drede, i hvilke tydske Sagn og danske Minder vare bievne forbundne
Gorms Söreiser ere moralske Parabler i Anledning af
og udpyntede.
Chrisendommens Indförelse blandede med misforstaaede cosmoganiske
Mvther. Saxos niende Bog optages fornemmeligen af Regnar Lodbrogs Historie. Der har kun levet een Regnar med dette Tilnavn
som blev fældet i Engelland 793, og hvis Börnebörn hevnede hans
Död. Saxos Historie om Regnar er sammensat af nogle islandske
Sagn om denne Konge, hentede fra hans Saga, nogle danske Sagn
om Kongens Hustruer, en I’“e paa Feldtslag, hentede fra Regnars
Dödssang, og endeligen en langt yngre Regnars Historie, der kæm
pede med en Harald om Riget. Saxo har i at bcarbeidc sine Materialier viist, naar et Par Skiödeslöshcder undtages, al den Skiönsomhed, man kunde vente af en Datidens Klerk. Han har öst mindre
af islandske Kilder, end man i Almindelighed antager; han har in
genlunde forsætligen anvendt noget Træk af en fremmed Historie
for dermed at udsmykke sit Folks Bedrifter, og man finder adskil
lige Spor, Ail at han ifölge historisk Kritik har forkastet Efterretnin

ger, han ansaae for upaalidelige, om de end for hans Plan maatte have
været ham velkomne.
Professor ¿f. Möller har forelæst en Afhandling om Dannerkongen Frederik den Andens Mægling i udenlandske Religionsstridigheder
med en Indledning om disse Stridigheders Beskaffenhed. Denne Undersø
gelse blev fremkaldt ved Opdagelsen af nogle hidindtil utrykte Breve, vexlede imellem Kong Frederik II., Kong Henrik af Navarra (JF) og de
protestantiske Fyrster. Disse Breve bevise, hvad man hidindtil ikke
vidste, at Kong Henrik allerede i Aaret 1578 henvendte sig til Dan
marks Konge om Mægling og et godt Forord for de Reformerte hos
Churfyrsten af Sachsen, og at Frederik den Anden virkeligen sögte et
afdrage Churfyrsten fra de overilende Skridt, at indfore ConcordieD 2
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bogen og fordomme de Reformerte; ligesom det af andre Aktstyk
ker oplyses, at Kongen af Danmark anvendte sin hele Indflydelse
hos Kong Henrik 111. for at bevæge ham til Retfærdighed og Menneskekiærlighed imod hans reformerte Undersaatter. En fuldstændigere
Inholdsangivelse ansees overflødig, da Afhandlingen allerede er trykt
iblandt Selskabets Skrifter.

Commissionen for den danske Ordbog
har fortsat Revisionen af Bogstavet O. Udkastet til flere Bogstavers
Redaction er fremmet; det Hefte af Ordbogen, som indeholder Bog
stavet M kan inden kort Tid ventes færdigt fra Trykken.
Den endnu uudgivne Deel af Kortet over Schleswig er nu un
der Kobberstikkerens Haand og allerede betydeligt fremmer
*
Paa Opmaalningen i Holsteen arbeides nu med Iver under Professor og Rid
der H. C\ Schumachers Bestyrelse
*

