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Historisk Classe.
Etatsraad Eiigelstoft har leveret Fortsættelsen af sin i sidste
Oversigt S. ai f. om'meldte historiske Beretning om de Begivenheder,

som foregik i Skandinavien i Tidsrummet fra Christophers af Bayeren

Död indtil 1453,

især med Hensyn til Norge.

I denne Deel af

Beretningen fortælles först Carl Knudsens Forberedelser til et Tog ind
i Norge,

hans Intriguer i dette Rige,

iTronhiem,

ne;

hans Ankomst der, Kroning

Foranstaltninger sammesteds og Tilbagetog over Fielde-

dernæst fremstilles den Forandring i Tingene,

Folge,

at Carl frasagde sig Norges Krone,

testerede mod alt det Skete,

som havde til

at det norske Folk pro*

at Christian I, erkiendt af alle Parter,

blev kronet i Tronhjem og en evig Foreening mellem Norge og

Danmark indgaaet.

Forf. har, i Overeensstemmelse med de af ham

i Afhandlingens Indledning erklærede Grundsætninger,

bygget sin

Fremstilling allene paa Facta, for det meste paa authentiske Actstyk-

ker.

En mærkelig Epoche i den skandinaviske Historie er derved

bleven sat i et klarere og fuldstændigere Lys.
Professor P. E, Müller forelagde Selskabet Resultater af en Af

handling om Snorres Kilder og disses Troværdighed.
nemgaae hver enkelt Deel af Snorres Kongekrönike,

Ved at gjenog sammenligne

denne med alle de övrige islandske trykte og haandskrevne Mindes
mærker havde han sögt at bestemme,

hvilke skrevne Hjelpemidler

Snorre havde benytter, og hvad Paalidelighed disse havde.

Med Hen

syn til Snorre selv, var han kommet til det Resultat, at man uegent-

ligen kunde kalde ham Forfatter af det historiske Værk,
almindeligen er bleven ham tilskrevet.

som hidtil

Han havde hverken selv sam-
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let det historiske Stof, eller meddeelt dette en ny Form.

Flere til

hans Tid nedskrevne vidtlofiige Fortællinger om de norske Kongers
Bedrifter,

havde han taget for sig,

hist og her et Par Linier,
Sange,

udslettet en Deel deri,

tilföiet

samt nogle flere Stropher af bekjendte

end der allerede fandtes i Haandskrifterne, og som Indledning

til det Hele sat foran sin historisk Anskuelse af de eddaiske Myther.
Hans Afskrivere havde derpaa efter de af ham rettede Haandskrifter ud

skrevet denne Kongekrönike,
Navn,

der for saa vidt med Föie bærer Snorros

som han af Iver for de gamle Minder havde med Kritik og

Smag foranstaltet den hele Samling.

Ordbogscommissionen.
Af Ordbogen er i afvigte Forsamlingsaar udkommen Bogstaverne

L og M,

og dermed et Bind sluttet.

Paa Fortsættelsen arbeides med

uafbrudt Iver.

Landmaalings commissionem
Efter at Selskabet i sit værdige Medlem Etatsraad og Ridder Wolf
havde tabt et Medlem af Landmaalingscommissionen,

og hertil endnu

kom at Hr. Admiral Löwenörn formedelst andre Forretninger og Hr.
Professor Degen, for sin Bopæls Afstand fra Byen maatte fratræde den i

bestemtes at Commissionen herefter skulde bestaae af 3 Mærtd,

lig de to endnu vedblevne Medlemmer,

nem

og Hr. Professor Thune,

Opmaalt ved de geographiske Landmaalere er i forrige Aar
16» EJ Mile.
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