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Viismanden Sokrates; blandt Malerne, at Apelles og Pythagoras have 
fremstillet Gratierne. Lige til Begyndelsen af den Perikleiske Tid 
forekomme de stedse beklædte og först den fuldkomne Kunst vove
de at bortkaste Gevandtet. Ved at gjennemgaae de antike Kunstvær
ker, der endnu haves med Chariternes Figurer, angav Forfatteren Fo« 
restillingerne, som findes paa Statue-Grupper, Reliefs og Malerier, 
Mynter, Gemmer, o. s. v. Henved 20 forskjellige saadanne bleve i 
Tegninger Selskabet foreviste, og deres Værd saavidt mueligt bemær
ker. Det skjönneste af alle var et Relief, der findes under No. 68 
i Bartolis Admiranda Romanorum Antiquitatum.

For end mere at udvikle Huldgudindernes Betydning hos Græ
kerne havde Forf. blandt Skribenterne fornemmelig hentet Oplysninger 
fra Pindar og Antbologiens Digtere; fra den forste, fordi Oldtiden 
allerede kaldte ham, uagtet hans lyriske Höihed, Chariternes Digter; 
og som den, der besang Kæmpere fra alle Grækenlands Egne, kan 
han ansees for den troeste Tolk af Nationens Fölelser; af de sidste, 
fordi Digternes Mængde afgiver megen Forskjellighed af Digter-Fore
stillinger i ægte Græsk Aand. Forfatteren söger at vise, at i hele 
Menneskets Liv fra Vuggen til Graven, i intellectuel som i moralsk 
Henseende, i Natur og Kunst, i mindre og större Samfund, paa Jor
den som i Himlen, hos Mennesker som hos Guder, tænkde Græker
ne sig ved ethvert Skridt og i enhver Stilling Chariternes Deekagelse. 
Alt dette oplyses med oversatte Steder især ■ af nysnævnte Græske 
Digtere.

Professor *?•  Möller forelæste Selskabet et Mindeskrift over 
dets nys afdöde Medlem, Confessionarius Bastheim. Hans Öiemed 
var, deri at levere en ligesaa tro og upartisk Skildring af Mandens 
indre Liv, som den han selv i en kort Autobiographie har leveret af 
det dyre. Det kom da her fornemmelig an paa en psychologisk-hi 



storisk Udvikling af den mærkværdige Mands Characteer. Ved at vi
se, hvad Bastholm var for Kirken, for Videnskaberne og almeen Op
lysning i Fædrenelandet, ved at udvikle Værdien af hans Veltalenhed 
og Skrifter, Gangen i hans lærde Stridigheder og Indflydelsen af hans 
Grundsætninger, har Biographen tillige paa en vis Maade udfyldt den 
Skildring af den danske Kirkes njeste Historie, hvis Grundtræk han 
havde udkastet og tildeels udmalet i Sal. Biskop Ballet Biographie,

Geographisk Landmaaling.
Den geógraphiske Landmaaling er i afvigte Aar fortsat med 

uafbrudt Iver, og 19,41  Mile optnaalte. Til Kaartet No. xo over 
den N. V. Deel af Holsteen er gjort Begyndelse.

Den Danske Ordbog.
Ordbogscomissionen har ligeledes fortsat sit möisommelige Ar- 

beide, og bragt det saa vidt at man kan vente Bogstaverne K og L 
færdige fra Pressen inden Aarets Ende, og saaledes see et nyt Bind 
af Selskabets Ordbog fuldendt.

A.
Indsendte Losninger*  af Prisopgaver.

I Anledning af de fra det kongel. Videnskabernes Selskab ud
satte Prisspörgsmaal for Aaret 1818 var indkomne:

To Prisskrifter i Mathematiken, der befandtes aldeles utilfredsstillende.
Et Prisskrifr i Physiken med Motto: Multa petentibus- desunt multa 

etc. Herover fældre den physiske Classe folgende af Selskabet 
billigede Dom :

’’Forfatteren har i et flygtigt Omrids meddeelt Resultaterne af sin 
Tænkning over Indholdet af Alchemisternes Skrifter, men uden at 
anföre Beviser og Exempler, uden at gaae Indvendinger i Mode, og 
overalt uden at fjerne sig fra de aller almindeligste Træk. Selskabets 


