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nordiske Digtninger.
Sammenligner man det beromté Niebelungen
Lied, samt Digtet om hörnen Siegfried med de eddiske Sange, finder
man, at Sigurds og Brynhildes Skiæbne, tillige med Niebelungernes
Nederlag, begge Steder besynges. Form og Stof vise sig langt yngre
i de nævnte tydske Sange end i de eddiske, og meget vorder i hine
forst ret* forstaaeligt, ved at oplyses af disse.
Men de tydske
Digre fra det trettende Aarhundrede pege hen til ældre Digte over
samme Gjenstand, og man kan forfølge disses Spor i Tydskland indtil det
8 Aarhundrede. Paa den anden Side nodes man til ar antage, at de
fleste eddiske Sange om disse Helreslægters Skiæbne maae være fra
det 9 Aarhundrede.
Det er historisk vidst, at de hedenske Skalde
hentede mange af deres Digterbilleder fra denne Sagnkreds, og meget
sandsynligt at dette Digtersprog allerede i det 6 Aarhundrede har
været brugt i Norden.
Men den ældste Form, hvori Sagnet er ble
ven bevaret, saavel i Norden som i Tydskland, er uhistorisk, i det
man paa begge Steder har blandet den til Sigurds og Brunhildes Skjebne
knyttede Alle med Erobreren Attila, og nu vilkaarligen forbundet
denne Sagnkreds i Tydskland med Theodorich, ja siden endog med se
nere Heltej i Norden med Helge> Svanhilde3 og siden med Begnar
Lodbro g.
Afsondrer man det der er det oldnordiske og oldrydske
Sagn særegent, blive ikkun Hovedpersonerne Sigurd og Brynhilde, Gud*
rune (Grimhilde) og Atle tilbage. Sagnene om disse synes at være lige
gamle i Skandinavien og Tydskland, maa alrsaa være medbragt fra de
germaniske Stammers fælles Fædreland.
Professor $ Moller har forelæst Selskabet en Afhandling om den
Billighed, Historieskriveren bor vise.
Efter at have bestemt Begrebet
om denne Dyd, viser han hvor nödvendig den er, naar Retfærdighed af
menneskelige Dommere skal öves. Til den Ende gjennemgaaes og af
vises de tre Hovedindvendinger: at Naade i saa Fald vilde komme til
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at gaae for Ret ; at Veien derved vilde aabnes for Partiskhed ; og endeligen at Historien ved at hylde Billighedsprincipet, skulde tabe af sin
Ærværdighed især i de Ondes Oine.
I Forbigaaende beröres andre
Tvivlsmaal angaaende den historiske Kunst, især de tvende: om al.
Paftiskhed i Historien er farlig, hvilket benægtes: og om et Lands
Historie bedst skrives af Indfodte, hvilket bekræftes.

Landmaali ngs commis si o nen.

Den geographiske Opmaalning er i Lobet af forrige Aar ble
ven fortsat, og et betydeligt Areal optagen. Selskabet har i Anled
ning af Landmaalernes derved udviiste Iver tilstaaet dem hver et Gra
tiale af 80 Rbd. Sölvmynn Kortudgivelsen har lidt nogen Standsning
ved Kobbersikker Jlngelos lange Svagelighed og derpaa fulgte Död.
Stikningen af Kaartet over Nørrejylland, hvorpaa han arbeidede, er
nu overdraget Kobberstikker Sonne.
Landmaalningscommissionen havde lagt den Plan, at indbefatte
det endnu Tilbagestaaende af Schlesvig og hele Holsteen i 4 Kaarter.
Ved Indlemmelsen af Hertugdömmet Lauenburg i den danske Stadt
er vel det Fladeindhold der var at optage i Kaarterne foröget; men
Commissionen har dog fundet det muligt, ved en passende Fordeelning, at indbefatte alt dette i fire Kaarter, saaledes at da ingen
væsentlig Forandring i dens Plan vorder nödvendig.

Ordbogs Commissionen.
Denne Commission fortsætter uafbrudt sit vidtløftige Arbeide,
©g har i forrige Vinter holdt 70 Moder. Trykningen af Bogstavet

K ventes fuldfort til Nytaar, hvorpaa man strax vil begynde med
C

