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og Sturm, men at man kun bör regne Forandringen halv saastor;
men selv denne Beregning, der hidrörer fra en saa stor Mathema
tiker, afgjör endnu ikke en Sag, hvori maaskee Omstændigheder,
der hidindtil ikke ere tagne i Betragtning, kunne have Indflydelse.

Den historiske Classe.
Hs. Hv. Biskop Munter, Storkors af Dannebrogen, har i en
Selskabet forelagt Afhandling om en Votiv Gemme med en Æskulapisk Slange beskrevet en skaaren Steen i Hr. Major von Sommers
Samling, i hvilken en Slange er indgraven som holder et Drikke
kar i Munden, med Omskrivt: EX VISV. Denne Gemme hen
tyder paa en for mirakulös holden Helbredelse af en Syg, bevir
ket ved Incubation eller Tempelsovn, i hvilken Guddommen troe
des at aabenbare for den Syge det Lægemiddel, hvorved han skul-1
de helbredes. Her forestilles Æskulap under Skikkelse af en Slange,
hvilken, som helligt Tempeldyr, saaes jevnlig i hans Templer.
Men at denne Slange forestiller Guden selv> sees af Prydelsen paa
dens Hoved, som ikke findes i Naturen, men er Tegn paa dens
dæmoniske Natur. Lignende Indskrivter, som den der sees paa
Stenen, findes temmelig ofte. Da den er paa Latin, var det for
modentlig et latinsk Æskulaptempel, i hvilket Curen var skeet, maa
skee selv det berömte paa Insula Tiberina i Rom. Tiden, naar
den blev skaaren, lader sig vel ikke bestemme med Vished; men
det er dog rimeligt at tænke paa Antonin den Frommes eller en
nær paafolgende Tidsalder, da denne Keiser havde Forkjerlighed
for Spaadoms Konster, især for de Æskulapiske Sundheds Orakler.
Etatsraad Schou> har forelagt Selskabet en Afhandling over
den Græske Mythologies Historie, især med Hensyn til nyere Be
handling og Symbolik. Efter at han omstændeligt havde fremsat
den af ham hyldede Forestillingsmaade, om Udviklingen af den
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Græske Poesie og Philosophie, lige fra dens iörste Spire, indtil
dens höieste Fuldkommenhed og paafölgende Forfald, fremsætter
han sine Indvendninger mod adskillige nyere Lærdes Forestillinger
over Afhandlingens Gjenstand.
Professor Rask har forelæst Selskabet en Afhandling om den
ældste hæbraiske Tidsregning, indtil Moses, Denne Afhandling,
der indeholder Undersøgelser over Menneskenes Levealder i de for
ste Tider, sammenlignende Overblik over de allerældste Folkeslægters Historie, Forsög til at bestemme Paradiesets Sted, o. s. v. er
af den Natur, at et Udtog letteligen vilde give Anledning til en
urigtig Forestilling om dens Indhold, hvorfor vi hellere henvise
Læseren til Afhandlingen, som allerede er trykt, og særskilt ud
kommen.
Professor og Ridder Nyrup har forelagt Selskabet en Afhandling, der fremstiller hans Tvivl om Ægtheden af Ellen Broks
Gavebrev til Frue Kirke i Kallundborg. Dette af Pontoppidans
Annaler og Hofrnanns Fundatser bekjendte Gavebrev er blot
aftrykt efter Afskrivter, hvis Alder ikke kan forfölges höiere op i
Tiden end til det 17de Aarhundrede, og indeholder blandt andet
saa væmmelige Forbandelser, at man ikke let kan troe at en for
nem Dame, tilligemed mange anseelige g^istlige og verdslige Per
soner vilde underskrive det; hvorfor Forfatteren finder det sand
synligt at Stedets Præster ved Hjelp af gamle Documenter kunde
have sammensmedet det i det i5de Aarhundrede, for at redde
Kirkens Eiendomme mod de omgivende Adelsmænds Havesyge.
Professor og Rector Worm, Ridder af Dannebrogen, vort Sel
skabs fraværende Medlem, har ladet det forelægge en metrisk Over
sættelse af 4de Sang af Virgils Æneide.
Professor Petersen har forelagt Selskabet Bidrag til at op
lyse Oprindelsen og Udviklingen af den græske Mythe om den
Delphiske Trefods Bortførelse ved Herakles.

