, Denne Afhandling, 
der indeholder Undersøgelser over Menneskenes Levealder i de for
ste Tider, sammenlignende Overblik over de allerældste Folkeslæg- 
ters Historie, Forsög til at bestemme Paradiesets Sted, o. s. v. er 
af den Natur, at et Udtog letteligen vilde give Anledning til en 
urigtig Forestilling om dens Indhold, hvorfor vi hellere henvise 
Læseren til Afhandlingen, som allerede er trykt, og særskilt ud
kommen.

Professor og Ridder Nyrup har forelagt Selskabet en Af- 
handling, der fremstiller hans Tvivl om Ægtheden af Ellen Broks 
Gavebrev til Frue Kirke i Kallundborg. Dette af Pontoppidans 
Annaler og Hofrnanns Fundatser bekjendte Gavebrev er blot 
aftrykt efter Afskrivter, hvis Alder ikke kan forfölges höiere op i 
Tiden end til det 17de Aarhundrede, og indeholder blandt andet 
saa væmmelige Forbandelser, at man ikke let kan troe at en for
nem Dame, tilligemed mange anseelige g^istlige og verdslige Per
soner vilde underskrive det; hvorfor Forfatteren finder det sand
synligt at Stedets Præster ved Hjelp af gamle Documenter kunde 
have sammensmedet det i det i5de Aarhundrede, for at redde 
Kirkens Eiendomme mod de omgivende Adelsmænds Havesyge.

Professor og Rector Worm, Ridder af Dannebrogen, vort Sel
skabs fraværende Medlem, har ladet det forelægge en metrisk Over
sættelse af 4de Sang af Virgils Æneide.

Professor Petersen har forelagt Selskabet Bidrag til at op
lyse Oprindelsen og Udviklingen af den græske Mythe om den 
Delphiske Trefods Bortførelse ved Herakles.
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I den dresdenske Antiksamling findes et tresidet Monument, 
prydet med trende Relieffer, af hvilke det ene forestiller en Strid 
imellem Apollo og Herakles, de tvende andre religiöse Ceremo
nier, hvilke man har forklaret paa forskjellig Maade, men som 
Forfatteren antager at staae i nöie Sammenhæng med det forste, 
og at indeholde dets Fortsættelse. Det andet af disse Relieffer sy
nes at forestille Forsoningen imellem Apollo og Herakles ved den 
fra Templet rövede Trefods Gienindvielse; det tredie er en Fort
sættelse af denne Handling, og forestiller Herakles’s Indvielse til 
Gudens Tieneste, hvilken Handling symbolisk antydes ved Indvielse 
af Herakles’s Pilekogger. Det Monument, som her ojntales, findes 
afbildet i Beckers Augusteum Tab, V-VII, i Millins Galer. mythoL 
Tab. XVI, 55-57 o. il. St

Dog var Forfatterens Hovedformaal ikke at forklare dette 
Monument; han har vel meddeelt sin Mening derom, og tillige be- 
rört de vigtigste ham bekiendte Fortolkninger deraf, men fornem
melig vilde han oplyse Mythen om den Strid imellem Apollo og 
Herakles, som hiint Monument paa dets ene Side forestiller; han 
vilde efterspore dette Sagns Oprindelse, og folge det igiennem dets 
forskjellige Udviklingstrin, indtil hvor det fremtræder i den Form, 
som var den almindelige, under hvilken Grækerne i en sildigere 
Tid forestillede sig det, og som det fortælles hos Apollodoros.

Desværre er det hidtil ikke lykket at finde den forste Anled
ning, den Spire af hvilken denne Mythe er fremvoxet. En viid 
Mark ligger her aaben for Gisninger; den er ikke bleven ube- 
traadt 5 men da Forfatteren ikke har troet at finde Videnskabens 
Fordringer tilfredsstillede enten ved Andres eller egne Formod
ninger, har han for Tiden ladet det beroe ved at antage, at dette 
Sagn rimeligviis er bleven til ved en eller anden formodentlig lo- 
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kal. men uvist hvilken bestemt Anledning, og at det hörte til den 
rige Mythekreds, der sluttede sig til Delphi Oraklets Helligdom.

Under den Forudsætning, som Sagnet selv godtgiör, at man 
antog en Strid imellem Apollo og Herakles , endskiöndt disse ellers 
paa det nöieste vare forenede, undersöger Forfatteren dette Sagn, 
som vi finde det hos Apollodoros og andre græske Forfattere, hos 
hvilke det sættes i Forbindelse med det Sagn, som fortæller, at 
Herakles havde ombragt sin Giesteven Iphitos, og han har da sögt 
at viise, hvorledes dette Sagn efterhaanden udviklede sig ligefra 
den homeriske Tid indtil Apollodoros Tid (orntr. i4o f. Chr.).

Dernæst har Forf. giort disse Sagns Sammenhæng til Gjen- 
stand for sin Undersögelse. Vel findes Fortællingerne om Iphitos 
Drab og om Herakles Kamp med Apolio i Mythens sildigere Ud
viklingsperiode satte i Forbindelse med hinanden, som Aarsag og 
Virkning; men Forf. har sögt at vise, at der ere Grunde forhaan- 
den, som tillade os at drage disse Sagns oprindelige Sammenhæng 
i Tvivl. Vel er dette en Mening, der ikke kan bevises med afgjö- 
rende Grunde, men saa utilböielig end Forfatteren er til at over
lade sig til de Fristelser, der overalt i Undersögelser af denne 
Art omgiögle den Vei, den historisk-kritiske Forsker har at van
dre, haaber han dog at have anfört sandsynlige Grunde for den 
Formodning, at disseSagn ikke oprindeligen have hört til hinanden, 
men en Tid lang have bestaaet særskilte, indtil de, da vilkaarlige 
Mythe-Combinationer fik Indpas, sammensmeltedes ; hvortil den nær
mere Anledning synes at have været, at Herakles sagdes at have 
modtaget sin Dom for Iphitos’s Drab igiennem det delphiske Orakel, 
Derved var Veien aabnet til at forbinde disse Sagn med hinanden, 
og saaledes dannede sig efterhaanden Sagnet, som det findes hos 
Apollodoros, at Herakles, efterat have dræbt Iphitos, og paa flere 
Maader forgjæves sögt at udsone sin Bröde, raadspörger Oraklet i
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Delphi, men da Pythia negtede ham Svar, borlförte Trefoden af 
Templet, hvorover opstod en Kamp imellem ham og Guden, hvil
ken Zeus bilagde, men Herakles fik det Orakelsvar, at han skulde 
sælges> som Slave, trælle i tre Aar, og give Pengene, som betal
tes for ham, til Soning.

Ordbogscommissionen.
Ordbogscommissionen har i afvigte Aar fuldendt Revisionen 

af Bogstavet R. og nu begyndt paa S. Bogstaverne P. og Q. have i 
Aar forladt Pressen og Bogstavet R. vil kunne være trykt inden For-r 
aaret 1829.

Meteorologisk Commitee.
Det er allerede i Programmet for forrige Aar omtalt, at Sel

skabet har udnævnt en Commitee, for at udvide og ordne dets 
Virksomhed for Meteorologiens Fremme. Vi ville her meddele, 
hvad denne Commitee siden dens Oprettelse har virket, hvorunder 
dog tillige indbefattes de af Selskabets tidligere Foranstaltninger, der 
staae i Forbindelse med Commiteens Virksomhed.

Da der til nöiagtig og fuldstændig Kundskab om Danmarks 
Veirforhold, endnu udkræves lleere og bedre Iagttagelser og fra 
fleere Steder end hidtil ere udförte, saa har man været betænkt 
paa ved kyndige Mænd, som have Interesse for Sagen, at lade fore
tage Iagttagelseri forskiellige Dele af Landet. Doctor Neuber i Apen- 
rade som allerede i en Række af Aar har udfort fortrinlige Iagttagel
ser med Instrumenter, som andensteds fra ere ham meddeelte, har 
af Selskabet erholdt et udmærket godt Barometer, forfærdiget af For
tin i Paris. Kammerraad og Landvæsenscommissair Juell i Fredriks- 
havn har erholdt et Sæt gode meteorologiske Instrumenter, og har 
ved de allerede indsendte Iagttagelser viist, at han med Iver og 
Nöiagtighed benytter samme; Overlærer Fleischer i Aarhuus har 


