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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-
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paa en Udsigt over de mange Anvendelser og Bearbejdelser af 
denne Digtning, som træffes hos den paafölgende Tids Skribenter, 
saavel Græske som Romerske. Han gaaer derpaa over til at tale 
om de Kunstværker, hvor, denne Digtning er benyttet. Blandt de i 
Oldtiden selv beskrevne Kunstværker finder han kun et, kaldet Pi- 
Tiax^ som af Socratikeren Cebes beskrives, men uden Tvivl med 
stærke Tilsætninger af hans egen sophistiske Opfindelse, at kunne 
henfores hertil. Blandt de i nyere Tider opdagede Oldtidsværker 
finder han 4, som han troer at kunne hendrage til Gjenstandens Op
lysning. En af disse findes paa en af de Hammiltonske Vaser af 
hoiÆlde, hvor Minerva holder Hercules, der allerede antages at 
have valgt, ved Haanden, medens Venus endnu söger at lokke ham 
ved et Æble eller en Blomst. Mercur er tilstede for at fore. ham. 
Det andet findes paa en skjön Vase i Hs. Kgl. Höiheds Prinds Chri
stians herlige Samling. Den fremstiller, i fire Afdelinger, fire for- 
skjellige Scener, der vise en Yngling, som indbydes ved Symboler 
paa blodagtig Fornöielse, men afslaaer dem alle, og i den sidste er 
væbnet med Sværd og Skjold, og træder den ham tilbudne Myrthe- 
krands under Födder. Den tredie er en Patera i Grev Gherarde- 
schis Samling i Florenz, paa hvilken atter Herkules forekommer 
med Minerva og en qvindelig Figur, der synes at forestille Vellysten. 
Det fjerde Oldtidsminde han omhandler er en Kamee hvorpaa Her
kules forestilles siddende, og for ham staaerMinerva, som rækker 
hamen Seierskrandsj ved Siden deraf Venus med Amor. Lignende 
Forestillinger findes paa flere Gemmer, men hvis Ægthed enten er 
uafgjort eller endog mistænkelig, og derfor af Forfatteren forbi- 
gikkes. Han slutter med disse Ord: ’’Saameget synes af Skri
benternes Vidnesbyrd, forbunden med Monumenterne, klart, at 
’’Mythen om Herkules paa Skilleveien har i den Græske Oldtid væ-
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”ret brugt, som en i dramatiske Scener udfort Allegorie , ved Boms 
’’Overgang til Ungdomsalderen, for at lægge dem paa Hjerte Vigtig- 
”heden af dette Skridt for deres Fremtids Vel og Tilfredshed.”

Ordbogscommissionen
har ligesom de foregaaende Aar uafbrudt fortsat sine Arbeider. Den 
har fuldendt Revisionen af Ordene under Bogstavet R, og har be
gyndt paa dem under S, hvori den er rykket frem til sætter igjen- 
nem. Ordbogens 5te Deel, indeholdende Bogstaverne P. Q. R. har 
i dette Tidslob forladt Pressen.

Den meteorologiske Commission
har besorget Udgaven af Dr. Neubers i Apenrade anstillede Iagtta
gelser, for et Aar, nemlig fra 1ste Juni 1824 til 1ste Juni 1825. 
Disse Iagttagelser*  ere udförte med fortrinlige Instrumenter, og 
stor Flid og Tidsopoffrelse, da der i hvert Dögn er gjort 10 Iagtta
gelser. Dette Skrift, der er affattet paa Latin, for at være tilgjæn- 
geligt for alle Europas Lærde, indeholder foruden en kort Fortale af 
Commissionen, en udforlig Beskrivelse over Instrumenterne og 
hvad der ellers horer til at uddrage Slutninger af Iagttagelserne. 
Det benyttede Kunstsprog forklares ligeledes. Efter Iagttagelserne 
folger et Arbeide af Commissionens Medlem, Professor Sehouw, 
hvori han omstændeligt udvikler de Slutninger der lade sig uddrage 
af disse Iagttagelser.

De Iagttagelser, somunder Selskabets Medvirkning udfores, paa 
fo rskj ellige Steder, f. Ex. i Grönland ved Hr. Lieutn. Holboll, i Island ved 
Hr.Landphysicus 1 horsteinson., paa de vestindiske Öerved Hr. Licent. 
Hornbech, paa Kysten af Guinea ved Hr. Dr. Trentepol, i den nord
lige Deel af Jydland, nemlig i Frederikshavn, ved Hr. Kammerraad


