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Fromhed fremtraadte som stræng luthersk 5 men] han var hverken 
Pietist eller Hernhuter. Han har endog meget alvorligen modsat 
sig begge disse Sekter. Vel yndede han adskillige Pietister; men 
disse vare da tillige agtværdige Mænd. Ved at vælge Geistlige saae 
han ligemeget paa Lærdom som paa Gudsfrygt. Hvor disse Egen
skaber fandtes, der viste han endog Yndest for de meest liberale 
Theologer, saasom Mosheim og Jerusalem, hvilke begge} af ham 
bleve hid indkaldte; men begge afsloge Indbydelsen. Ogsaa den 
berömte Rambach gjorde han sig Umage for at faae; og med Wür- 
tembergeren Reusz lykkedes det. Denne brave Theolog fandt ogsaa 
hans Beskyttelse imod Biskop Worms og Præsten Mossins Forføl
gelse for Socinianisme. Bog-Censuren bestod under denne Konge 
(og længe efter), men den Instrux som blev given Censorerne, aan
der Retfærdighed, Mildhed og Afsky for Vilkaarlighed, hvilke 
Egenskaber overhovedet charakteriserer denne Konges mangfoldige 
og (med Undtagelse afLandbo- og Værnepligtsagen) saare vise Love.

Kun een Plet maa den sanddru Historiker lade sidde paa denne 
Regjering, nemlig Klagen over slette Finanzer og hensigtslos Ödslen. 
En sand, men ei tilstrækkelig Undskyldning er det, at Tiderne vare 
gunstige, og Skatterne taalelige.

Professor Kolder up - Rosenvinge har forelagt Selskabet en 
hidtil ubekjendt dansk Söret, tilligemed nogle Bemærkninger over 
dens Alder og Forfatter. Denne Söret er fundet i et Haandskrift, 
der synes at være fra Slutningen af det 16de Aarhundrede og som 
bevares i det Hamborgske saakaldte Archiv-Bibliothek. Söretten, 
hvoraf Archivaren Hr. Dr. Lappenberg har havt den Godhed at 
meddele Professoren en Afskrift, har til Titel: ’’Danmarkis Wat- 
ter-Rætth, som almindelige brugis i Danmark” og bestaaer af 18 
Capitler. Disse ere, paa tre nær, öiensynligen tagne af Skibmåla- 
Balken i den svenske Stadzlogh, som sædvanligen tillægges Kong 
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Christopher. Det er imidlertid af flere Forandringer, som ere 
foretagne med den svenske Lov, klart, at dette Arbeide ikke er 
nogen Oversættelse, men et eget dansk Lovarbeide, som sand
synligvis tilhorer Kong Hans, hvem ogsaa baade Stubbæus og 
Holberg tillægge en Söret, men som hidtil ikke har været at op
dage, uagtet vi vide, at Resen har havt et Haandskrift i sit Bi
bliothek med denne Titel. Den Omstændighed, at Kong Hans 
ogsaa i sin Stadsret har benyttet svenske Kilder, taler især for, at 
tilægge K. Hans den nævnte Söret, hvilken Hypothese Professoren 
nærmere har udviklet tilligemed de Grunde, som bestemmer ham 
til at antage, at den er givet i Aaret 1508. I Forbindelse hermed 
er han tillige kommet til at anstille en nöiere Undersøgelse med 
den Söret, som er trykt i Kong Christian den 3dies Historie ved 
Krog II. 433 ff. og som ogsaa findes i det ovenfor ¡nævnte Ham- 
borgske Haandskrift. Han har sögt at godtgjöre, at dens Kilder 
ere den Sydhollandske og Nordhollandske Söret og at den rime- 
ligviis skyldes Kong Christian den Anden, og hverken Christian 
den Tredie eller Kong Hans, imellem hvilke Lovgivere Menin
gerne hidtil have været deelte.

Saavel Kong Han’s Söret, med tilföiede Ordforklaringer, som 
de her omhandlede indledende Bemærkninger, ville blive trykte i 
Ny Danske Magazin 6te Bind.

Vor for tidligt hedengangne 'Ihorlacius forelagde, endnu 
faa Maaneder förend sin Död, Selskabet en Afhandling om den 
antike Fortælling : Herkules ved Skilleveien. Han antager i denne 
Afhandling at denne Fortælling er af reen græsk Oprindelse, at 
en dramatiseret Forestilling af denne Strid mellem Dydens og 
Lastens Genier har været brugelig ved Ephebernes Indvielse, og 
at en saadan har ligget til Grund for Prodikus’s af Socrates be
nyttede Fortælling om Herkules paa Skilleveien, Han giver der-


