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FORTEGNELSE
OVER

DET KONGELIGE DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS

JEMBEDSMÆND OG ÖVRIGE MEDLEMMER.

(December 1836).

Præsident.
Hans Excellence Hr. Adam, Wilhelm v. Hauch, Doctor Phi

losophiae, Overkammerherre, Overhofmarchal, Over-Stald
mester, Chef for Capellet, Mynt-Cabinettet, det store kon
gelige Bibliothek, Kunst-Museet og den kongelige Malerie- 
Samling, Marschal for de kongelige Ordener, Ordens Vice- 
Cantsler, Ridder af Elephanten, Storkors af Dannebrog og 
Dannebrogsmand, m. m«

i!íL
Seer et air.I

■Hr. Plans Christian Örsted^ Doctor Philosophiae, Etatsraad, or
dentlig Professor i Physiken ved Kiöbenhavns Universitet, 
Directeur for den polytechniske Læreanstalt, Commandeur af 
Dannebrogen og Dannebrogsmand m. m.

C a s se rer.

Hr. Lauritz Engelstoft, Doctor Philosophiae., Conferentsraad 
ordentlig Professor i Historie og Geographie, Ordenshistorie- 
graph, Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand.
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Ar chivarius.

Hr. Joakim Frederik Schouw^ Doctor Philosophiae, Professor i 
Botaniken ved Kiöbenhavns Universitet, Ridder af Danne
brog m. m.

Landmaaling s~Commissionen,

Hr. Heinrich Christian Schumacher, Doctor juris, Etatsraad, 
ordentlig Professor i Astronomien ved Kiöbenhavns Univer
sitet, Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand m. m.

—— Christian Friis Rottb'óll Olujsen, Professor i Astronomien 
ved Kiöbenhavns Universitet.

— Carl Ludvig v. Bendz, Capitain i Artilleriet, Ridder af 
Dannebrog.

Ordbogs-Commissionen.

Hr. Jens Lauritz Andreas Kolderup-Rosenvinge, Doctor juris, 
Medlem af Universitets-Directionen, Professor i Lovkyndig- 
heden ved Kiöbenhavns Universitet, extraordinair Assessor i 
Höiesteret, Ridder af Dannebrogen m. m.

— Christian Molbech. Justitsraad, Professor i Literairhistorien*
ved Kiöbenhavns Universitet, Theaterdirecteur, Secretair ved 
det store kongelige Bibliothek, Ridder af Dannebrog m. m.

— Johan Nicolai Madvig, Doctor Philosophiae, Professor i den 
latinske Philologie ved Kiöbenhavns Universitet, Universitets 
Bibliothekar m. m.



Ill

Casse - Commisionen.

Hr. Jens Laurits Andreas Kolderup-Rosenvinge, Doctor juris, 
Professor, Medlem af Universitets-Directionen, Ridder af 
Dannebrogen m. m.

— Andreas Schifter, Commandeur-Capitain i Söe-Etaten, Fa
brikmester ved Holmen’, Commandeur af Dannebrogen og 
Dannebrogsmand.

— Johan Christopher Hagemann Reinhardt, Professor i Na- 
turhistorien ved Kiöbenhavns Universitet, Ridder af Danne
brogen og Dannebrogsmand o. s. v.

— Frederik Christian Petersen, Doctor Philosophise, Professor 
i Philologien ved Kiöbenhavns Universitet, Provst paa Re
gentsen m. m.

Meteor ologisk - Committee.

Hs. Excellence Hr. Adam Wilhelm v. Hauch, Overkammer
herre, Overhofmarchal m. m.

— Hans Christian Örsted, Etatsraad, Professor m. m.

— Joakim Frederik Schouw, Professor m. m.

Revi sor er.

Hr. Carl Ludvig v. Bendz, Capitain i Artilleriet, Ridder af 
Dannebrogen.

— Christian Jurgensen, Magister artium, Professor, Lector i 
Mathematiken i Söe-Etaten.
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IV

Æres-Medlem.

Hs. Excellence Hr. Johan Sigismund v. Hosting, Geheime-Stats- 
Minister, Ordens-Kantsler, Ridder af Elephanten, Storkors 
af Dannebrogen og Dannebrogsmand m.. m.

• ' V.. • ’ - ' *

Indenlandske ordentlige Medlemmer.

Hs. Excellence Hr. Adam Wilhelm v. Hauch , Overkammer
herre , Ridder af Elephanten o. s. v., Selskabets Præsident.

Hr. Christian Heinrich Pfaffs Doctor Philosophiae, Etatsraad, 
ordentlig Professor i Medicinen ved Universitetet i Kiel, 
Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand m.jn.

— Johan Gearg Ludvig Manthey, Etatsraad, Professor, Ridder 
af Dannebrogen.

—— Hans Christian Örsted, Doctor phil., Etatsraad, Professor, 
Commandeur af Dannebrogen m. ki., Selskabets Secretair.

— Lauritz Scheby Wedel Simonsen, Doctor Medicinæ, l3rofes- 
sor, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand m. rn.

— Anders Sandoe Örsted, Doctor juris, Conferentsraad, Ge- 
neralprocureur, Deputeret i det danske Cancellie, Storkors 
af Dannebrogen og Dannebrogsmand m. m.

— T^aurits JJngelstoft, Doctor Philosophiae, Conferentsraad, 
ordentlig Professor i Historie og Geographie, Ordenshistorio-

x graph, Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand m. m.
— Jens Wilken Hornemann, Dr. Phil., Etatsraad, ordentlig 

Professor i Botaniken ved Kiöbenhavns Universitet, Ridder 
af Dannebrogen og Dannebrogsmand m. m.



V

lir. Heinrich Christian Schumacher, Doctor juris, Etatsraad 
Professor, Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogs
mand m. m.

— Friderik Christian Sibbern, Doctor Philosophiae, ordentlig 
Professor i Philosophien ved Kiöbenhavns Universitet, Ridder 
af Dannebrogen.

— Jacob Peter Mynster, Doctor Theologiæ, Biskop over Siæl- 
lands Stift og Ordensbiskop, kongelig Confessionarius, Storkors 
af Dannebrogen og Dannebrogsmand m. m.

— Mathias Hastrup Bornemann, Doctor juris, Conferents- 
raad, ordentlig Professor i Lovkyndigheden ved Kiöbenhavns 
Universitet, extraordinair Assessor i Dniester et m. m.

— Joachim Diderich Brandis, Doctor Medicinæ, Conferents- 
raad, Livmedicus, Archiater, Commandeur af Dannebrogen 
og Dannebrogsmand m. m.

— Johan Sylvester Saxtorph, Doctor Medicinæ, Conferents- 
raad, ordentlig Professor i Medicinen ved Kiöbenhavns Uni
versitet, Medlem af Sundhedscollegiet, Overlæge ved Fod
sels- og Pleiestiftelsen, Ridder af Dannebrogen m. m.

— Ludvig Levin Jacobson, Doctor Medicinæ & Chirurgiæ, 
Professor, Regimentschirurg, Ridder af Dannebrogen og 
Dannebrogsmand m. m.

— Erich Christian Werlauff, Doctor Philosophiae, Conferents- 
raad, 'ordentlig Professor i Historien ved Kiöbenhavns Uni
versitet, Overbibliothekar ved det store kongelige Bibliothek, 
Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand m. m.

— Johan Christopher Hageman Reinhardt, Professor i Na
turhistorien ved Kiöbenhavns Universitet, Ridder af Danne
brogen og Dannebrogsmand m. m.



VI

Hr.'Joakim. Frederik Schouw, Professor, Ridder af Dannebro
gen m. m. Selskabets Archivarius.

— Jens Lauritz Andreas Kolderup-Rnsenvinge, Doctor og 
Professor Juris, Medlem af Universitetsdirectionen, Ridder af 
Dannebrogen m. m.

— William Christopher Zeise, Doctor Philosophiae, Professor 
i Chemien ved Kiöbenhavns Universitet, Ridder af Danne
brogen m. m.

— Georg Forchhammer, Doctor Philosophiae, Professor i Mi
neralogien ved Kiöbenhavns Universitet, Ridder af Danne
brogen m. m.

— Peter Oluf Brandsted, Doctor Philosophiae, Geheimelega- 
tionsraad, Professor i Philologie og Archæologie ved Kiöben
havns Universitet, Ridder af Dannebrogen og Dannebrogs
mand m. m.

— Frederik Christian Petersen, Doctor Philosophiae, Professor 
i Philologien ved Kiöbenhavns Universitet m. nx.

— Hans Christian Lyngbye, Sognepræst til Söeborg og Gille- 
leie Menigheder i Sielland.

— Christian Molbech, Justitsraad, Professor i Literairhisto- 
rien, Theater - Direteur, Ridder af Dannebrogen m. m.

— Niels Nicolai Falck, Etatsraad, Professor i Lovkyndigheden 
ved Universitetet i Kiel , Ridder af Dannebrog og Danne
brogsmand.

— Andreas Schifter, Commandeur-Capitaux i Sbe Etaten, Fa
brikmester ved Holmen, Commandeur af Dannebrogen og 
Dannebrogsmand.

— ' r IHßkl li i 3SI)»ilil çl;■ .. Jú II i : l i . < - JfL>
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Hr.

V

r

J

Georg Frederik Ur sin, Dr. Philosophiae, Professor vedKunst- 
academiet.
Finn Magnusen, Geheime-Archivarius, Professor, Ridder af 
Dannebrogen og Dannebrogsmand.
Peter Wilhelm Lund, Dr. Philosophiae.
Hector Fredrik Janson Estrup, Etatsraad, Director for Soroe 
Academie, Ridder af Dannebrogen.
ELenrik Nicolai Clausen, Doctor Theologiæ, ordentlig Pro
fessor i Theologien ved Kiöbenhavns Universitet, Ridder af 
Dannebrogen.
Christian Nathan David, Doctor Philosophiae, Professor. 
Johan Nicolai Madvig, Doctor Philosophiæ, Professor i den 
latinske Philologie ved Kiöbenhavns Universitet m. m.
Christian Friis Rottboll Oluf sen, Professor i Astronomien 
ved Kiöbenhavns Universitet.
Carl Ludvig v. Bendz, Capitain i Artilleriet, Lærer ved 
den militaire Höiskole, Ridder af Dannebrogen m. m. 
Christian Ramus, Magister artium, og Professor i Mathe
matiken ved Kiöbenhavns Universitet m. m.
Christian Jürgensen, Magister artium, Professor, Lector i 
Mathematiken i Söe-Etaten m. m.

-

Johan Christian Drewsen, Kammerraad.
Niels Hofmann {Rang}, Eier af Hofmansgave i Fyen.

Udenlandske Medlemmer,
-i.Jr —zinJbs n ¿hi u/) ' ¿ -

Hr. Johan Bartholomæus Tromsdorjf, Doctor og Professor i 
Erfurt.



VIII

Hr. Jens Esmarch, Professor i Mineralogien i Christiania, Rid
der af Vasa-Ordenen.
Benedict Franz Johan Hermann^ Ridder, Generalmajor, 
Berghauptmand ved de Cathrinebergske Bjergværker og Stö- 
berier.
Reinhardt TVoltmann, Directeur ved Vandværkerne i Cux
haven.

—> Edvard Romeo Vargas de Bedemar^ Greve, Kammerherre, 
Maltheser-Ridder, Comthur af den Storhert. Saxiske hvide 
Falkeorden o. s. v.

— Cajetan Palloni, Doctor og Professor i Medicinen i Pisa.
— Jens Rathke., Professor i Zoologien ved Universitetet i 

Christiania, Ridder af Nordstiernen.
— Frid. Henr. Alexander von Humboldt, Baron, preussisk 

Geheimeraad, Kammerherre m. m.
*— Johan Herman v. Kramer^ Oberst, Regierings- og Byg- 

* ningsraad i Brandenborg, Ridder af Dannebrog.
r— Johan Jacob Berzelius, Friherre, Professor i Chemien i Stok

holm, Commandeur af Vasa-og Ridder af Nordstierne-Ordenen, 
Secretair ved det kongl. Videnskabernes Selskab i Stokholm.

•—• Anton Heinrich L. Heeren, Geheimehofraad, Professor i 
Göttingen, Ridder af Guelfe-Ordenen.

— Friederich Creuzer, Geheimeraad, Professor i Heidelberg.
— 'JbZm Redman Coxe, Doctor og Professor i Chemien ved 

Universitetet i Philadelphia«
J$an Bap tiste van Mons, Professor i Chemien ved Universitetet 
i Löwen.



IX

Hr. Louis Joseph Gay LussaC) Professor i Chemien i Paris, 
Medlem af Æreslegionen og af det franske Institut.

— Carlo Rossini, Biskop og Præsident for det Herculanske Aca
demie i Neapel.

— Robert Jameson, Professor i Mineralogien i Edinburgh.
—- Theodor Monticelli, Secretair ved Videnskabernes Selskab 

i Neapel, Ridder af Dannebrogen.
— JF. Lawrence) Professor, Chirurgus ved Bartholomæus-Ho- 

spitalet i London.
— John Pond) Directeur for det astronomiske Observatorium i 

Greenwich.
— Johan Friederich Ludvig Hausmann) Hofraad, Professor i 

Mineralogien i Göttingen.
— Henrich StejfenS) Professor ved Universitetet i Berlin, Rid

der af Jernkorset
— Leopold p. Buch) Preussisk Kammerherre, Ridder af den 

röde Örn, i Berlin.
— Carl Friederich Gaufs) Hofraad, Professor ved Universite

tet i Göttingen, Ridder af Dannebrogen og Guelfe-Ordenen.
— Friederich Wilhelm Bessel) Professor i Königsberg, Ridder 

af Dannebrogen og den röde Örn.
— Colby) Major i Ingenieur Corpset, Chef for Gradmaalningen 

i England.
— Sergius V. Ouwarojf) russisk Geheimeraad, Præsident for Vi

denskabernes Selskab i Petersborg.
—• Josephv.Hammer-Puwgstall) österrigsk Friherre, Directeur 

for det orientalske Academie i Wien, Commandeur af Dan
nebrogen og Constantinsordenen, Ridder af Wladimir og St. 
Leopold Ordenen.
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X

Hr. Ermann, Professor i Berlin, og Secretair for den physiske 
Klasse af Videnskabernes Selskab sammesteds, Ridder af den 
röde Örn.

— David Brewster, Doctor Med. og Secretair for Viden
skabernes Selskab i Edinburgh, Pudder.

—- Valerian Aloys Brera, Dr. med., Statsraad og Secretair for 
Videnskabernes Institut i Overitali®n.

— August Pyramus Decandolle, Professor i Botaniken i 
Geneve, Medlem af det franske Institut.

— Robert Brown, Medlem af Videnskabernes Selskab i London.
— Christopher Martin Frahn, Doctor Theologiæ og Philoso

phiae, Professor i de orientalske Oldsager i St. Petersborg, 
Commandeur af St. Anna Ordenen.

— J. F. L. Schroder, Professor i Physik og Mathematik i
Utrecht. ...

— François Jean Dominique Arago, Professor i Astronomien 
i Paris, Medlem af Æreslegionen, Secret ir for den mathe- 
matiske Classe i det franske Institut, Ridder af Dannebrogen.

— Julius Friederich JVilhelm Herschel , Medlem af Vi
denskabernes Selskab i London.

— Henry Kater, Capitain, Medlem af Videnskabernes Selskab 
i London.

—— Louis Jaques Thénard, Baron, Pair af Frankrig, Professor i 
Chemien i Paris, Medlem af Æreslegionen og af det franske 
Institut. i ' :

—- Christian Samuel JVeifs, Professor i Mineralogien i Berlin.
- Carl Fridr. v. Savigny, Dr. Professor juris, Geheirrçeraad, 

Ridder af den röde Örn, i Berlin.



XI

Hr. Gustav Hugo, Dr. Professor juris og Geheime-Justitsraad, 
Ridder af Guelfe Ordenen, i Göttingen.

— C. F. Eichhorn , Dr., Professor juris, ITofraad, Ridder af 
Guelfe Ordenen.

—« Erik Gustav Geijer, Professor i Historie ved Upsala Univer
sitet, kgl. Svensk Ordens Historiograph m. m.

— Nathanael JFallich, Dr. Philosophiae, Directeur af den bo
taniske Have i Calcutta, . Ridder af Dannebrog og Danne
brogsmand.

— Christian Hansteen, Professor i Astronomien i Christiania, 
Ridder af Nordstiernen.

_ _ JNi Ih elm Struve, Russisk Statsraad, Professor i Astronomien i 
Dorpat, Ridder af Dannebrog.

_ _ August Ditlev Tvesten, Professor i Theologien ved Univer
sitetet i Berlin, Ridder af Dannebrog.

__ D. Poisson, Medlem af det franske Institut.
__ August Boeckh, Geheimeraad, Dr., Professor i Berlin m. m. 
__ Jacob Grimm, Hofraad, Professor og Bibliothekar i Göttingen. 
__ Wilhelm Carl Grimm, Professor og Bibliothekar ¿i Göttingen. 
__ Charles Babbage, Professor i Mathematiken ved Universi

tetet i Cambridge, Medlem af det Kongelige Videnskabernes 
Selskab i London.
Jean Marie Pardessus, Advocat ved Cour Royale i Paris, 
Ridder af St. Michaels Ordenen og af Æreslegionen, Med
lem af det franske Institut.

__ Paul Heinrich Fuss, Statsraad, Secretair for Videnskabernes • 
Selskab i Petersborg.
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XII

Hr. F. H. Link, Geheimeraad, Professor i Botaniken i Berlin, 
Ridder af den preussiske rode Örns Orden.

— von Martius, Dr., Hofraad, Professor i Botaniken i München, 
Ridder af den Bayerske Fortienstorden.

— Michael Faraday, Medlem af det kongelige Videnskabernes 
Selskab i London.

— Carl Ritter. Professor ved Universitetet i Berlin, Ridder af 
den rode Örn o. s. v.

— Johan Gustao Liliegreen, Professor, Rigs-Archivarius, Se- 
cretair ved det kongelige Svenske Vitterheds-Historie- og 
Antiquitets-Academie, m. m. i Stokholm.

— Mit scher lieh. Professor i Chemien i Berlin.
— Du Long, Professor, Medlem af det franske Institut.
— Chevreuil, Professor, Medlem af det franske Institut, Ridder 

af Dannebrog.
— Flansen, Professor og Directeur ved det Seeberger Observa

torium ved Gotha, Ridder af Dannebrog.
— Joh. Ant. Letronne, Directeur for det kongelige Bibliothek 

iParis, Medlem af det franske Institut, af Æreslegionen m. m.
-— Carl Benedict Hase, Professor, Bibliothekar, Medlem af det 

franske Institut, af Æreslegionen m. m.
— Charles Lyell, Esquire, London.
— Bartholomæus Kopitar, Dr., forste Custos ved det keiser

lige Bibliothek i Wien m. m.
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Fra 31 Mai 1828 til 3i Mai 1829.

•1- afvigte Modeaar liar Selskabet optaget folgende indenlandske Medlem
mer :

Z den mathematiske Classe.
Hr. Capitain Schijter, R. af D. og Dannebrogsmand.
— Professor Ursin.

I den historiske Classe.
Hr. Biskop Plum, Commandeur af Dannebrog.
— Justitsraad Molbech.
— Professor, Etatsraad Falck, R. af D., i Kiel.

Til udenlandske Medlemmer :
Z den mathematiske Classe.

Hr. Charles Babbage, Medl. af det Kgl. Vidensk. Selsk. i London.

Z den historiske Classe.
Hr. Professor August Boeckh i Berlin.
— J. Grimm
— Z. C. IF. Grimm

Mathematisk Classe.
Professor v. Schmidten har forelagt Selskabet en Afhandling, over 

et almindeligt Princip for Rækkernes Theorie.
Man kan enten udvikle en given Function i en Række, eller söge 

at henföre en given Række til en bekjendt Function. Herved adskilles 
Rækkernes Theorie i tvende Dele.

i Cassel.



XVI

Det forste Slags Undersøgelser inddeles atter efter den Maade, Iivor- 
paa Functionerne ere definerede, i det Functionen kan gives, enten, som f. 
Ex. de sædvanlige algebraiske, ved en umiddelbar Forbindelse, den være 
explicit eller implicit, imellem den uafhængige og den afhængige Störreise, 
eller som ved en Differentialligning, hvor Definitionen er udtrykt ved For- 
anderlighedsmaaden af den afhængige Störreise , og udfordrer saaledes Lig
ningens Integration.

Det andet Slags Undersögelse, der gaaer ud fra en given Række, 
kan enten have til Gjenstand, at transformere samme, det er at udtrykke 
den samme Række paa forskjcllige Maader, eller af den givne at udlede nye 
Rækker.

Begrebet af en Række bor vel ikke her tænkes indskrænket til en 
Sum af Led, men derimod tages i den udstrakte Betydning, hvori det sva
rer til en hvilketsomhelst SI ags Operationer, der ere fortsatte efter en vis 
Lov. Imidlertid er, i Videnskabens nuværende Tilstand, de Rækker, der. 
gaae ud over det simpleste Slags, eller over dem, der udgjöre en Sum af 
Led, underkastede saadanne Vanskeligheder, at man i det Hele maa ind
skrænke sig til disse.

Efter denne indskrænkede Betydning af Rækker, vil man finde, at 
den Deel af den anden Hovedundersøgelse, der gaaer ud paa deres Trans
formation, meget fuldstændigt er behandlet og henfort til et almindeligt 
Princip, i den saakaldte théorie des fonctions génératrices, hvorimod den 
anden Underafdeling er langt fra at være henfort til en saadan Eenhed. 
Det er derfor Gjenstanden for denne Afhandling, at henfore denne Deel 
af Rækkernes Theorie, og de mangfoldige hidhorende Methoder, til et al
mindeligt Princip. Efter nogle Betragtninger over Rækkerne, i ineest ud
strakt Betydning, fremstilles dette Princip, og dets vigtigste Corollarier, 
hvoraf som Exempler udledes de hidhörende almindelige Formler af Iler- 
schell, Babbage, Fourier, Poisson, o. s. v. ; men videre Undersögelser om 
Rækkernes Convergens og om Functionernes Evaluation, hvilket allerede, 
med Hensyn til en enkelt Function, kunde blive meget vidtløftigt, er ikke 
i denne Afhandlings Bestemmelse. Derimod ere, af de fundne Formler 
for Rækkerne, andre udledte, ved Overgang fra discrete til continuerlige 
Størrelser, og saaledes nogle Hovedformler for de bestemte Integraler satte 
i Forbindelse med Rækkernes Theorie.



XVII

Phy si sk Classe,
Etatsraad og Prof. Herlioldt, Ridder af Dannebroge, Lar forelæst en 

Afhandling, som var Lam tilsendt af Dr. Michaelis, Adjunkt ved det me
dicinske Facultet i Kiel. Den indeholdt en anatomisk-pathologisk Beskri
velse over et Barn, hvis Bryst- og Bugorganer havde et omvendt Sideleie, 
forbunden med en höist mærkværdig abnorm Dannelse^af dets Hjerte, op
lyst ved tre smukke Tegninger efter Naturen.

Af disse sees: a) at Hjertets Kammere havde en fri Forbindelse med 
hinanden gjennem deres Skillevæg (Septum) ; b) at Stampulsaarerne (Aorta 
og pulmonalis) begge havde deres Udspring fra Hjertets Lungekammer (Ven
triculus pulmonalis') ; c) at Foreningscanalen imellem Stampulsaarerne (Duc
tus arteriosus) manglede; og d) at der var et paafaldendc Misforhold 
imellem samtlige Hjertehuulheders og Stamaarernes Capacitet.

Af dette Misforhold forklarede Forfatteren meget sindrigt Abnor
miteten i Barnets Kredslob, og de pathologiske Phænomener, som deraf vare 
Folgen. Barnet fik nemlig kort efter Födselen Blaasygen (Morbus cceru- 
leus), ledsaget af tiltagende asthmatiske Anfald, som udslukte dets Liv i dets 
Alders 20de Maaned.

Etatsraad og Prof. J. JF. Hornemann, Ridder af Danneb., forelagde 
Selskabet, som Fortsættelse af de Bemærkninger, som han oftere forhen har 
meddeelt, angaaende de af ham udgivne Heftei*  af Flora danica\ en Udsigt 
af det da nyelig udgivne 33de Hefte, med Hensyn til de Forandringer 
som ere fundne f ornödne, i Henseende til Planen, og til de mærkeligste 
deri afbildede Planter. I et Værk som dette, der efter sin Nalur, ikke kan 
udgives i et kort Tidsrum, men maa medtage en lang Række af Aar, kan 
en Uoverensstemmelse, i Henseende til Udförelsen af Arbeidet, og især 
i Henseende til Nomenclature!], ikke undgaaes, da Tidernes Krav og de 
forskjellige Udgiveres Anskuelser, fordre og frembringe Modificationer i 
den först lagte Plan. I Henseende tilplantebenævnelserne, har nærværende 
Udgiver sögt at frembringe Eenhed, ved at udgive en Nomenclatura emen- 
data Floræ danicce, hvortil han, til Lettelse for dem som benytte den, har 
vedföiet et dobbelt Register: et systematisk og et alphabetisk. I Hen
seende til Tegning og Stik, har han sögt, ved den duelige Kunstner J. Th. 
Bayers IJjelp, baade at komme Naturen saa nær som mueligt og at give de 
microscopiske Fremstillinger den Udforlighed, som Tidsalderen kræver. De 
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ï Heftet indeholdte cotyledone Planter ere kun 19, men af disse ere 9 nye 
for den danske Flora. Da man ikke forhen, ved Udgaven af dette Værk, 
har taget Hensyn paa det Forhold, som her i Norden finder Sted imellem 
de cotyledone og acotyledone Planter, i det man kun har optaget faa af 
de sidste, har Udgiveren været nödt til at anvende de fleste Plader i Hef
terne til disse, og derfor findes i dette Hefte 41 Plader med Forestillinger 
af 81 cryptogame Planter. Af disse henhore 2 til Filices, 3 til Musci 
hepatici, 14 til Lichenes, 15 til Algæ og 47 til Fungi. Blandt dette An
tal findes adskillige, som ere nye og 30 Arter som ikke forhen vare godt 
afbildede.

Professor Reinhard?, Ridder af Dannebr., har i afvigte Vinter med- 
deelt Selskabet den forste Fortsættelse af sine ichthyologiske Bidrag, som 
omfatter tvende hidindtil kun ufuldstændig bestemte Slægter, Berglaxen ÇMa- 
crourus) og Vaagmæren (Rogmarus} hvilke begge tælle Arter, saavel i det 
til Polarcirkelen grændsende Nordhav som i Middelhavet.

Ved at sammenligne de nordiske Arter af Slægten Macrourus, med 
Lepidoleprus trachyrhynchus fra Middelhavet, finder man hos alle den sam
me usædvanlige stærke Udvikling af de med Suborbitalbenene sammenvoxne 
og fortil sig forlængende Næsebeen, hvilke i Medianlinien forene sig 
fast med hinanden, og danne en over Munden rækkende Hvælving, under 
hvilken Mellemkjævebenet glider frem og tilbage ved Mundens Førlængelse 
eller Forkortning. Fælleds for begge Slægters Arter ere ogsaa de under 
Huden i Overfladen af Hovedets Been liggende rummelige, med hinanden 
i Forbindelse staaende Canaler, hvilke Professor Otto i Breslau har, i Folge 
sine Undersøgelser af Lepidoleprus coelorhynchus og lep. trachyrhynchus, vil
let sætte i Forbindelse med Hörelsesorganet, men som vist nok, efter den 
dem beklædende Membrans Structur at domme, secernere Sliim, til hvis Ud- 
kastelse flere store Aabninger i Huden af Underkjæven tjene. Endnu sto'rre 
bliver Overensstemmelsen derved at Gjællelaaget, Kjævebenene, Svælgbenene og 
dissesTænder uddanne sig aldeles paa samme Maade hos begge. Kommerendnu 
hertil de store Öjne, og Hudtrevlen under Hagen, saa har man den fuld
komneste Lighed i Slægtskjendetegnene, tagne af Hovedets Form. Ogsaa i 
den dobbelte Rygfinne, af hvilke den forste sidder tæt ved Nakken og er 
kort og höi, den anden derimod lav og lang, og former sig mod den lige
ledes lange Gadborfinne til en spids Halefinne, og endelig i den skarpe 
Skjælbedækning, ere alle disse Arter fuldkommen overeensstemmende. Den 
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samme Form af Hovedcs Dele, af Svommefinnerne og Hudbedækningen for
binder saaledes de nordlige Arter med de sydlige til en eneste Slægt, som 
kunde beholde Navnet Macrourus, som det ældste; og denne Slægt faaer 
saaledes en std'rre geographisk Udbredning end den hidindtil antagne.

Med Hensyn til Bestemmelsen af de nordiske Arter fremböd et In
dividuum af den meget sjeldne, af Siröm forst beskrevne norske, Art, som 
det kongelige Museum erholdt fra Bergen i Sommeren 1828, Leilighed til 
forste Gang at kunne sammenligne den med et ligesaa stort Individuum af 
den grønlandske af Fabricius beskrevne og hidindtil for identisk med hiin 
anseete Art. Forskjellene imellem begge ere ved den umiddelbare Sam
menligning lette at opfatte, og saa store, at Systemets Fordring stemmer 
her aldeles overeens med den geographiske Udbredning. Det er ikke blot 
Skjællenes Forskjellighed, hvilken Fabricius i sin Fauna grimlandica al
lerede bemærker, dog uden Indflydelse paa hans Synonymie, hvorved den 
grønlandske Berglax adskiller sig fra den norske, som har Skjællene tæt be
satte med korte stive Borster, ligesom hos Middelhavets Macrourus coelo- 
rhynchus. Den har ogsaa et tykkere Hoved, stö’rre Üine, en spidsere Frem- 
ragning over Munden, og stærkere Tænder. Saavel den förste Rygfinne 
som Gadboret ligge længere tilbage, derimod er Mellemrummet imellem 
förste og anden Rygfinne betydelig mindre. Kroppen löber ganske spids 
ud i Halefinnen, da den derimod ender sig med en Höjde af 6 Linier ved 
Basis af Halefinnen hos den norske.

Da den grönlandske Berglax er ved Blochs temmelig gode Afbild
ning bleven Ichthyologerne allerede for bekjendt under Navnet Macrourus 
rupestris, saa maae den norske faae et nyt Navn, hvortil foreslaaes Ma
crourus Stroemii efter Forfatteren af Söndmörs Beskrivelse, som forst har 
gjort os bekjendt med den.

Begge Arter ere igjen forskjellige fra Middelhavets tvende Arter, 
af hvilke den nærmest staaende, Macrourus coelorhynchus, er bleven sam
menlignet i Naturen. Den kommer nærmest til Macr. Stroemii, men ad
skiller sig tilstrækkelig fra den, ved de meget ovale Öiegruber, den i Hale
finnen spids udlobende Krop, og at den har den anden Straale i förste 
Rygfinne glat, imedens den norske har den fiint savtandet fertil.

Vaagmæren, Fogmarus islandicus, var hidindtil ufuldstændigt be
skrevet af de nordiske Faunister, efter törrede og meget beskadigede Indi
viduel’. Et i afvigte Efteraar paa Stranden ved Skagen opkastet, ' næsten 

(3 *)  
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fuldstændigt Exemplar, som nu findes i Universitetets zoologiske Samling, 
og et andet ved Færoerne fanget, som er opstillet i det kongelige Museum, 
har givet Leiliglied til en nöiagtigere Undersøgelse, hvis Resultat er, at 
Vaagmæren ikke henhorer til de barbugede Fiske, efter den JLinnæiske Me
thode, men til de brystfinnede, skjönt intet af Exemplarerne tillod at be
stemme Straalernes Længde. Den umiddelbare Sammenligning af den nor
diske Vaagmær med 2de Individuel’ af en Fiskeart i det kongelige Museum 
fra Nizzabugten og fra Sardinien, viser at denne Slægtsform er udbredt 
indtil Middelhavet, skjöndt Arterne ere forskjellige fra hinanden.

Prof. Jacobsen, Ridd. af Dannebr., har forelagt Selskabet Fortsæt
telsen af sine Arbeider over Blærestenens Knusning. Da Steenoperationen 
{Lithotomia), skjöndt den er bragt til en höi Grad af Fuldkommenhed, er 
og stedse vil blive en höist smertefuld, og ofte en farlig Operation, 
har man i de sidste Aar atter sögt, deels paa en chemisk, deels paa 
en mcchanisk Maade at bortskaffe en Blæresteen, uden at behove at anvende 
de skjærende Instrumenter. De Forsög, man har gjort paa den forst an- 
foite Maade, at oplöse Stenen i Blæren, have hidindtil ikke havt noget 
fyldestgjöreiide Resultat. Mere heldige have derimod Bestræbelserne været, 
paa en mechanisk Maade at bortskaffe Stenen, ved at sönderbore den, son
derdele den i Blæren og uddrage Brudstykkerne.

Efterat Gruithusen havde foreslaaet denne Methode, og givet nogle 
Ideer til dens Udförelse, have Lccoq, Civiale, Struive, Coup og flere ud
tænkt sindrige Instrumenter til dette Öiemeds Opnaaelse.

Dog da de Instrumenter, man hidindtil har foreslaaet og anvendt 
dertil, bestaae af Fjedertænger, der ere indsluttede i Ror, ere de deels me
get compliccrede, deels er og Indbringelsen af samme vanskelig og besvær
lig, da de ere lige og tykke, og Uriproret maae derfor som oftest i For- 
veien udvides ved Bougier.

Endelig er man ved at aabne og lukke Fjædertangen i Blæren ud
sat for, at fatte Blærens Hinder tilligemed Stenen J og Sonderdelingen af 
Stenen, enten ved at udbore eller ved at sonderklemme den, kan kun udfo
res meget langsomt.

Disse Instrumenter have derfor ikke naaet den Fuldkommenhed, 
Bian kunde önske, og ville endnu undergaae betydelige Forandringer.

Professor Jacobsen har allerede længe beskjæftiget sig med denne 
Gjenstand, og i Aaret 1820 forelagt det kongelige medicinske Selskab et 
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af bam opfundet Instrument, til at uddrage smaac- Steen af Blæren. Dette 
Instrument har han nu forbedret i den Grad , at man dermed er istand til 
at sonderbryde en Steen i Blæren, og at uddrage Brudstykkerne.

Instrumentet er construeret efter ganske andre Principer, end de 
hidindtil dertil udtænkte, og er gandske forskjelligt fra dem, da det ikke er 
lige og ikke bestaaer af Fjedertænger.

Da man uden Afbildning ikke tilstrækkelig kan beskrive det, ville 
vi her kun fremsætte de Egenskaber Pr. J. tillægger samme.

Instrumentet, der har en Tykkelse og en Krumning, der svarer til 
Urinrorets Form og Dannelse, kan uden Vanskelighed eller Smerte indbrin
ges i Blæren; man kan med Lethed sondere Blæren; ved at aabne og 
lukke det, er man ei udsat for at fatte Blærens Hinder; man kan let gribe 
Stenen og bestemme dens Dimension; det besidder en saa betydelig Kraft, 
at det, man har grebet, let og hurtigt kan sonderbrydes ; og endelig kan og 
Brudstykkerne derved med Lethed uddrages.

Prof. Jacobsen haaber, ved dette Insruments Anvendelse at kunne 
befrie Patienter fra en Blæresteen, der ikke har naaet nogen betydelig 
Störreise, og hvor Blæren ei er i en sygelig Tilstand; men isærdeleshed 
venter han sig megen Nytte deraf hos Patienter der lide af Nyresteen, og 
hvor en saadan er traadt ned i Blæren og der har naaet saadan Störreise, 
at den ei mere ved Blærens Kraft kan drives ud igjennem Urinroret. Ved 
her at anvende Instrumentet kan en saadan Steen let sonderknuses, og en 
forestaaende langvarig og farlig Sygdom derved forebygges.

Da Prof. Jacobsen ved sine Undersögelser til nærmere Oplysning aj 
den herskende Mening om Dammuslingens Fremavling og Udvikling *)  
bar erholdt Resultater, der ere afvigende fra det man i Almindelighed an
tager derom, fandt han det nødvendigt at underkaste dem de Naturforske
res nærmere Bestemmelse, hvis Mening han isærdeleshed bestrider. Han 
sendte derfor et Udtog af sin Afhandling til Videnskabernes Academie i 
Paris, der overdrog DHr. Blainville og Dumeril at bedömme den. I den 
til Academiet derom indgivne Rapport gjennemgaae de meget nö'iagtig de af 
Prof. J. angivne Kjendsninger og deraf dragne Slutninger, og fremsætte 
flere Indvendinger derimod, som de dog endnu ikke ville ansee som af- 
gjörende.

k) Indfort i det Kongl, Videnskabernes Selskabs Skrifter III. Deel p. 258-298.
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Academiet liar derfor ladet takke Prof. J. for den oversendte Af
handling, og opfordret ham til at meddele det de Undersøgelser, han siden 
har ansLillct om denne interessante Gjcnstand.

Det har og i den Anledning besluttet, at Fremavlingen af de to- 
skjellede Bloddyr skal udsættes som et Priisspörgsmaal.

P. J. har meddeelt Selskabet denne Rapport *)  og forbeholder sig 
nærmere at oplyse de ham deri gjorde Indvendinger.

*) Denne Rapport er særskildt trykt i 4to og findes indfort i Annales de science« 
naturelles par Audoin, Brogniart Is' Dumas T. IV. 1828 p. 62-63.

Prof. Zeise, har foretaget nye Undersøgelser over Phosphorets Evne, 
at bundfælde Metaller. Der gives nogle, tildeels meget gamle Erfaringer, 
som paa en forunderlig Maade ere bievne oversete i Theorien af Metaller
nes Reduction af deres Oplosninger, Deriblandt er den, at Phosphoret, 
hvoraf vi ikke kjende noget syrebindende Ilte, og som ecnstemmigt holdes 
for en Uleder for de electriske Kræfter, udfælder Sölv og Kobber, fuld
komment saavel som Zink. Naar nemlig Sölvet udskilles formedelst Phos
phor af oplöst salpetersyret Sölvilte, hvoraf bindes da den efterhaanden 
fraskildte Syre, saa at den ikke længer kan virke paa Sölvet? og naar 
Phosphor er en slet Leder for Electriciteten, kan det da, ved Berøring 
med Sölvet, eller, (efter en anden Theorie) med Vædsken, foranledigede 
den electriske Strømning, som synes fornoden ved denne Art af chemiske 
Virkninger? ei at tale om, at det ikke synes at passe vel med vor Fore
stilling om Phosphorets chemiske Natur, for saa vidt det med Föie regnes 
til den negative Afdeling, at det virker reducerende paa Stoffer, som reg
nes til den positive Afdeling.

Disse Betragtningel' , saavelsom desuden den senere Tids forøgede 
Erfaringer angaaende Metallers Lhlskilling paa den vaade Vei, der tydeligt 
vise, at vi i det hele endnu have saare meget at oplyse om denne Art af 
Virkninger, indbøde noksom til nye Forsøg over denne Gjenstand.

Et af Spörgsmaalene ved denne Undersøgelse blev dette: om ikke 
Phosphor, skjöndt i Almindelighed en Uleder for Electriciteten, dog viser 
det samme galvaniske Forhold, som Metallerne, naar man bringer det for
bundet med et Metal i en passende Oplosning. Vi vide nemlig, at naar 
i. Ex. en Zinkstrimmel, forbundet ved den ene Ende med en Kobberstrim
mel, bringes i en Tinoplosning, da ikke blot Zinket, men ogsaa Kobberet 
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overtrækkes med Tin, skjöndt Kobberet ene ikke formaaer at udskille Tin; 
og vi forklare dette let derved, at Kobberet, der i dette Tilfælde holdes 
i en negativ electrisk Tilstand, tiltrækker det positive Stol af Oplosningen, 
og modtager sammö ved den Strömning af positiv Electricitet, som fore- 
gaaer gjennem Vædsken, fra Zinket mod Kobberet. Et lignende f orhold 
vise Kobber og Guld i en Sölvoplösning, Zink og Guld i en Kobber
oplosning, m. 11.

Ved de af Prof. Zeise i denne Henseende anstillede Forsög viste sig 
paa det tydeligste, at Phosphor forholder sig aldeles paa samme Maade. Thi for
binder man en reenskrabet Phosphorstang ved den ene Ende med en Strim
mel af Guld, saaledes at denne staaer forresten omtrent 3 Linier fra Stan
gen, og man derpaa henstiller begge i en Oplosning af salpetersyret Sölv- 
ilte, saa sætter sig Sölv ikke blot paa Phosphoret, men temmelig snart er 
ogsaa Guldet overtrukket med et Lag af Sölv; og hensætter man Phosphor 
paa lignende Maade forbundet med Platin, i en Oplosning af svovelsyret 
Kobberilte, saa faaer man snart ikke blot Phosphoret, men ogsaa Platinet 
aldeles overtrukket med Kobber. Saavel paa Guldet som paa Platinet sæt
ter Metallet sig saa fast, at det kun vanskeligt kan afskrabes.

Dette indbod da til nærmere Undersögelse over Pliosphorets Lede
evne for de electriske Kræfter i andre Tilfælde. Adskillige Forsög desan- 
gaaende, foretoges blandt andet ved Hjelp af en særdeles flintangivende elec- 
tromagnetisk Multiplicator, men hidtil viste sig intet tydeligt Tegn paa 
Ledeevne.

Det udskildte Sölv, eller Kobber er, hvad enten Phosphoret virker 
ene, eller i den anförte Forbindelse, fuldkomment reent, naar undtages 
et yderst tyndt Lag, nærmest Phosphoret, som synes at indeholde lidt 
Phosphor.

Prof. Zeise liar desuden anstillet nogle Forsög med forskjellige an
dre Vædsker (blandt andet alkaliske) og Phosphor ene, samt over det Phos- 
phorilte, som dannes under forskjellige Omstændigheder ved Reductionen ; 
og haaber snart at kunne meddele det nærmere herom (hvilket ikke godt 
taaler et Udtog) i en udforlig Afhandling.

Etatsraad Örsted, Ridder af Dannebr. og Dannebrogsm. har forelagt 
Selskabet nogle ‘Undersögelser over Legemernes indvortes Natur, især med 
Hensyn paa Striden mellem det atomistiske og dynamiske System; men da 
han agter at fortsætte dette Arbeide, önsker han indtil videre ikke at 
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meddele noget Udtog heraf, da dette vanskeligt vilde give nogen klar Fo- 
■■ /*

restilling om Sagen.
Samme har ogsaa begyndt en ny Række af electromagnetiske For

sög, der have til Hensigt at udfinde, hvorvidt man med Fordeel kunde 
anvende galvaniske Redskaber til at frembringe meget stærke Magneter. 
Vel har han i den fremskridende Række af sine Forsög fundet Midler til 
at magnetisere större og större Stykker Staal ; men endnu har han ikke 
bragt disse Forsög til den Ilöide, han tilsigter. Blandt de mærkelige Er
faringer, hvorpaa han er stödt, er at en Böile af blödt Jern, beviklet med 
overspundet Kobbertraad, og gjort magnetisk ved et stærkt galvanisk Appa
rat, fastholdt, efter at det var bragt ud af den galvaniske Kjæde, endnu 
med stor Kraft et Stykke Jern, et saakaldet Anker, der havde forenet dens 
Ender; men neppe havde den været skilt i Secund derfra, saa var kun et 
ringe Spor af Tiltrækning tilbage. En Jernböile, der havde haaren 7 Punit 
Jern ved sit Anker, medens den var i Kjæden, bar endnu 2 Pund, efter 
at den var ude deraf; men ikke engang det lette Jernanker, saasnart det 
havde været ude af Beroring, endog kun i den korteste Tid, hvori Adskil
lelse og Gjenberöring lod sig tilveiebringe. Med disse Forsög forbandt 
han ogsaa nogle Forsög over Metaltraades Glödning ved galvanisk Virkning. 
Det synes af disse at folge, at en, blot af en Zinkplade, en Kobberplade 
og en fortyndet Syre bestaaende galvanisk Kjæde, medens den er i sin 
störste Virksomhed, lettere bringer en bedreledende end en slettereledende 
Metaltraad i Glödning, tvertimod det der finder Sted ved mere sammen
satte galvaniske Kjæder. Sagen fordrer endnu mange sammenlignende For
sög, för man tör deraf udlede de vigtige Resultater, der synes at frembyde 
sig. Ö. som ved andre Forretninger har været hindret fra disse Arbeiders 
Fortsættelse, haaber snart igjen at kunne forfölge dem.

Hr. Etatsraad Lehmann, Committeret i det Kgl. Generaltoldkammer- 
og Commercecollegium, havde gjort Selskabet opmærksom paa en Steen- 
masse af nyere Dannelse, som er bleven funden i Helsingöers Havn, og 
tilstillet Selskabet Pröver deraf. Til at undersöge denne Gjenstand ud
nævnte Selskabet en Commission, bestaaende af Professorerne Reinhardt, 
Zeise og Forchhammer. Denne Commission aflagde Selskabet en Beretning, 
hvori den gav en Beskrivelse over de indsendte Brudstykkei*,  deres Blan
dingsdele og disses indbyrdes Forbindelse, meddeelte en chemisk Analyse 
af Bindingsmiddelet, sammenlignede Gjenstaiiden med beslægtede, efter
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sporede deres sandsynlige Oprindelse, og sägte af alt dette at uddrage 
Resultater.

Stenen er en Breccia, hvori Delene ere af sneget ulige Störreise og 
BeskafFenhed, blandede uden Orden, men paa det fasteste forbundne. Som 
Exempel paa Blandingsdele af betydelig Störreise, kan anföres en halv 
Muurstcen, som deri fandtes. En betydelig Deel af dens Masse er hint 
Sand. I Stykkernes Indre bemærkedes hverken Schichtning, ellei’ an
den regelret Anordning, derimod fandtes der af 4 Stykker 2, der syntes 
at have to naturlige paralelle Begrændsningsflader, hvor Blandingsdelene 
fandtes fri for Bindingsmiddelet, og saaledes fremstillede Lagets Mægtig
hed, paa det Sted, hvor de vare tagne, og ifölge hvoraf, denne maatte være 
3 til 4 Tommer. Bindingsmiddelets ulige Fordeling i Stenen, og den Om
stændighed, at det ingenlunde fandtes hyppigere nær ved Lagets naturlige 
Overflade, gjör det sandsynligt, at den chemiske Virkning, der har frem
bragt Delenes Forbindelse, har fundet alle Stenens faste Materialier paa 
Stedet, og at Bindingsmiddelet ikke er trængt ind fra Omgivelsen.

Blandingsdelene vare af tredobbelt Beskaffenhed ; de vare enten 
Naturproducter af Mineralriget, Naturproducter af de organiske Riger eller 
Kunstpi oducter,

1) Stenene som lindes i denne Breccia ere alle mecr eller mindre 
rullede og have paa deres Overflade lidt mechanisk Forandring. 
Der blev fundet Granit, saavel den, som saa hyppigen findes, 
med megen rodlig finkornet Feldspat, som ogsaa en Varietet, 
der er grönlig og talkagtig; videre storbladet Feldspat, kornet 
splintret (J ver gang s sands teen , mange Flintestene, saavel af den 
sorte som graae Varietet, og endelig Sandkorn af alle Storrclses- 
grader. De feldspatagtige Steens or ter vare aldeles ikke forvit- 
trede, eller paa nogen Maade angrebne, saaledes som er Tilfæl
det, naar Pliosphorsyre kan indvirke paa den.

2) Af organiske Levninger findes: sonderbrudte, noget calcinercde 
og ubestemmelige Beenstykker aj Pattedyr ; Skaller af den al
mindelige Musling ÇMytilus edulis) saavel i Brudstykker og en
kelte Skaller, som parviis, i det sidste Tilfælde fandtes deres 
Huulning udfyldt. Den brune Epidermis er endnu uforstyrret 
i mange af dem. Træets Substants har lidt en mærkelig Foran
dring; det er blevet brunt og blödt, men har fuldkommen ved-

(4) 
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ligelioldt Træetexturen, og ligner meget Brunkulformationens 
bituminöse Træe. Men paa de fleste Steder er Træet aldeles 
forsvundet, og kun dets Indtryk i Breccien er blevet tilbage. 
I dette Tilfælde findes et brunt Pulver, som efter Professor 
Forchhammers Iagttagelse cr Jerntveilte; paa saadanne Steder 
findes sjeldne smaa Pletter af blaat phosphorsuurt Jern. Under 
lignende Forhold forekommer den samme blaae Jernforbindelse 
ogsaa i Torvemoser, hvor den især findes i Træstumper.

3) Kunstprodueter ; den störste Deel heraf, efter Massen, er Muur- 
steensbrudstykker, som forekomme af meget forskjellig Stör
reise. De ere af andre Dimensioner end de nu brugelige ; Basis 
paa den ene, som man kunde maale, er et Qvadrat af 3-g- Tom
me paa hver Side, med en ubestemmelig Ilöide. Massen er rod. 
Paafaldende er det at næsten alle Muurstcnene ere overbrændte 
og emaillerede, hvorved det bliver sandsynligt, at de ere Lev
ninger fra en Ildebrand; desforuden forekommer der virkelige 
Slaggel*.  Knappenaale af Messing ere meget hyppige og ad
spredte allevegne i Massen, især ere 2de Stykker overlæssede 
dermed. De ere ikke angrebne og have spundne Hoveder. 
Endvidere har man seet 2 smaae ubestemmelige Messingplader, 
og Aftrykket af en Malle. Glasstykker forekomme meget hyp- 
pigen, med de Forandringer, som Glasset lider, naar det længe 
har været udsat for Fugtigheden. Potasken er oplöst og Kie- 
seljorden danner et Overtræk paa det uforandrede Glas. Com- 
mitteen fandt ogsaa deri en lille Kobbermynt, paa hvis ene Side 
staaer Zeelandia, altsaa sandsynligviis af hollandsk Oprindelse.

Da Hr. Etatsraad Lehrnann har modtaget 2 Mynter fra dir. IV. 
Tid, tilligemed Stenene, saa er hiin Mynt en Bekræftelse paa at ogsaa disse 
have siddet i den faste Steen, som Arbeiderne have sagt. Myntens Kob
ber er tildeels forvandlet til Svovlkobber. Metallisk Jern mangler aldeles 
imellem Kunstprodueterne. Det maa endnu tilsidst anföres, at smaa tynde 
Plader af gedigent Kobber snoe sig paa forskjellige Steder omkring Brec- 
ciens större Blandingsdele, fuldkommen saaledes som det pladeformige ge
digne Kobber findes i ældre Danninger. Det er sandsynligt, at dette Me
tal har været oplöst og igjeis er blevet galvanisk udskildt.

Professorerne '¿úse o° Forchhammer have, hver for sig, analyseret Ste- 
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ren. Deres Undersögelser stemme fuldkomment overeens i Hovedsagen; 
hvorimod Afvigelserne ikkun ere fremkomne derved, at de særskildt sögte 
efter forskjellige, men mindre vigtige Bestanddele, saaledes at Analyserne 
udfylde hinanden. De have Begge fundet at Hovedbindemiddelet er en 
Forbindelse af Jernforilte med Jerntveilte og nogen Kulsyre, at Kalken fo
rekommer i meget forskjellige Mængder, og maaskee blot hidrörer fra Skal
lerne; at derimod Phosphorsyren aldeles mangler i Bindemiddelet selv. Ved 
at behandle den jernrige Masse med Saltsyre tilbageblive hine Sandkorn i 
betydelig Mængde. Bindemiddelet indeholdt efter Prof. Zeit>e ingen i Syre 
opløselig Leerjord, og heller ikke indeholde de blaagrönne Pletter noget 
Kobber, som man efter Mængden af Knappenaalene skulde have ventet. 
Derimod fandt Prof. Forchhammer temmelig meget Manganilte i Bindemid
delet, ligesom han ogsaa formoder at Jerniltet tildeels er chemisk forbundet 
med Kieseljorden, thi naar den med Syrebehandlede Breccie koges med kulsurt 
Kali saa oplöses Kieseljord; Jernkies forekommer ofte paa enkelte Steder 
udskilt.

Flere Sandsteen- og Brecciedanninger fra den Jordperiode, i hvilken 
vi leve, ere vclbekjendte; de foregaae saavel i Ferskvand som i Söevand. 
Den bekjendteste Ferskvandsdannelse af dette Slags er Myrmalmen, med 
dens Breccier og Sandstene. Da den Mening havde været yttret, at den 
her omhandlede Breccie kunde henliöre til denne Classe, blev dette taget i 
Overveielse.

Ligesom Myrmalmen paa mange Steder udgjör et meget grovkornet 
Conglomérat af rullede Steen, saaledes finder et lignende Forhold Sted i 
denne Breccie. Jern er Ilovedbindemiddel i Myrmalmens Breccie, og det 
samme Metal forener Blandingsdelene i Ilelsingöers Breccie. Myrmalmen 
antages med Rette at være dannet i vor Tid, hvilket ligeledes er afgjort 
med den anden Danning. Endelig have Begges Lag, som det synes, samme 
Tykkelse.

Men foruden det, at man hidindtil aldeles ikke kjendcr nogen Myr
malm, fremkommen i Söevandet, ligger den störste Forskjel deri, at den 
chemiske Analyse betegner Myrmalmen som et overbasisk phosphorsuurt 
Jerntveilte-Uydrat, medens Bindemiddelet i Breccien fra Ilelsingöers Ilavn 
er Jernforilte, forbunden med Jerntveilte og Kulsyre, men uden Phosphor- 
syre. Den ubetydelige Mængde phosphorsuurt Jern, som forekommer her, 
horer ikke sned til Bindemiddelet. Hvor stor derfor den udvortes Lighed 

4*  
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kan være imellem enkelte Stykker af begge Dannelser, saa kan man dog 
ingenlunde antage at denne Breccie kan henregnes til Myrmalmen.

Det er bekjendt, at der paa flere Steder ved Middelhavets Kyster og 
omkring de karaibiske Öer dannes en Sandsteen, hvis Bindemiddel er kulsuiir 
Kalk, hyppigen saa stærkt fremherskende, at det næsten er Kalksteen.' 
Den har i de Egne, hvor den findes, en betydelig Indflydelse paa Kyster
nes Form. Sandstenen og Breccierne ved de ciliciske Kyster, skylde, 
ifölge Beaujort, sit Bindemiddel til Floderne, ved hvis Mundinger de An
des, men forskjellig herfra er Forholdet ved de sicilianske Kyster, hvis 
nyere Sandsteen-Dannelse især kjendes af Spalanzanis Undersögelser. Det 
er Söekystens Sand, som ved Kalk afsat af Söevandet bliver bunden 
til saa fast en Steenart, at den bruges til Möllestene. Der fremkom
mer saavel Sandsteen, som fine og grove Breeder, og de indeslutte 
Kunstproducter saasom Mynter, ja man Ander deri menneskelige Skeletter. 
Den regenereres meget hurtigen, og man regner, at efter 10-12 Aar liar 
den nydannede Steen allerede en temmelig Grad af Fasthed. Den afsætter 
sig i Schichter, og er meget udbredt ved disse Kyster; Spalanzani yttrer 
endog den Formodning , at den efter Aarhundreder vil gjöre Sicilien land
fast med Kalabrien; thi i 30 Aar har Pynten Peloro faaet en Tilvæxt af 
300 Skridt ind imod Sundet.

Medens Kunstproducterncs Forekomst giver den sicilianske Breccie 
en interessant Analogie med den helsingorske, saa er dog alligevel Forskel
lighederne meget betydelige. Jernilterne ere Ilovcdbindemiddclet ved vor 
Breccie, imedens kulsuur Kalk spiller samme Bolle ved den sicilianske; og 
vilde man endogsaa betragte her det kulsure Jern, som geognostisk Repræ
sentant for den kulsure Kalk, hvilket hyppigen virkeligt er Tilfældet, saa 
kan man paa ingen Maade betragte Jerntveiltet som saadan. Den sicilian
ske Breccie er en udbredt Dannelse, der maa have en ligesaa udbredt Aar- 
sag, men vor Breccie er yderst local, og maa have havt en ligesaa ind
skrænket Aarsag, som desuden synes at have ophört at virke, hvorimod den 
sicilianske skrider frem i en vedblivende Dannelse.

Brecciens Banning lader sig altsaa ikke henfore under nogen af de 
bekjendte Formationer.

Mnslingskallerne, hvis Analoger ¿Andes endnu levende ved samme 
Kyster, vidner om, at denne Breccie begyndte at danne sig i deu nærvæ
rende Jordperiode; men de mange Kunstproducter bestemme dens Dannelses
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Tid selv til ’den sildigere historiske Tid, og sandsynligviis efter "Begyndelsen 
af Christian den 4des Regjering. Kunstproducterne, Muurstcnene iberegnet, 
udgjöre den störste Deel af Brecciens hidindtil bekjendte Bestanddele , som 
ikke ved Skibbrud synes at kunne være komne paa et Sted, saa nær ved 
Landet. Muurstcnene de alle ere overbrændte, og emaillerede ere sand
synligvis Levninger af en Ildsvaade, hvorfra sikkerligen ogsaa Slaggerne 
have deres Oprindelse. Knappenaalene kunne ikke have været i Uden; 
thi ellers vilde Kobberet og Zinken i Messinget være iltet, hvilket ikke er 
Tilfældet. Da der heller ikke findes noget virkeligt Kul, saa kunne Træ
levningerne heller ikke have været udsat for Ilden. Bindemiddelet er end 
videre for en stor Deel Jernforilte, en Jernforbindelse som er yderst sjel- 
den i de nyere neptunske Dannelser, og som ikke kunne hidröre fra Söe- 
vandet selv, som ikke indeholder Jern, heller ikke fra Flodvand, som ikke 
afsætter Jernforilte ; det kan endelig ikke hidröre fra jernholdigo Minera- 
lier, da alle Stene i Breccien ere iiangrebne ; der bliver altsaa ikkun til
overs at antage at det er fremkommen ved en Iltning at metallisk Jern, 
skjöndt ved Undersögelsen intet saadant er fundet. Det er derfor sand
synligt, at Brecciens Blandingsdele, for en stor Deel, have været Feie- og 
Gadeskarn, paa hvilkensomhelst Maade sammenbragt i det nærværende Leje 
og der blandet med Stiandens Sand og Rullestene.

Uvis dette saa faste Bindemiddel er fremkommet ved en Iltning af 
metallisk Jern, saa synes deraf at flyde den vigtige praktiske Folge, at 
saadanne Sandstene og Breccier, ved Kunsten kunde eftergjöres; og at man 
da maatte være i Stand til at binde Stranddæmninger og Moler til en ene
ste Konglomeratmasse, og derved upaatvivleligen bidrage meget til deres 
Styrke.

Man maatte ifö’lge alt dette antage:
1) Jernbreccicn fra Helsingöer er dannet i den sildigere historiske 

Tid og sandsynligviis efter Christian den 4des Tiltrædelse til Re- 
gjeringen, men naar den, fra den Tid at regne, har begyndt, og 
hvorlænge den har fortsat sin Dannelse, kan endnu ei bestem
mes, dog synes den nu at have ophört.

2) Bindemiddelet er Jernforilte Jorenet med Jerntveilte og Kul
syre, og hidrörer sandsynligviis fra metallisk Jern, som er Iltet 
i S ö c va nd et.
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3) Af Blandingsdelene ere Rullestene og Sand, saaledes som de fin
des ved vore Kyster, de mindre hyppige, den störste Deel er 
Kunstproducter, især Muurstene.

4) Brecciens Dannelse er aldeles local, og selv i den Henseende 
höist indskrænket ; den er sandsynligviis betinget ved tilfældige 
Omstændigheder, som nu have ophört.

5) Brecciens Sammensætning og Leiringsforhold, saavidt samme er 
bekjendt, gjö'r det sandsynligt, at en Masse af Feie- og Gade
skarn, paa en eller anden Maade udbragt i Havet, har givet Ho
vedmaterialet.

Efter at have hort den Beretning, hvis Indhold lier omstændeligt 
er meddeelt, tiltraadte Selskabet Commissionens Mening, at Sagen fortjente 
yderligere Undersögelse paa Stedet.

Saasnart Aarstiden tillod en saadan Undersögelse, foretoges den af 
Professorerne Reinhardt og Forchhammer ; Professor Zeise var forhindret 
fra at reise med.

Det eneste Sted, hvor Breccien nu findes tilgængelig, er uden for 
Öresunds Toldkammer, hvor den i et Iljorne, dannet af Bolværket, fore
kommer i en Længde fra Nord til Syd af 27 Fod og i en Brede fra Öst 
til Vest af 10 Fod. Brecciens övre Flade fandtes ved Stranden 20^ Tom
me under daglig Vand, medens den med dens östlige Ende er 33£ Tomme 
under daglig Vand; altsaa har den et svagt Fald imod Öst. Den gaaer indtil 
faa Fod optil Bolværket, og bliver afbrudt ved en Række Pæle, som sand
synligviis höre til et gammelt Bolværk. Nærved Pælene bliver Breccien 
uligeformig i dens Sammenhæng, og sammentrækker sig til tykke, nyrefor- 
mige Masser, og paa enkelte Steder mangler Bindemiddelet aldeles, saaledes 
at der fandtes Knappenaale löse i Sandet. Breccien er i dens ydre östlige 
Kant 6 Tommer tyk, og, da den forhen har hvilet paa löst Sand, som 
formedelst Opmudringen er flydt ud under samme, saa har den ingen Un- 
derstöttelse i dens östlige Grændse, men svæver saa at sige i Vandet, og 
holdes ikkun ved dens Sammenhæng med den indre, understottede Deel der
af. Den ydre Crændses underste Flade fandtes 31^ Tomme fra sammes 
nuværende Bund. Masson har strakt sig videre ud i Soen, og en Stræk
ning af 12 til 16 Fod skal ifior i den Retning allerede være afbrækket; 
den strækker sig ligeledes længere imod Syd, fra det nærvicrende Finde
sted, imellem den gamle Muur og Havnen; men dette Sted er ved Begyn- 
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dclsen af Havne Anlægget bleven opfyldt, og nu er intet at see, Det Sted, 
hvor Baadsfolkene vidste at Breccien endnu var iagttaget, var 115 Fod fra 
det Sted hvor dens sydlige Ende skjultes af det nye Bolværk, hvis Pæle 
ikke kunde rammes igjennem den, saa at altsaa den störste Deel af Brec
cien er skjult. Op til den gamle Muur, uden for hvilken den störste men 
skjulte Deel af Conglomeratet ligger, laa indtil for 15-20 Aar siden, en 
stor Mödding, som Soen ved höie Vande kunde naae, og hvor Drengene, 
naar den af Bölgerne var bleven udvasket, pleiede at söge Skillemynter. 
Paa begge Sider af denne Muur havde i den Tid 2 Rendestene deres 
Udlob i Soen, hvoraf den ene endnu existerer og ved Skylleregn medförer 
store Muurstene. Muurstenene i de gamle Bygninger i Helsingöer fandtes 
liig de i Breccien. Kunstproducternes Nærværelse fandtes stadfæstet ved 
nye Stykker, som saaes hos flere af Helsingoers Beboere, som f. Ex. Vin
duesbly, en lille Mynt fra Fr. III.

Ogsaa med Hensyn til Bindemiddelets Oprindelse blev der gjort 
Iagttagelser, der stadfæstede Committeens Mening. Herr Cand. med. Klem 
havde nemlig Stykker, hvori der ganske tydeligen kunde sees Indtryk af 
Söm, hvis Jern enten aldeles var forsvundet, eller forvandlet til Jernilte. 
I Stykker, som blev optaget i Commissionen» Nærværelse, fandtes samme 
Forhold; og, imod Tvivlen om Mængden af det i det. daglige Liv tabte 
Jern var tilstrækkelig i Forhold til Knappenaalene at danne Bindemidlet i 
Breccien, oplystes det, at en Ankersmed, der boede i Nærheden, pleiede at 
kaste Slakker og Hammerskjæl paa den anförte Mödding, og har naturligviis 
derved foröget Jernets Mængde.

Ved at optage nogle gamle Pæle, der havde staaet i omtrent 60 Aar, 
i den gamle Havn, over 1000 Skridt fra det Sted hvor Conglomeratet nu 
findes, vare Jernskoene, hvormed de vare beslagne, omgivne med en flere 
Tommer tyk Skorpe, af en lignende Breccie, hvis Bindemiddel gandske 
tydelig hidrörte fra metallisk Jern. De i den förste Rapport anförte Sæt
ninger bleve saaledes bekræftede, nemlig:

1) Breccien fra Helsingöer er aldeles local.
2) Dens Bindemiddel hidrörer fra metallisk Jern, hvis Iltning sik

kert er befordret ved Knappenaalene» Beröring.
3) Dens Hovedmasse hidrörer fra Feieskarn, hvis lette Dele ere 

udvadskede af Soen.
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Den philosophiske Classe,

Professor Sibbern har forelagt Selskabet en Afhandling om den intel
lectuelle Anskuelse. Forfatteren sögte forst at vise, at der gives en lige— 
saa umiddelbar, bestemt og klar Vaerbliven ved Forstanden, som den er, 
der finder Sted i den fuldkomne Sandsning; han prövede dernæst, hvorvidt 
hiin ligesaafuldt kunde kaldes en Anskuen, som der nævnes en Sandsean- 
skuelse, hvorved Begrebet Anskuelse overhovedet blev taget i nærmere 
Overveielse. Forfatteren gik herunder især den Indvending imöde, at der 
ofte maae erkjendes at ligge skjulte Slutninger til Grund for den umid
delbare Opfatten og Erkjenden ved Forstandens Öie, i det han bemærkede, 
at naar heraf skulde hentes en Indvending imod Antagelsen af en intellec
tuel Anskuen, maatte man ogsaa kunne nægte Sandscanskuelsen Navn af 
Anskuelse, siden ogsaa i denne skjulte Slutninger indtræde. Forfatteren 
gjennemgik Hovedarterne af den intellectuelle Anskuelse, hvilke han fandt- 
at være fire, blandt hvilke een dog snarere var at kalde den ideelle Phan
tasie Anskuelse, end egentlig intellectuel Anskuelse, i bogstavelig Forstand. 
Tillige undersøgte Forfatteren, om og hvorvidt den i Selvbevidstheden liggende 
Selvanskuen kunde tilfoies som femte Art. Med nogle Bemærkninger, be
trædende en Art af Skuen, man kunde kalde den mystiske, endtes Af
handlingen.

Den historiske Classe,

Biskop Munter fremlagde cn Afhandling om: Malerier paa Vaser 
og oni andre Kunstværker, som Jorestille Memnons Historie j i hvilken han 
havde samlet alle Efterretninger hos de gamle Forfattere om Konstværker 
angaaende de græske Mytlier om denne Heros, som kom Trojanerne til 
Fljelp, og faldt for Achills Ilaand; samt alle Konstværker, baade Malerier 
paa antike græske og italienske Vaser, og enkelte Marmore, paa hvilke 
Dele af hans Historie findes forestillede; saasom: Hans Tog til Troja.
2) Hans Tvekamp med Nestors Son Antilochos, hvilken han fælder. 3) Hans 
*1 vekamp med Achili, som dræber ham, og paa et Par Vaser tillige Afvei- 
ningen af begge disse Heroers Skiebne i Jupiters Vægtskaal , hvilken ogsaa 
sees indgravet i en etrurisk Patera. 4) Hans Liigs Bortførelse fra Troja 
til hans Residents Susa, i hans Moders, Morgenrodens, Arme.
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Emnet til alle disse Konstforestillinger har en af de cykliske Digtere, 
Arktinos fra Milet, givet; hans Digt Aethiopis, som for endeel handlede 
om denne Memnon, Aethiopernes Konge; hvis Indhold vi kiende af Procli, 
for ikke mange Aar siden i Venedig fundne Chrestomathie, og som uden
tvivl Quintus Smyrnæus har brugt i hans Paralipomena Homeri, af hvilke 
de mærkeligste, herhen horende Steder, tilligemed andre Citater af gamle 
Digtere ere bievne anforte efter Herr Professor Meislings Forfatteren med- 
deelte metriske Oversættelse. Men Anledningen til at skrive denne Af
handling, som i Trykken vil blive prydet med tre Kobbertavler, som fore
stille de vigtigste endnu existerende herhidhörende Konstværker, gav en 
meget skjon græsk eller italisk Vase af höi Alderdom, som det synes fem 
til sex A århundred er för vor Tidsregning, i H. K. H. Prinds Christian 
Frederiks Vasesamling. Paa denne forestilles Memnon paa Toget til Troja 
til Hest, med tvende Fölgesvende til Fods i Samtale med ham, af hvilke 
den ene bærer hans Spyd, den anden hans Sværd ; begge disse Vaser vare, 
ligesom alle fra den heroiske Tidsalder, af Kobber, og blcve endnu i andet 
Aarliundrede efter C. F., under Antoninerne, bevarede og foreviste i Æsku- 
lapi Tempel i Nicomedia.

Biskop P. E. Müller, R. af D. og D. M„ har forelagt Selskabet en Fortsæt
telse af sine critiske Bemærkninger over Saxo, der gik fra den tiende til den 
hortende Bog. Han sammenlignede deri Saxos Efterretninger med de an
dre gamle Forfatteres, og sögte saavel ved denne Sammenligning, som ved 
indvortes Grunde at bestemme, hvad Grad af Troværdighed de besad. Da 
en saadan Undersøgelse bestaaer i en Række af enkelte Bemærkninger, er 
det kun nogle Exempler og nogle Resultater her kunne meddeles. Ved 
Saxos tiende Bog bemærkede Forf., at Saxo hverken havde benyttet Islæn
dernes Sagaer, eller Adam af Bremen, eller Dudo, eller engelske Forfat
tere, eller tydske Annaler, men blot danske Traditioner. Angaaende det 
omtvistede Sted hos Adam af Bremen (hist, eccles. lib. 2 cap. 18 p. 55 
ed. Mad.) om de haraldinske Love, soger han at vise, at derved menes det 
samme, som Saxo tilskriver Poppos Jertegn, nemlig Jernbypdens Indfö’relse 
ved Rettergang, og han godtgjör, at ved Cliristendommen var Jernbyrd 
bleven indfort i Norden og Holmgang derimod afskaffet. Seend 'Feeskjegs 
Historie, der deler sig i to Dele, hans Uheld som Hedning og hans Held 
som Kristen, fremviser i de danske Oldsager det ældste Exempel paa, hvor
ledes man har villet vilkaarligen ordne Begivenhederne <ffter visse Ideer 

(5J



XXXIV

Det forste Spor til at Saxo har "benyttet noget skriftligt, er det han anforer 
af Knuds Gaardsret.

I Bemærkningerne til den ellevte Bog oplyser Forf., hvad der for
anledigede, at Svend Estrithsens Sonner fulgte i Regjeringen efter hinanden, 
hvilke de Love vare hvorved den uduelige Harald Hein gjorde sit Minde 
saa elsket, og hvori det Særegne i Knud den Helliges Lovgivning bestod. 
Han viser, at Forræderen Blak, er rirøeligviis den samme som Eyvind Stejra 
eller Pigro.

I Undersögelserne over Erik Eiegods Regjering, i tolvte Bog, vise9 
Beskaffenheden af det forste Tog mod Venderne, som blev foretaget ved 
hans Tiltrædelse til Regieringen, og at Kongen selv ikke har taget Deel deri. 
Forf. söger at oplyse hvad der gav Anledning til Kongens Pillegrimsreise.

I den trettende Bog, der indeholder Kong Nielses ni og tyve Aars 
Regiering, mærker man at Saxo nærmer sig sin egen Tid;-hans Fortælling 
bliver mere sammenhængende og omstændelig. Forf. opholder sig derfor 
ikke i denne Bog, som i de foregaaende>f ved hvert enkelt Træk, men ikkun 
ved det, hvori der forekommer noget afvigende fra de andre Skribenter.

Prof. Dr. J. Möller R. af Dbr. har forelæst nogle Afsnit af Kong 
Christian den Sjettes. Historie; men disse Afhandlinger ville ikke blive 
optagne i Selskabets Skrifter, efterdi de üdgiöre Bestanddele af et större 
Værk, som Forfatteren, ved Adgang til de offentlige Archiver, har seet sig 
istand til at udarbeide. Da Christian VI. fordrede, at alle Sager skulde 
ei blot mundtligen refereres, men skriftligen forelægges ham, og da han 
selv har opsat sine Resolutioner i de vigligere Anliggender, og endelig hele 
sin Regjering igjennem daglig skrevet Breve til sine Collegier og höie Em- 
bedsmænd , seer hans Historieskriver sig forsynet med en sjelden fuld
stændig Materialsamling, af hvis Benyttelse det vil fremgaae, at Christian 
VI. ei alene var saare arbeidsom og samvittighedsfuld i sine Regentpligters 
Opfyldelse; men ogsaa i Almindelighed heldig,, saavel i Valget af sine Mi
nistre og ovrige Embedsmænd, som i sine egne Beslutninger; thi det er 
vist, at denne Konge regjerede selv, og undertiden endog ved de vigtigste 
Ledigheder gjorde sin Mening gjældende, tvertimod sine Ministres Raad. 
Dette var f.. Ex. Tilfældet med de hidindtil saa urigtigen bedomte For
handlinger og Anordninger om Værnepligten. Man har bebreidet denne 
Konge og hans Ministre, at de afskaffede Frederik IVdes Landmilice og at 
de paa ny indforte Vornedskabet; det forste Factum er sandt, men det sidste 
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aldeles falskt; og aldrig liar en Forholdsregel været mere populær end 
Landmilicens Afskaffelse. Dens Navn var saa forhadt i Landet, at Kong 
Christian VI., som meget yndede denne Indretning og som kun önskede at 
faae den paa ny indfort, — hvilket Ministrene modsatte sig — selv foreslog 
at gjenindföre den under et andet Navn. Man har forklaret den nye Ind
retning af aristokratisksindede Ministres egennyttige Bestræbelser, for at 
Linde Bönderne til deres Godser; men skjöndt dette Onde rigtig nok blev 
Folgen af den nye Lovgivning—-der dog forst naaede sin skadelige Stræng- 
hed og Conseqvcnts under Frederik V. — fremgaaer det dog af Ministre
nes Erklæringer, at de vare Bondefrihedens Talsmænd ; og den danskeBonde 
vilde aldrig mere være bleven slavebunden, dersom man stedse havde fulgt 
Iver Rosenkrands's og Ludvig Plesz's oplyste og vise Raad. Et andet 
Exempel paa Kongens selvstændige Villie, er Confessiona*ius  Frauens Af
skedigelse og Bortviisning uden Lov og Dom, fordi Kongen troede i hans 
Prædikener at have opdaget personlige Stiklerier. Hele Statsraadets Forbon 
kunde ikke redde ham. Men ligesom man i disse Tilfælde beklager, at 
Kongen tillagde sin egen Villie for megen Vægt, saaledes sees han ved an
dre Ledigheder, snart paa egen Haand at træffe det rette, snart at beslutte 
det i Forening med sine Ministre. Af disse fortjene, foruden de to Oven
nævnte, Carl Adolph Plesz, Johan Ludvig Holstein, Grev Frederik Dan
neskjold og Grev Schulin stedse at erindres som særdeles indsigtsfulde, fæ- 
drenelandsksindede og redelige Mænd. Forfatteren har forgjæves sögt i 
hele Europa om sex Ministre i eet Cabinet, eller i een Konges Regjering, 
som kunde sammenlignes med disse. Den iblandt dem, som med den störste 
Myndighed forestod sit Departement, var Grev Danneskjold, som Stor-Inten- 
dant over Sö-Etaten; og da Danneskjold vai- ligesaa uegennyttig og sag
kyndig som han var myndig og kraftfuld, vilde en svag Konge letteli- 
have ladet sig imponere af en saa sjelden Charakteer. Men det gjorde 
Christian VI. ikke. I den bekjendte Strid imellem Danneskjold og Com- 
mandcur-Capitain Benstrup, holdt Kongen, efterat næsten alle Commissarier 
havde erklæret sig for Danneskjold, selv et nyt Forhor paa Rosenborg 
Slot, og sörgede med kongelig Upartiskhed for, at de faa Officerer, som 
vidnede til Fordeel for Benstrup, naVnligen den beromte Frederik Liitken, 
kom til Orde, og fik Lov til, uagtet Grevens idelige Afbrud, at tale ud.

Til hvilken Anseelse den danske Flaade hævedes under denne Konge, 
især ved Grev Danneskjolds magelöse Fortjenester, men ogsaa formedelst 

(5*)
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Kongens Omsorg og personlige Deeltagelse, er noksom bekjendt; men det 
er mindre erkjendt, at Kongen omfattede Land-Etaten, ja alle Administra
tionsgrene med samme overskuende Blik. Til een eneste General, Over— 
krigssecretair Numsen , haves henved 100 Breve endnu opbevarede. Kon
gen lod sig forelægge Cadetternes og de unge Officerers Tegninger og ÖV- 
rige Arbeider. De Talentfulde bleve trukne frem og kom til at reise 
udenlands, just ligesom i vore Dage. At Frederik Ludpig Norden f. Ex. 
blev ei blot en udmærket Söofficeer, men tillige en fortrinlig Kunstner og 
at han kom til at foretage en af de vigtigste Reiser i det 18de Aarhun- 
drede, skyldes Kongens Opmuntringer og Understöttelse. Overhovedet havde 
Christian VI., uden at have faaet en lærd Opdragelse, megen Interesse for 
Kunster og Videnskaber. Begge Fag fremblomstrede ogsaa under hans 
korte Regjering *aa  kräftigen, at kun den nyeste Tid i Danmarks Historie 
fremviser Mage dertil. Man har klaget over Naturvidenskabernes og Poe
siens Forsømmelse under ham; og til den Ende fremstillet Kjendsgjernin- 
gerne i et falsk Lys. - Det maa undskyldes, at Historieskriveren maaskee 
ikke kunde vide, hvad der sees af udgivne Breve, at Kongen gjorde sig 
Umage for at hverve for Fædrenelandet den store Boerhave, og da han 
ei kunde faae ham herind, i det mindste sendte ham lærvillige Danske til 
Disciple; men det burde ikke undgaaet Nogens Opmærksomhed, at ligesom 
vort hele lærde Væsen fik en ny Organisation og (navnligen ved Acr Bo- 
ienkrands og Flans Gram) den störste Forbedring, der siden Reformationen 
var bleven det til Deel, saaledes er Christian VI. Skaber af den videnska
belige Chirurgie i Danmark (han udnævnte en General-Directeur for Chi
rurgien, eg sörged e for at Medici og Chirurgi ble ve lige rundelig forsynede 
med Cadavera og andre Fornødenheder). Han oprettede tillige Sundheds- 
collegiet og satte Grændser for det herskende Qvaksalverie. Tillige fik 
vort — man kan med Rette sige af Kongen selv stiftede —• Videnskabers
selskab en Classe for Naturvidenskaberne, hvis Arbeider ei kunde gaaet 
saaledes i det store, naar ikke Kongen saa gavmildt havde udstyret denne 
sin Yndlingsstiftelse. I mange Aar gik de extraordinaire Indkomster, som 
Kongen havde, til Videnskabernes Societet, ligesom han ogsaa igjennem Grev 
Holstein og Gram lod sig ilittigen underrette om dets Arbeider og frem
skyndede disse. Ilan læste gjerne Dansk (skjöndt han helst talede og skrev 
Tydsk, fordi han var opdragen i dette Sprog) og da der var Tvivl, om 
Selskabets Skrifter skulde udgives enten • paa Latin eller Dansk, seirede
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det sidste, fordi Kongen haabede deri at faae et Middel mere til Folkets 
Oplysning.

Dette vigtige Formaal svævede ham stedse for Oie. Han var den 
forste danske Konge, som udtalte det Princip, at der skulde være Skoler 
over hele Landet, og at hvert Sogn skolde have i det mindste een Almue
skole, hvilket store Maal han ogsaa i faa Aar opnaaede, deels ved selv at 
hygge Landsbyskoler (efter sin Faders Exempel) deels ved at holde Pro
prietærerne dertil. Ogsaa Kjöbstedskolerne og de lærde Skoler modtoge 
store Forbedringer; de sidste bleve reducerede til et passende Antal, men 
alle deres Fonds skaanede og hensigtsmæssigen anvendte. Endelig anlagde 
han ogsaa en Skole i Kjobenhavn for de skjonne Kunster, hvilken under 
hans Son udvidedes til et Academie.

Ved Klagen over Poesiens Forfald er saameget sandt, at den dra
matiske Digtekunst tabte sin kraftigste Spore ved Theatrets Tillukning; 
men derved maa dog erindres, at dette ikke skede strax, og at Holberg 
allerede 1726 havde besluttet at nedlægge sin poetiske Pen og arbeide i 
andre Fag. Dette skede dog lykkeligviis ikke; og da han vovede under 
denne Konges Regjering at skrive saavel Niels Klim som Don Ranudo, 
vederfores ham derfor ei mindste Ulempe. Alligevel er det vist, at det 
pietistiske Partie kjæmpede ivrigt for at faae Niels Klim confiskeret; at 
dette ikke skede, maa da tilskrives Kongens Retviished. Foruden Holberg 
blomstrede flere Digtere den Gang, saasom den vittige Falster y og den 
dybtfölende Brorson. Begge vare personligen yndede af Kongen, og bleve 
af ham belønnede, udtrykkeligen for deres poetiske Fcerker.

Christian VI. var, som bekjendt, en from Konge; og hans Fromhed 
fremtraadte som streng luthersk ; men han var hverken Pietist eller Hern- 
liuter. Han har endog meget alvorligen modsat sig begge disse Sekter. 
Vel yndede han adskillige Pietister; men disse vare da tillige agtvær- 
dige Mænd. Ved at vælge Geistlige, saae han ligesaa meget paa Lærdom 
som paa Gudsfrygt. Hvor disse Egenskaber fandtes, der viste han 
endog Yndest for de meest liberale Theologer, saasom Mosheim og Je
rusalem, hvilke begge af ham bleve hid indkaldte; men begge afsloge Ind
bydelsen. Ogsaa den beromte Rambach gjorde han sig Umage for at faae; 
og med AViirtembergeren Reusz lykkedes det. Denne brave rl'heolog fandt 
ogsaa hans Beskyttelse imod Biskop Worms og Pragten Mossins Forføl
gelse for Socianismç. Bog-Censuren bestod uuder denne Konge (og længe 
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efter), men den Instrux som blev given Censorerne , aander Retfærdighed 
Mildhed og Afsky for Vilkaarlighed , hvilke Egenskaber overhovedet clia- 
rakterisere denne Konges mangfoldige og (med Undtagelse af Landbo- og 
Værnepligtsagen) saare vise Love.

Kun een Plet maa den sanddru Historiker lade sidde paa denne Re- 
gjering, nemlig Klagen over slette Finanzer og hensigtslos Ödslen. En sand, 
men ei tilstrækkelig Undskyldning er det, at Tiderne vare gunstige, og 
Skatterne taalelige.

Professor Kolderup-Rosenvinge har forelagt Selskabet en hidtil ube- 
kjendt dansk Söret, tilligemed nogle Bemærkninger over dens Alder og 
Forfatter. Denne Söret er fundet i et Haandskrift, der synes at være fra 
Slutningen af det 16de Aarhundrede og som bevares i det Hamborgske saa- 
kaldte Archiv-Bibliothek. Såretten, hvoraf Archivaren Hr. Dr. Lappen
berg har havt den Godhed at meddele Professoren en Afskrift, har til Ti
tel: ’’Danmarkis Watter-Rætth, som almindelige brugis i Danmark” og be~ 
staaer af 18 Capitler. Disse ere, paa tre nær, öiensynligen tagne af Skib- 
måla-Balken i den svenske Stadzlog, som sædvanligen tillægges Kong Chri
stopher. Det er imidlertid af flere Forandringer, som ere foretagne med 
den svenske Lov, klart, at dette Arbeide ikke er nogen Oversættelse, men 
et eget dansk Lovarbeide, - som sandsynligviis tilhorer Kong Hans, hvem 
ogsaa baade Stubbæus og Holberg tillægge en Söret, men som hidtil ikke 
har været at opdage, uagtet vi vide, at Resen har havt et Haandskrift i sit 
Bibliothek med denne Titel. Den Omstændighed, at Kong Hans ogsaa i sin 
Statsret har benyttet svenske Kilder, taler især for, at tillægge K. Hans den 
nævnte Söret, hvilken Hypothese Professoren nærmere har udviklet tillige
med de Grunde, som bestemme ham til at antage, at den er givet i Aaret 
1508. I Forbindelse hermed er han tillige kommet til at anstille en nöicre 
Undersøgelse med den Söret, som er trykt i Kong Christian den 3dies 
Historie ved Krog II. 433 ff. og som ogsaa findes i det ovenfor nævnte 
IlamborgskG Haandskrift. Han har sögt at godtgjöre, at dens Kilder ere 
den Sydhollandske og Nordhollandske Soret og at den rimeligviis skyldes 
Kong Christian den Anden, og hverken Christian den Tredie eller Kong 
Hans, imellem hvilke Lovgivere Meningerne hidtil have været deelte.

Saavel Kong Hans’s Söret, med tilföiede Ordforklaringer, som de 
her omhandlede indledende Bemærkninger, ville blive trykte i Ny Danske 
Magazin 6te Bind.

A
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Vor for tidligt hedengangne Thorlaciiis forelagde, endnu faa Maa- 
neder förend sin Död , Selskabet en Afhandling oin den antike Fortælling: 
Herkules ved Skilleveien. Han antager i denne Afhandling at denne For
tælling er af reen græsk Oprindelse, at en dramatiseret Forestilling af 
denne Strid imellem Dydens og Lastens Genier har været brugelig ved 
Ephebernes Indvielse , og at en saadan har ligget til Grund for Prodikus’s 
af Socrates benyttede Fortælling om Herkules paa Skilleveien. Han giver 
derpaa en Udsigt over de mange Anvendelser .og Bearbejdelser af denne 
Digtning, som træffes hos den paafölgende Tids Skribenter, saavel Græske 
som Romerske. Han gaaer derpaa over til at tale om de Kunstværker, hvor 
denne Digtning erbenyttet. Blandt de i Oldtiden selv beskrevne Kunstværker, 
finder han kun et, kaldet Pinax, som af Socratikereu Cebes beskrives, men 
uden Tvivl med stærke Tilsætninger af hans egen sophistiske Opfindelse, 
at kunne henföres hertil. Blandt de i nyere Tider opdagede Oldtidsvær
ker finder han 4, som han troer at kunne hendrage til Gjenstandens Op
lysning. En af disse findes paa en af de llamiltonske Vaser af höi 
Ælde, hvor Minerva holder Herkules, der allerede antages at have valgt, 
ved Haanden, medens Venus endnu söger at lokke ham ved et Æble eller 
en Blomst. Mercur er tilstede for at fore ham. Det andet findes paa en 
skjön Vase i Hs. Kgl. Hoiheds Prinds Christians Samling. Den 
fremstiller, i fire Afdelinger, fire forskjellige Scener, der vise en Yngling, 
som indbydes ved Symboler paa blödagtig Fornöielse, men afslaaer dem 
alle og i den sidste er væbnet med Sværd og Skjold, og træder den ham 
tilbudne Myrthekrands under Fodder. Den tredie er en Patera i Grev 
Gherardeschis Samling i Florenz, paa hvilken atter Herkules forekommer 
med Minerva og en qvindelig Figur, dei' synes at forestille Vellysten. Det 
fjerde Oldtidsminde han omhandler, er en Kamee, hvorpaa Herkules fore
stilles siddende, og for ham staaer Minerva,, som rækker ham en Seiers- 
krands ; ved Siden deraf Venus med Amor. Lignende Forestillinger findes 
paa flere Gemmer, men hvis Ægthed enten er uafgjort eller endog mistæn
kelig, og derfor af Forfatteren forbigikkes. Flan slutter med disse Ord: 
’’Saameget synes af Skribenternes Vidnesbyrd, forbunden med Monumen
terne , klart, at Mythen om Herkules paa Skilleveien har i den Græske 
’’Oldtid været brugt, som en i dramatiske Scener udfort Allegorie, ved 
’’Borns Overgang til Ungdomsalderen, for at lægge dem paa Hjerte Vigtig
heden af dette Skridt for deres. Fremtids Vel og Tilfredshed.”
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OrdLogscommissionen 

har, ligesom de foregaaende Aar, uafbrudt fortsat sine Arbeider. Den har 
fuldendt Revisionen af Ordene under Bogstavet R, og har begyndt paa 
dem under S, hvori den er rykket frem til sætter ig\ennem. Ordbogens 
5te Deel, indeholdende Bogstaverne P. Q. R. har i dette Tidslob forladt 

Pressen.

Den meteorologiske Committee.

har besörget Udgaven af Dr. Neubers i Apenrade anstillede Iagttagelser, 
for et Aar, nemlig fra 1ste Juni 1824 til 1ste Juni 1825. Disse Iagttagel
ser ere udförte med fortrinlige Instrumenter, og stor Flid og Tidsopoffrel- 
se, da der i hvert Dögn er gjort 10 Iagttagelser. Dette Skrift, der er af
fattet paa Latin, for at være tilgjengeligt for alle Europas Lærde, indehol
der foruden en kort Fortale af Committécn, en udforlig Beskrivelse over 
Instrumenterne og hvad der ellers horer til at uddrage Slutninger af Iagt
tagelserne. Det benyttede Kunstsprog forklares ligeledes. Efter Iagttagel
serne folger et Arbeide af Committéens Medlem, Professor- Schouw , hvori 
han omstændeligt udvikler de Slutninger, der lade sig uddrage af disse Iagt

tagelser.
De Iagttagelser, som under Selskabets Medvirkning udfores, paa for- 

kjellige Steder, f. Ex. i Grönland ved Hr. Capitain llolboll, i Island ved 
Hr. Landphysicus Thorstenson, paa de vestindiske Öer ved Hr. Doctor Hornbeck, 
paa Kysten af Guinea ved Hr. Dr. Trentepohl, i den nordlige Deel afJydland, 
nemlig i Frederikshavn, ved Hr. Kammerraad Juel, og her i Kjöbenhavn 
i den botaniske Have, forst ved Hr. Gartner Holböll og nu ved Hr. Gart
ner March, tre bievne fortsatte ; og man kan i Tiden vente deres Resulta
ter bekjendtgjorte. Ogsaa ved Dllr. Dr. Pingel og Dr. Lund har Selska
bet faaet Iagttagelser for kortere Tidslob anstillede, af den forste i Grön
land af den sidste i Brasilien. Disse udmærkede Iagttageres Arbeider ville, 
uagtet de omfatte en kortere Tid, dog ved deres Nöiagtighed bære Frugter 
for Videnskaben.
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Fra 3 i Mai 1829 til 3i Mai i83o.
Vort Selskab har i sidste Mödeaar havt at beklage Tabet af fem 

Medlemmer, hvis forskjellige udmærkede Fortjenestei' af Videnskab og 
Fædreland ville være Enhver i Minde ved Gjensynet af deres Navne.

Ils. Ex. Geheime-Statsminister Ove Malling, Ridder af Elephantcn, 
Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, forste Medlem af 
den Kgl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler.

Ils. Højærværdighed Biskop Frederik Miinter, Storkors af Dannebro
gen og Dannebrogsmand, Ordensbiskop o. s. v.

Hr. Etatsraad og Professor Knud Lyne Rahbek, Ridder af Danne
brogene

— Etatsraad og Professor Börge Thurlaciu.s, Ridder af Dannebrogen.
— Chronometermager Urban Jürgensen, Ridder af Dannebrogen og 

Dannebrogsmand.
Til indenlandsk Medlem har Selskabet optaget:

Geheimearchivarius og Professor Finn Magnussen.
Til udenlandske Medlemmer har det optaget:

Hr. Z. M. Pardissus, Professor og Raad ved Cassationsretten i Paris.
— Etatsraad Fuss, Secretair ved det Keiserlige Vid. Academie i 

Petersborg.

Den mathematis'ke Classe.
En mærkelig Maade at integrere et givet Differential har Laplace 

fremsat i sin Mécanique céleste, 10 Bog ; idet han, efter den saakaldte Thé
orie des junctions génératrices, udvikler den sögte Function i en Række, 
hvori Coefficienterne bestemmes ved Integrationen af en Ligning med 
endelige Differentser. En saadan kan, som Euler allerede har viist, 
integreres ved en Kjædebrok, naar den er af anden Orden ; og paa denne 
Maade har Laplace fundet det sögte Integral under Form af en Kjædebrok. 
Denne Methode, der i dette Tilfælde har tjent til at transformere en Func
tion, hvis mærkeligste Egenskaber for störste Delen gjennem andre Integra- 
tionsmethoder vare bekjendte, kan udstrækkes til Functioner, der ere giv
ne ved Differentialligninger, og kan hensigtspassende anvendes baade til at 
finde de ubekjendte Integraler af disse, og til at henföre bekjendte Func- 

(6) 
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tioiier til nye Form, der med Hensyn til dens Evaluation kunde have sær
egne Fortrin. Det synes derfor ikke uvigtigt, at undersöge den Classe af 
Differentialligninger, som, ved at henfores til endelige Differentsligninger af 
anden Orden, kunne integreres ved Kjædebrok. Denne Undersögelse, 
hvori tillige gjöres opmærksom paa nogle Integrationer, der paa sædvanlig 
Maade kunne henfores til de saakaldte Qvadraturer og som ad denne Vei 
udtrykkes under en meget simpel Form, har Professor p. Schmidteu frem
lagt for Selskabet,

Ved den af Professor Bessel udforte Beregning over Soletareis rette 
Længde skeer nogle Forandringer i de Regler, man har givet, for at an
vende samme i Kalendarographien. Professor Ursin har herover forelagt 
Selskabet nogle Betragtninger. Som bekjendt anvende vi det tropiske Sol- 
aar, som Bessel har fundet for et Aar, der ligger imellem 1800 t og 
1800 4-1 4- i , at være

365,242220013 — t . 0,00000006886
= 365 Dage 5h 48' 47",8091 — t 0",00593

Aaret aftager saaledes noget aarligen, eller bliver efter 100 Aars 
Forlob omtrent 0",6 kortere. Saaledes have vi dets Længde bestemt for 
folgende Peiioder.

Aar 0 efter Chr Fodsel til ... : 5h48'58",5
- 500 ; t . 6 • • 4 55,5
- 1000 i . e » € # 4 52,5
- 1500 . . . j 49,6
- 2000 . . . . ¿ » i e a 4 • 46,6

Lægges den sidste til Grund for Kalender aar et, bör man, som be-
kjendt, forvandle Bröken af Dage til en Kjædebrôk og saaledes erholde
Partialbröker, der atter ville lede til en passende Intercalation eller Valg 
af Skudaar i en vis Periode. Disse ere fundne af Kjædebroken, som For
fatteren siden har meddeelt i sin Astronomie,

I 7 8 _3 I 7 0 I OI 5423
4» IW 417» 223 9 0*

Partialbrökerne ere, ligesom Kjædebrôken, hvoraf de ere dannede, 
noget forskjellige fra dem, andre Astronomer, som have antaget en noget 
anden Længde for Solaaret, have angivet. Mærkelig er Bröken |4r/» der 
er saa simpel, at den vel kunde anvendes i Kalenderen og giver en saa 
stor Nöiagtighcd, at vi ikke feile 1 Dag i 9 000 000 Aar,
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Endvidere omtalte han de forskjeilige Intercalations-Methodcr, der 
ere anvendte, og viste, at Laplace's Forslag at forbedre den gregorianske 
Kalender ved i 4000 Aar endvidere at udelade en Skuddag eller ansætte 
Aaret til 365 'vöi/ö Dage ikke vilde være passende til Bessel's Bestemmelse 
for Aarets Længde. Tillige gjorde han opmærksom paa en mærkelig An
tegnelse som findes hos Lous i hans Theori af Styrmandskunsten 1 Deel 
S. 95, hvor der omtales en Intercalations-Methode, som anvendtes efter Be
faling af Keiser Ib Ar s al ni Aar 1079, og som gav Aaret 365 Dage 5h 48z 
53", altsaa paa |zz nær liig den Besselske Bestemmelse; imidlertid var Ste
det hos Lous ikke ret tydeligt, ligesom det ogsaa var Forfatteren ubekjendt, 
hvorfra Lous havde erholdt denne Underretning.

Den pliysislce Classe.

Etatsraad Herholdt, Ridder af Dannebr., har i adskillige Afhandlin
ger meddeelt Selskabet sine Undersög'elser over Snogenes Avling, Udvik
ling og Födsel. Til Indledning gjorde han opmærksom paa hvad Naturvi
denskaben skylder Kong Christ, IV, Fred. 111 og Christ. V i Henseende 
til Læren om Kyllingens Udrugning i Ægget, og til Udryddelsen af adskil
lige fra Oldtiden af herskende Fordomme om Snogens giftige Egenskaber. 
Ole TF orm, II, Rosenkranz, Th. Bartholin, Steno, I. G. Becker, II. Jaco- 
bams, II. p. Moiniçhen og G. Seger vare de virksomstc Lærde under de 
derhen hörende Forhandlinger.

Efter den Tid betragtes vor almindelige Snog (Colube?' n air ix') hvis 
characteristiske Alærker Forf. angiver, af alle Videnskabsmænd som et god
modigt og uskyldigt Dyr, der mangler baade Gifttænder og Giftkjertler.

Om dens Parringstid og Parringsact have vi endnu ingen paalidelig 
Vished; ci heller er det afgjort, i hvilken Alder Snogen forste Gang be
frugtes, eller hvor stort et Antal af Æg, den formaaer at lægge ved hver 
Drægtighed. Som Beviis paa Rigtigheden af denne Yttring, sammenholder 
Forf. de hidhorende Steder af Plinii, Lacepedes, Bonnaterres, Tysons, 
Beckmanns, Blocks, Müllers, Sept-Fontaines, Papens, GÖtzes og IJ ond o? ff s, 
Rasomopskys, Blumenbachs og flere berömte Mænds Skrifter.

Han betragter derpaa Snogeæg efter deres forskjeilige Udviklingsgrad 
som modne og umodne, og beskriver de modnes Form, Störreise og Vægt. 
Han sammenligner llonseægget med Snogeægget, og gjör opmærksom paa, 

(6 *)  
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at hiint er indhyllet af en skjör Kalkskal, dette derimod af en seig Per
gamenthinde; saa og at der i Hønseægget findes et Luftkammer, i Sno
geægget derimod ikke. — Ved egne Forsög har Forf. fundet, at Snogeægget 
uddunster, og under Rugningen taber af sin Vægt ligesom Hønseægget. 
Henlagt i tör middelmaadig varm Luft, indtörres Snogeægget inden kort 
Tid, dets Skalhinde bliver da haardere, og mister sin glatte Overflade, men 
beholder sin Seighed, Æggehviden forsvinder, Blommen storkner, og Em- 
bryet doer. Lægges Snogeægget i reent Vand, saa tiltager det i Störreise 
og Vægt, men alligevel standser Embryets Udvikling og det doer inden faa 
D ages Forlob. Samme Phænomen viser sig, naar man afbryder den cosmi- 
ske Indvirkning igjennem Æggets Skalhinde ved at overstryge den med 
Fernis. En passende Uddunstning og Indsugning gjennem Skalhinden ere 
altsaa lige væsentlige Betingelser for Ungens Udvikling i Snogeægget. Ud
viklingsprocessen er efter Forfatterens Forsög betinget ved en Temperatur 
mellem 20 og 6° R. I denne Betingelse, mener han, ligger Grunden 
til de Iagttagelser, at vor Snog hverken findes i Grönland, Island, paa 
Færoerne eller norden for Helgeland.

Endeligen fordrer ogsaa Snogeæggets Udrugning, at det ligger ufor
styrret i en feed og fugtig Jord, som bestandig er i en svag vegetabilisk 
Gjæring. Vor Snog yngler derfor stærkest i sumpige Egne, og kaster sæd
vanligt sine Æg i Mistbænke og paa gamle Møddinger. Paa vore jydske 
og holsteenske Heder findes ingen Snoge, fordi Jorden der stedse er for 
tör, uagtet ellers Temperaturen vilde være passende for Udrugningen af 
deres Æg.

Hvilke eiendommelige Virksomheder det er, der befordrer Embryets 
Udvikling, medens Ægget ligger indhyllet i en fugtig og gjærende Atmo- 
sphære, vover Forfatteren ikke at bestemme —• men ønsker, at der med 
Snogeæg, ligesom er skeet med Honseæg, maa anstilles Rugningsforsög i 
uaandbare Luftarter. Forfatteren beklager, at han i Aaret 1829 ikke kom 
i Besiddelse af drægtige Snoge,1 og at han derfor maatte indskrænke sine 
Undersøgelser til Æg, som alt vare lagte. Han aabnede det forste den 25 
Juli og fandt da i dette ligesom i alle de övrige, at Embryet alt var saa 
udviklet, at det kunde sees med blotte Öine. Jeg begyndte altsaa, siger 
han, mine Undersøgelser for sildigt i Sommeren, allerhelst da jeg ikke 
kunde komme til Kundskab om, naar de Æg, man Tid efter anden bragde 
mig, vare kastede. Han vover derfor ikke at bestemme, naar Embryet 
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allerforst fremtræder som kjendeligt; men beraaber sig især paa Blumenbach, 
som fandt synlige Embryoner i Æg af koldblodige Ovípara, naar han skar 
elem ud af deres drægtige Modre.

Fra den 25 Juli af undersögte Forfatteren daglig nogle Æg, for at 
iagttage Udviklingens Fremskridt. Den 26 August saae han den forste 
modne Unge krybe frem af Ægget. Hvad han i hele dette Tidsrum af 
32 Dage iagttog, angiver han summarisk paa folgende Tabel :

Temperatur

Datum. Ilöieste. Laveste.
Æggets 
Vægt.

Embryets 
Vægt.

Embryets 
Længde.

25 Juli. 4- 18,6° R. 4-12,8° R. 76 Gran 4 Gran, 9 Linier.
28 - 17,5 7,6 75 - 6 - 15 -

1 Aug. 12,8 11,5 74 - 11 - 22 -
5 - 18,6 10,9 73- - 13 - 31 -
9 - 20,0 12,5 71 - 17 - 42 -

13 - 17,7 10,1 69 - 21 - 54 -
17 - 13,6 9,0 66 - 26 - 66 -
21 - 16,8 8,2 63 - 31 - 78 -
26 - 13,5 6,4 60 - 36 - 90 -

Til disse 32 Dage mener Forfatteren, at der bör i det mindste læg
ges 4 Rugningsdage som forlöbne, förend han kom i Besiddelse af Æggene, 
og antager han da som sandsynligt, at der, under den angivne foranderlige 
Temperatur udfordres 36 Dage til Snogeungens fulde Modenhed. — Ægget 
svandt, som Tabellen viser, under den hele Naturproces 16 Gran; Middel
vægten af de modne Unger var omtrent 36 Gran, og Middellængden 90 
Linier; Ungen var altsaa voxet hvert Dö’gn i Vægt 1 Gran, i Længde 2f 
Linie. — Efter disse Generaba meddeler Forf. sine specielle Iagttagelser 
under Rugningens Fremskridt. Den 25 Juli fandt han alt Kimhinden 
(blasteroderma} organiseret som et hint Net, klæbende til Skalhindens 
(membrana corticalis] indere Flade, og forsynet med fine Blodaøvcx, som 
paa mange Steder vare forgrenede i smaa rôde, ligesom spongiöse Legemer? 
dem han sammenligner med Cotyledoner i andre Dyreclasser. Mellem 
Kimhinden og Blommehinden {membrana vitelli} laae nogen flydende Ægge
hvide (albumen liquidum} som endnu ikke var kjendeligen organiseret. 
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Blommehinden havde alt mangfoldige Aarer, og var hedt udfyldt af en 
halvflydende guul Æggeblomme {vitellus}. I selve Blommen fandt Forf. 
hverken en Central-Huulhed eller Central-Aarer. Omtrent i Midten mel
lem begge Æggets Længdepoler laae udvendig paa Blommehinden en 
lille cirkelrund, fiin og gjenncmsigtig Frugtkapsel {Matrix s. membr. annios) 
i hvilken Embryet tilligemed en clirystalklar tynd Vædske {liquor matricis 
s, chrsystallinus} var indesluttet. Denne Vædske, som hidindtil ikke er 
chcmisk analyseret, udpeges af Forf. som forskjellig fra foromtalte flydende 
Æggehvide, og som höist vigtig for Kimets begyndende Fremspiren. Un
der Embryets Tilvext viger Blommehinden tilsiden og indad for Frugtcaps- 
len, og dannes derved lidt efter lidt Frugtkammeret (nidulus embryonis) 
hvori Capslen med sit Embryo under hele Rugningen har, et trygt Leie. 
Dette Frugtkammer forstô’rres efterhaanden i et absolut Forhold til Frugt- 
capslens Udvidelse efter Embryets Tilvæxt. I samme Forhold indsuges 
Blommen, indtil den mod Rugningens Ende vorder gandske fortæret, og den 
modne Unge i sit uforandrede spirale Leie udfylder hele Ægget. Alt fra 
Rugningens Begyndelse fandt Forf., at Kimhindens og Blommehindens 
mangfoldige Blodaarer samle sig omkring Frugtkammeret i to særskildte 
Stamaarer som danne Navlestrengen, der gjennem Frugtcapslen söger hen 
til Ungens Navle. Naar den modne Unge kryber frem gjennem Skalhin
den, saa afl ives Kimhindens Stamaare og dens fine A arenet bliver tilbage i 
Skalhindens Udhuling; Blommehindens Aarer fodes derimod tilligemed 
Fosteret som et lidet rundt Nogle, der ved en Navlestræng af Tommes 
Længde hænger ved dets Bug. Der trænger fölgelig mod Rugningens Ende 
ingen Overrest af Blommen ind i Fosteret gjennem dets Navle, hvis Be
dækning slutter stramt omkring Snogen; ei heller har Snogeungen anden 
Placenta end sin Æggeblomme og Kimhinden, hiin for dens Næring, og 
denne for cosmisk Indvirkning; — en Allantois som Beholdning for Urin; 
— en Urachus fom leder til Cloaken — og en ductus vitellarius sögte 
Forfatteren forgjæves.

Angaaende Snogeungens Födsel anstiller Forfatteren en omstændelig 
Sammenligning mellem Snogens, Honens, Crocodillens og flere Dyrs Æg. 
Han söger dcived at berigtige ældre Skribenters urigtige Ansyn, og vise, 
at Snogeungen, hvis Æggeskal ikke som Honens og Crocodillens er brække
lig, nödvendigen maa indvendigt fra gjennemskjære sin seige pergamentag- 
tige Skalhinde, förend den kan komme ud af Ægget. Flan fremviste ad-
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skillige modne Snogeæg, som havde 4 til 5 saadanne skaarne Huller igjen- 
nem Skalhinden. Ofte, tilföiede han, har jeg og mange af mine Venner 
seet Ungens Hoved fremstukket i mange Timer gjennem et af disse Hul
ler, iörend den krö‘b frem. Aled hvilket organisk Redskab Ungen skjærer 
disse Huller, derom er han endnu ikke tilfulde forvisset. Saasnart Ungen 
har svinget sig ud af Skalhinden löber den muntert omkring, med Navle
strængen og Blommehindens Aarenögle, som fórst falde af ¿efter nogle Ti
mers Forlob.

Om Embryets primitive Udvikling yttrer Forfatteren sig tvivlsomt, 
da han ikke havde Leilighcd til at udskjære Æg nf drægtige Snoge. Ifan 
fandt ikke i de Æg, han aabnede mellem den 25 Juli og den 5 August, at 
deres Hjerte pulserede ; dog vover han ikke mod Blumenbachs Iagttagelse, 
efter dette negative Beviis, at antage en saa sildig Termin, som en almeen 
Regel for Hjertets begyndende centrale Virksomhed. Det hele spæde Em
bryo havde fra Hovedet af til Halens Spidse Snogens Form, saa at ingen 
universel Metamorphose sildigere finder Sted. Dets Navlestræng stod og- 
saa, længe förend man kunde tænke sig en contractiv Virksomhed af dets 
galatineuse Aarer, i Sammenhæng med Navlen i Centret af Embryets spi
rale Krumning. Forf. finder det troeligt, at Kimhindens Aare forbinder sig 
med Aorta communis, og Blommehindens med vena cava posterior, og me
ner, at de begge, uden at anastomosera med hinanden i Ægget, fungere 
som tilförende Aarer (T7ener) for Embryet, endog efter at Hjertet har be
gyndt sin centrale Virksomhed. Hjertet og Leveren ere de Organer, som 
först træde synligt frem i Embryets Brysthule, förend denne lukkes af In-, 
tegumenterne. Hjei tet modtagei' sin organiske og dynamiske Udvikling 
længe förend nogen anden Muskel i Embryets Legeme. Skulde Aarsagen 
hertil, spörger han, ikke ligge i Valvulæ semilunares cordis, der tillade 
Blodet Adgang til Hjertets Textur, medens de, indtil Irritabilitet fremtræ
der, lukke for Indgangene til dets Ventrikel? Han önsker, at microscopi- 
ske Undersögere vilde tage nöiere Hensyn til disse Valvlcr, end hidind
til er skeet.

I sine nyfö’dte Snogeunger fandt Forf. intet Aliment, og intet som 
hentydede paa en for udgangen Fordöielse. Han indsluttede saadanne Un
ger i Kræmmerhuse af flint hvidt Papiir. Efter 10 Dages Forlob saaes in
gen Plet paa Papiret, som Spocr af udkastet Urin eller Excrementen 
Hver Unge var alligevel, uden at have faaet allermindste Næring, blcven 2
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til 3 Gran tungere. Et Par Unger, som fra deres Födsel af, i September 
Maancd, ingen Næring fik; lod han hybernere til mod Enden af April. 
Han fandt dem, da de vare vakte af deres Dvale, ligesaa muntre som i 
Efteraaret ; af deres Vægt havde de dog tabt 3-4 Gran. Er det maaskee 
en almeen Naturlov, at Snogeungen ingen Fodemidler tager til sig, förend 
efter sin fo’rste Vinterdvale?

Hvorledes Snogen fanger og nedsvælger sin Næring, var længe et 
physiologisk Problem, og lader sig ikke oplöse ved Iagttagelser paa Snoge- 
unger. Hoist berömte Mænd have meent, at Nedsynkningen skete ved 
Aspiration. Forf. ivrer mod denne Mening, og beskriver Functionen som 
en mechanisk Indhaling ved Dyrets Underkjæve, hvis Sidestykker kunne, 
hvert for sig , bevæges frem og tilbage — alt efter Dugès.

Snogens Aandedræt undcrsögte Forf. paa Snogeungcr, som han lod 
svömme i Vand. Resultatet af hans hidhörende Forsög var, at alle ny
fodte Snoge drukne, endog i ferskt Vand af Middeltemperatur, saafremt 
der ikke i Vandet lindes et fast Legeme til Stotte for deres Ribbeen. I 
salt Vand og i Vand af en forhöiet Temperatur drukne de hastigst.

Mellem 30 August og 6 September druknede Unger, som han lod
svömme frit i ferskt Vand af -f- 9° R- efter ..... .72 Timer. 
Unger, som han lod svömme i salt Vand ........................................... 12 —

— holdt ved et Metalgitter under Vandfladen af ferskt
Vand af 4- 9° R ... ..................................... 75 Minuter

— paa samme Maade holdt under salt Vand ..... 20 —
— sat frit i ferskt Vand af 30° R. ...... 60 —
— holdt under ............................................................................ '. 10 —
— holdt under salt Vand af ...........................................  3 —

Phænomenerne, som viste sig under disse Druknings - Forsög, beskriver 
Forfatteren omstændeligen, og sammenholder dem derefter med det særegne 
i Organisationen af Aandedrættets Redskaber hos Snogen, meest efter Blu- 
menbach og Elliotson. Af den hele Undersøgelse udleder lian, at Snogens 
Aandedræt bör betragtes under 4 forskjellige Modificationer :

som en umærkelig bölgende Bevægelse af den indaandede Luft mel
lem Dyrets spongieuse (netformige) og blæreformige Lunge;

b) som en kraftigere samtidig Sammentrækning af begge Lungestykker, 
ved hvilken Luften udstedes (udaandes) gjennem dets lange Luft
ror;
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ej som en vilkaarlig Indaanding under Brysthulens Udvidelse ved egne 
Inspirations-Muskler; og

d) som en uvilkaarlig, rhythmisk Ind- og Udaanden under Dyrets lo
comotive Bevægelser paa et fast Legeme, forsaavidt disse Bevæ
gelser beroe paa Brysthulens mangfoldige Ribbeen.

Ved at tage Hensyn til disse Modificationer, mener Forfatteren, at 
mange stridige Meninger angaaende vor Snogs Aandedræt kunne forenes. 
De afhandlede Gjenstande oplystes ved smukke Tegninger efter Naturen. 
Forfatteren lover at fortsætte sine Forsög i Aaret 1830.

Etatsraad og Professor i Anatomien Schumacher, Ridder af Danne- 
brogen, har forelagt Selskabet Bemærkninger over den abnorme Gang og 
Forgreninger saavel af Blodkarrene som Brystgangen. Efter en Indledning 
om Venernes Abnormitet i Almindelighed og om den Nytte, det maa have 
for Physiologie, Pathologie, og medicina Jor ensis at være bekjendt med 
disse Afvigelser, gav han en omstændelig Fremstilling af sine mange Iagt
tagelser derover. Vi maae beklage, at Sagens Natur ikke tillader nogen 
fattelig Oversigt, og maa derfor indskrænke os til at bemærke, at Forf. 
ved Begyndelsen af hver Afdeeling forst korteligt afhandler Delenes sæd
vanlige Gang og Leie, og derpaa oplyser Sagen ved Tegninger, som han har for- 
færdiget efter Naturen , hvorved han har benyttet de Præparater, som fin
des i Universitetets anthropologiske Musæum.

Til de problematiske Dele, der findes hos Embryet i den tidligste 
Periode af dets Udvikling, höre et Par Organer , der have deres Leie i 
Underlivet, udvikle sig meget tidligt, voxe til en betydelig Störreise, der
paa aftage og forsvinde. Disse Dele har man deels forvexlet med Nyrerne 
deels antaget dem at være den organiske Masse, der betingede Nyrernes 
Udvikling, eller som forvandlede sig til Generationsorganerne. Man har 
kaldet dem de olffiske eller Okenske Legemer, eller de jalske Nyrer.

Professor Jacobson, Ridder af Dannebrogen, har nærmere undersögt 
disse Organer hos Embryonerne af Pattedyr, saavel i Henseende til de
res Udvikling, Bygning og Function, som Maaden, hvorpaa de aftage eller 
forsvinde. Han kalder dem Primor di alny rer og fremsætter folgende Resul
tater af sine Undersøgelser.

I. De Okenske Legemer eller Primordialnyrerne ere eiendomme- 
lige og selvstændige Organer, der höre til Embryets forste Udviklingsperiode 
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IL De have en særegen Bygning (Structur) og udmærke sig frem 
for alle os hos Pattedyrene hidindtil bekjendte Organer derved, at en næsten 
utallig Mængde af fine paralellöbende Udforselsgange omgive og bedække 
hele Overfladen af samme. Ved denne mærkværdige Bygning betinges 
Maaden, hvorpaa disse Organer aftage eller forsvinde.

III. De höre til de afsondrende Organer (hos Fuglene afsondre de 
Urinsyre); og da deres IlovedudfÖrselsgange aabne sig i Urachus eller Blæ
ren, höre de til de rensende (depurative) Organer.

IV. De staae ci i nogen umiddelbar Forbindelse enten med Ny
rerne eller Binyrerne, og de betinge ei Udviklingen af disse Organer. De 
fortrænges derimod, saavel i Henseende til Læiet som Functionen, ved Ny
rernes Udvikling og tiltagende Störreise.

V. De staae ci i nogen umiddelbar organisk Forbindelse enten med 
Æggestokkene eller Testiklerne, og disse Dele udvikle sig ei af hines Sub- 
stants.

VI. Den mellemste Sphære af Generationsapparatet danner eller 
udvikler sig ved eller langs ad disse Organer; dog forvandle Primordial- 
nyrerne sig ei til dette.

VII. Hovedmassen af disse Organer forsvinder og efterlader kun 
tvetydige Spor. Derimod blive de Dele af Bughinden, der har omklædt 
disse Organer, hos nogle Dyr tilbage og danne de forreste Moderbaand.

VIII» Hos nogle Dyr blive ogsaa Hovedudforselsgangene af disse 
Organer for bestandigt tilbage. Disse ere de Canaler i Vagina og ved 
Uterus, som Malpighi först har opdaget og som Gartner siden har fundet 
og nærmere beskrevet. Disse Canaler ere derfor ei selvstændige Dele, men 
Levninger af Organer, der höre til den forste Periode af Fosterets Ud
vikling.

Samme Medlem har meddeelt Selskabet folgende Iagttagelser, som 
han har gjort ved Undersøgelsen af de Hinder, der omgive Fosteret hos Pat
tedyrene. Nemlig:

at 1) Navleblæren (Blommen) indesluttes i en egen Hinde, der fortsætte^ 
i Embryets Bughinde og ved en aaben Canal staaer i Forbindelse 
med Underlivet;

2) iÆgget hos Pattedyrene findes en Æggehvide, ligesom iFuglenesÆg;
3} Vandhinden (Amnion) har ei den Form, som man i Almindelighed 

antager, men er forsynet med tvende Forlængelser {Cornua) ;
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4) Navleblæren ligger sædvanligt ved Fosterets venstre Side, og i det 
sjeldne Tilfælde, hvor den findes paa den modsatte Side, opstaacr 
dog derved ingen Forandring i Leiet af Brystets og Underlivets 
Organer hos Fosteret;

5) Navleblæren har tvende hule Forlængelsei' (Cornizo), der svare til 
Chalazæ i Fuglenes Æg, hvilket Bojanus allerede har bemærket;

6) i de ydre Lameller af Aarehinden danne sig undertiden Kalkskorper 
af samme Beskaffenhed som Æggeskallen hos Fuglene.
Professor Reinhardt, Ridder af Dannebrogen, har forelagt Selskabet 

adskillige ichthyologiske Bidrag, fremkaldte ved de Undersøgelser han har 
foretaget i Anledning af en ny Udgave af Fabricii Fauna Grönlandica, et 
Værk, hvortil den samme Kongelige Gavmildhed, som allerede har virket 
saa meget for Videnskab og Kunst, har gjort ham det muligt at foranstalte 
mere omfattende Samlinger, især af de lavere Dyrgrupper, end nogensinde 
forhen var tilvejebragt fra Grönland.

Han gjorde forst opmærksom paa den falske geographiske Charakter, 
som den grønlandske Fauna har erholdt deels ved urigtige Bestemmelser, 
deels ved Ufuldstændighed i Opregneisen af de den tilhorende Arter, en 
Ufuldstændighed, som synes især at træffe Arter der ikke findes i Europa. 
Den heraf udspringende Feil bliver saa meget mere følelig, som Grönlands 
Beliggenhed, og dets Naboeskab med Island fortrinsviis egner det til et 
vigtigt Sammenligningspunkt for Bestemmelsen af Forskjellen i Formernes 
Fordeling efter Længdegraderne. Bidragene indeholde flere nye Exempler 
paa begge Slags Urigtigheder. Den reviderede Fiskefauna vil altsaa komme 
til at opvise et storre Antal af fremmede tildeels ubekjendte Arter, ime
dens flere europæiske Navne ville forsvinde af den. I sine Familie- og 
Slægtsformer derimod vil den aldeles beholde sin nordlige Characteer. Denne 
vil især fremgaae deraf at Talforholdet imellem de pigfinnede Fiske (acan- 
thopterygii), og de övrige Ordeners Arter tilsammentagne, hvilket angives 
af Cuvier for den hele Fiskeclasse som 3: 1, er aldeles forandret tilFordeel 
for de sidste, og bliver omtrent som 2: 3, uagtet den talrige Karpeslægt, 
som opfyldel' det nordlige Europas Floder og Soer, ganske mangler. Den 
Sætning, som fremgaaer af en Sammenligning af Fiskefortegnelserne fra Iso
land til Middelhavet, at nemlig de pigfinnede Fiskearter tiltage imod Æqva- 
tor i et langt större Forhold end de övrige Fiskeordeners, bliver fuldkom
men bekræftet. Forresten vil Torsk (G adus), Örret (Salmo) og Ulk ('CoZ/wjJ 
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være de lierskende Former, hvilket er en fælleds Characteer for den nord
ligste Deel af Havet, saavel imellem Amerika og Europa, som imellem 
Asien og Amerika. De denne Gang leverede Bidrag omfatte især Ulke
gruppen, af hvilken, foruden den af FaLricius anförte Cottus scorpio, som 
Cuvier antager for en egen Art under Navn af Coitus grönlandicus, endnu 
er bleven undersögt en anden, som i Straalernes Antal i de uparrede Fin
ner stemmer overeens med den europæiske, hvorved det bliver nødvendigt 
at oppebie Sammenligningen af flere Individuer, for at have en bestemt 
Mening om begge Arters Forskjel. En tredie slutter sig til den Række af 
Arter fra Havet imellem Kamschatka og Amerika, hvilke have Piggen i 
Hjörnet af Gjællelaagets forreste Been takket, og hvorhen Cottus dicerans, 
ventralis o. s. v, efter Cuvier höre. Den grönlandske Art, som har faact 
Navnet Cottus tricuspis, har usædvanlig lange Bugfinner. Antallet af Straa- 
lerne i de uparrede Finner ere 11, og 16 i de meget höie Rygfinner, 18 i 
Gadborfinnen og 11 i Halefinnen. Dens store Brystfinner og de nærstaaende 
Gine give den megen Lighed med Cottus scorpioides Faunæ gröul. No. 
114, men man maatte antage en stor Ufuldstændighed hos Fabricius, hvis 
man vilde henfore den dertil, hvilket den udforligere Beskrivelse vil vise*  
Cottus scorpioides og Cottus Gobio, Faunæ Grönl. No. 115 forekom hid
til ikke i de grönlandske Sendinger; at den sidste ikke er den europæiske 
Art fremgaaer af Fabricii korte Beskrivelse.

Ligesom Havet ved Kamschatka frembyder nogle Fiskarter, der nær
me sig meget til Ulkerne, uden dog at kunne henstilles i samme Slægt, 
saa opviser ogsaa det grønlandske Hav en saadan for den nordeuropæiske 
Fauna fremmed Mellemform, men som ikke kan forenes med nogen af de 
ved Kamschatka forekommende. Dr. Pingel medbragte til det kongelige 
Museum fra sin Reise i Grönland en Fisk, som Forfatteren fandt i Hen
seende til de tvende Rygfinner, Piggene paa det forreste Gjællelaagsbeen, 
Straalerne i Bugfinnerne, og Tandforholdet, at stemme overeens med de 
egentlige Ulker, men det forholdsviis mindre Hoved, Formen af Brystfin
nerne, det fortil bredere Öierandbeen, og den i smale skjæve Tværbaand 
uddannede Huud gjor det nödvendigt at danne en egen Underslægt af den 
som har faaet Navnet Triglops, fordi Fisken har ved forste Öiekast Lighed, 
med en Trigla; ihvorvel den i andre Henseender kan ansees som et For
bindelsesled imellem Cottus og .Aspidophorus. Den eneste Art, paa hvilken 
denne nye Slægt er grundet, er kun blevet beskrevet efter det sex Tom-
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mer lange i Brændeviin opbevarede Individuum, livis uparrede Finner have 
folgende Antal af Straaler: 1ste Rygfinne 12 tynde böielige Pigstraaler ; 
2den Rygfinne 24 enkelte, for det meste articulerede, Straaler ; Gadborfinnen 
25 Straaler af samme Slags. Dette store Antal af Straaler er ligeledes 
fremmed for Coitus, og endnu mere for Aspidophorus.

De nordlige Have imellem Asien og Amerika paa den ene, og Eu
ropa og Amerika paa den anden Side frembringe den Ulkegruppen under
ordnede Slægtsform Aspidophorus Lacep : eller A g onus Bl., af hvilken Cu
vier opstiller i sin histoire de poissons 4de Deel ni Arter. Der forekom
mer i denne Slægts geographiske Fordeling, saaledes som den hidindtil efter 
Forfatterne er antaget i Systemet, en paafaldcnde Anomalie. Den eneste 
europæiske Art forekommer fra den Biscaiske Bugt til det nordlige Island 
sex Arter udbrede sig fra de nordlige japanske Öer til Kainschatka, tvende 
derimod, Aspid, decagonus og monopterygius, skulde findes i det tropiske 
Hav i Indien. For to Aar siden erholdt Forfatteren af Kjöbmand Monrad, 
som vendte tilbage fra Julian ehaab, en der fanget Aspidophorus, som han 
godtgjorde at være Blochs A. decagonus. Exemplaret er kun törret, dog 
er Overeenstemmelsen med Blochs Figur altfor stor til ikke strax at kjen- 
des. Hvorvidt Fabricius har haft denne Fisk for Oine, da han angav 
Cottus (Aspid.) cataphractus som en gronlandsk Art, kan endnu ikke be
stemmes, imidlertid er saa meget klart, at de faa Ord som han fojer til de 
af Systemet udskrevne Artskjendetegn, vise hen paa en anden Art, end den 
af hvilken Navnet er laant. Ogsaa af Aspid, monopterygius besad Forfat
teren siden to Aar flere tö'rrede Exemplarer, hvilke vare ham givne, som 
hjembragte fra Grönland, men saa stærkt virkede Blochs udtrykkelige Ord, 
som ikke blot anföre Havet ved Tranqvebar, som denne Arts Opholdsted, 
og König, som dens förste Opdager, men endog beraabe sig paa denne ved 
Angivelsen af Fiskens Næring, at denne nye mærkværdige Localitet blev 
tilbageviist, indtil Dr. Pingel i Efteraaret 1829 hjembragte et Exemplar, 
som blev fanget under hans Ophold vedFrederikshaab, og af ham selv ned
lagt i Brændeviin. Siden har Museet erholdt et andet Exemplar fra Grön
land opbevaret paa samme Maade. Individuerne derfra stemme ganske 
overeens med Blochs Beskrivelse og Tegning, med Undtagelse af Straalerne 
i Halefinnen, som efter hiin skal være 6, medens de paa Museets Exemplar 
ere 11. Ved disse bekræftede Kjendsgjerainger er saaledes den Modsigelse 
hævet, som fandt Sted imellem de övrige Arters og disse tvendes geogra-
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pliiske Fordeling, og Slægten udviser sig nu som en i alle sine Led nordlig 
Form. Det er usandsynligt at disse to Arter skulde findes baade i 
det grönlandske og det tranqvebarske Hav med Overspringen af alle mel
lemliggende Zoner, og at vor Samling skulde besidde fem Individuer af 
Aspidoph. monopterygius fra forste Sted, medens Museet i Paris, som efter 
Cuviers Udsigende har erholdt saa mange og saa store Sendinger fra Ostin
dien, aldrig skulde have faaet et eneste Exemplar derfra. Blochs sædvan
lige Letsindighed i at angive en Fiskarts Findested er ogsaa kiendelig her. 
Han erholdt sine grönlandske og tranqvebarske Naturalier over Kjöbenhavn. 
Formodentlig er Forvexlingen skeet i en af Fiske fra begge modsatte Cli- 
mater bestaaende Sending.

Endvidere oplyste Forfatteren, at Perca norvegica (Sebastes norvé
giens) Faun. gr. No. 121 er ganske liig med Individuer fra Norge, men at 
Gasterosteus aculeatus l. c. Nr. 122 er forskjellig fra vore danske Arter. 
Det sidste gjelder og om Blennius gunellus F. gr. No. 108, der er meget 
forskjellig fra den, hvis Navn den bærer. Den træffes i uforandret Ud
seende fra Julianehaab til Umenak, og udmærker sig iblandt andet ved sin 
igjennem flere Aldre constante Farvetegning fra den europæiske. Forfatteren 
har givet den Navn af G. Gronlandicus.

Iblandt de Fiskearter, som erholdt en nöiagtigere Bestemmelse i disse 
Bidrag, end hidindtil var skeet, er Ophidium viride, hvilken Fabricius 
forst, skjöndt ufuldstændigt og kun efter et eneste, to Tommer langt Indi
viduum, har beskrevet, hvorfor ogsaa dens systematiske Plads aldeles ikke 
har været at bestemme. Den nye udforlige Beskrivelse grunder sig paa 
en Svite af fem Individuer, fra to til syv Tommer lange, hvilke Candidat 
Fahl har indsendt fra Julianehaab. Forfatteren liar derved seet sig iStand 
til ikke alene at forfölge Artens Forandringer igjennem dens Væxt, men 
ogsaa at gjennemgaae meget af dens Anatomie, og at forfæl dige dens Skelet. 
Resultaterne af Undersögelser'ne blive, at den paa ingen Maade kan forenes 
med Aalegruppen, fra hvilken den bortfjerner sig i mange Henseender, og 
især ved Dannelsen af dens Kjævebeen, ved Gjællelaaget, som er af normal 
Form og Störreise, -ved Straalerne i Gjællemembranen, som ere korte, og 
ved Beliggenheden af Gjælleaabningerne foran og over Brystfinnerne. Deri
mod er den meget beslægtet med Ophidium. Kjævebenene ere hos begge 
ligedannede. Den har samme Tandform som Ophidium barbatum og Vds- 
salli med Hensyn paa Stedet, og Tænderne selv frembyde kun ubetydelig



LV

Forsigel i Henseende til Dannelsen. Den störste Forskjcl ligger i Gjælle- 
aabningen, som líos den grønlandske Art kun er liden og rund, og stillet 
imellem Nakken og det överste Hjörne af Brystfinnen, hos Ophidiumslæg- 
ten derimod meget stor og strækkende sig fra Nakken til langt under Stru
ben. De indvortes Afvigelser ere endnu större. S vommeblæren er aldeles 
forsvunden, og den tarmformige Mave aabner sig uden at antage nogen 
Forandring i sin Retning i Tyndtarmen, som har tvende korte keglefor- 
nrige Blindtarme tæt ved Mundingen. Ophidium viride vil saaledes komme 
til at danne en egen Slægt, hvis eneste endnu bekjendte Art har 6 Straa- 
ler i Gjællcmembranen, 11 i Brystfinnerne , 97 tydelige og deelte i Rygfinnen 
indtil Halens Midte og 71, derfra regnet, i den med Rygfinnen til en spids 
kort Halefinne sammenlöbende Gad borfinne.

Professor Zeise har fortsat sine i forrige Aarsberetning omtalte Un
dersøgelser over Phosphorets Evne at reducere Metaller, Paa flere Maader 
har han derved forsøgt dets Ledeevne, deels ligefrem, ved et meget fiint 
angivende Galvanometer, deels ved at construere et voltaisk Apparat af 
Kobber og Phosphor af flere Led. Men i intet Tilfælde viste sig tydelig 
Ledeevne. Dette bragte ham til at variere sit i forrige Aarsberetning an
førte Forsøg med Phosphor og Platin saaledes, at han omhyggeligt bedæk
kede med Klæb vox det Sted, hvor Phosphorstangen og Platinstangen vare 
sammenföiede : — og nu udsatte sig intet Kobber paa Platinet. Eleraf maa 
da sluttes, at det kun er ved Berøring mellem Platinet og det först ved 
Phoshoret udskilte Kobber, at den galvaniske Strømning indtræder. Dog 
fortjener herved at mærkes, at en Platinstrimmel ene i Forbindelse med 
en Kobberstrimmel overtrækkes meget langsommere med Kobber, end naar 
den tillige er i Forbindelse med Phosphor.

Ligeledes har han givet en Beretniug om nogle Forsøg, som han 
bar udfort, tildeels for flere Aar siden, ved at fortsætte sine i Aarsberet- 
ningen for 1825 og 1826 omtalte Undersøgelse over Platinchlorid , behand
let med Alcohol. Han har nemlig fundet, at Tvechloridet forandres ved 
Alcohol til en særegen Forening af Platin, Chlor, Kulstof og Brint, som 
udmærker sig ved folgende Egenskaber: a} ophedet i fast Tilstand, giver 
den Platin og Kul under Udvikling af en brændbar Luft og af Saltsyre
luft ; 6) ophedet i opløst Tilstand giver den metallisk Platin og en brænd
bar Luft, c) ophedet i oplöst Tilstand med caustisk Kali giver den, lige
ledes under Udvikling af nogen brændbai' Luft, et sort, exploderende Pul-
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ver; d) med Svovlbrint giver den et guult Bundfald, som snart bliver sort, 
og da ligeledes er exploderende ; é) salpetersyret Sölvilte sat til Oplosnin
gen, udfælder strax en Deel af Chloret, men en anden Deel udskilles ikke, 
förend Oplosningen har været ophedet, og derved har udsat Platin ; /) 
Oplosningen giver ikke Bundfald, hverken med Chlorkalium, eller med 
Chlorammonium ; g) den giver en chemisk Forening med Chlorkalium, som 
anskydcr i meget regelmæsige gule Krystaller.

Professor Forchhammer forelagde Selskabet en Afhandling, hvori han 
beviste, at de fleste Leerarter ved Hjelp af Svovlbrint kunne adskilles i 
to mechanisk blandede Stoffer, hvoraf det ene er et metallisk Silicat, som 
fuldkomment decomponeres ved Svovlbrint , og hvis basiske Bestanddele 
siden kunne oplöses i Saltsyre, medens Kiselsyren kan uddrages ved kul- 
suurt Natrum. Flan viste, at ogsaa en stor Mængde andre metalliske Sili- 
cater blive decomponerede ved Svovlbrintet og at Porcelainjorden fra Born
holm indeholder et Ceriumsilicat.

Etatsraad og Professor Örsted har meddeelt Selskabet et nyt elec- 
tromagnetisk Forsög, som han troer uforenelig med Ampères Theorie. Det 
er en gammel Erfaring i Videnskabens Historie, at modsatte Theorier over 
en Naturvirkning længe kunne vedligeholde sig imod hinanden, uagtet der 
vel findes Grunde, der burde bestemme Meningerne. I et saadant Tilfælde 
maa man söge at udfinde et Experiment, der aldeles ikke kan forklares paa 
to Maader. Standsede man for paa en Korsvei, hvor man var usikker 
hvilken Retning man videre skulde tage, saa viser et saadant Experimenten 
crucis, som Baco kaldte det, den rette Vei. Paa et saadant Punkt kunde 
man omtrent antage, at Striden stod mellem den Forklaring Ampere havde 
givet over de electromagnetiske Virkninger, og den, Opfinderen har givet. 
Vel har Ampères Theorie ikke beholdt mange Forsvarere uden for Frank
rig , og selv der ere Meningerne deelte ; men den Mangfoldighed af ma- 
themathis'ke Udviklinger, der giör det vanskeligt at overskue denne Theo
rie, har ogsaa hindret mange Physikere i at bestemme dem for en Mening. 
Som bekjendt antager Ampère, at Magnetismen ikke bestaaer i andet end 
en Samling af smaa electriske Stromme, der gjöre Kredslob omkring Grund
delene, i Planer, der ere paralelle og gjö’re en meget liden Vinkel med 
Magnetaxen. Den Klygt, hvormed den sindrige franske Mathematiker har 
vidst efterhaanden at omdanne og udvikle sin Theorie, saaledes , at den 
lader sig forene med en Mangfoldighed af stridige Kjendsgjerninger er mærk
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værdig; imidlerid troer Örsted dog nu at have fundet cnKjcndsgjerningafensaa 
indlysende Natur, at det skal være vanskeligt at forene den med Ampères 
Theorie. Til dette Forsög bruges en Magnetnaal af omtrent 4 Tommers 
Længde, der er boiet saaledes, at den har en horizontal Deel, i hvis Midte 
Ophængningspunktet er, hvorimod den ene Ende er böiet opad, den anden 
nedad, som ABCDE i vedstaaende Figur.

E

A

Naar nu en gjennemströmmet electrisk Leder sættes ligeover- 
for den ene Ende af Naalen, f. Ex. DE og paralel dermed, saa 
skulde den efter Ampères Theorie ingen Virkning have derpaa; thi 
efter denne Theorie skulde Lederens Virkning paa Magneten ikke grunde 
sig paa andet end den Lov, at magnetiske Stromme, naar deres Ret
ninger ere lige, eller ved Kræfternes Oplosning kunne tilbagefores der
til, udove en Tiltrækning, men naar Retningerne ere modsatte, en Fra
stødning paa hinanden. Naar derfor Lederen staaer lodret paa alle de 
Stromme, som Theorien antager i Magneten, maatte den ingen Virkning 
derpaa frembringe. Derimod maatte den frembringe Virkninger saa snart 
den bragdes ud af den paralelle Stilling, og drive Naalen til den ene eller 
den anden Side, alt som den heldede saaledes“, at Strömmene enten vilde 
tiltrække eller frastöde hinanden. Men nu viste Forsögenc, at Lederen 
drev den ligefor staaende Ende af Naalen til samme Side, enten dens Ret
ning var lodret eller heldede til hvilken som helst Side, naar den kun ikke 
altformeget nærmede sig den horizontale Stilling. Dette syntes allerede 
afgjörende, men Forsöget tillader endnu flere lærerige Forandringer. Dreier 
man Naalen saaledes om Axen af den horizontale Deel, at AB kommer op
ad , men DE nedad, saa driver den gjennemströmmede Leder endnu Naa
len i samme Retning som för, og det uden at nogen Forandring indtræder, 
om den bringes til at lielde til een af Siderne. Dersom der gaves saa- 
danne Stromme i Magnetnaalen, som Ampère antager, saa maatte de være 
horizontale i AB og DE, og faae modsat Retning, naar de vendes om, 
hvorved da ogsaa den lodrette Leders Virkning derpaa maatte vorde den 
omvendte. Endnu blev den mulige Tanke tilbage, at den lodrette Leder 

(8)
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slet ikke virkede paa den ligeoverfor staaende lodrette Deel af Naalen, men 
kun paa den horizontale. Endskjöndt en saadan Tanke vel lod sig gjen- 
drive ved mathematiske Grunde, syntes dog den experimentale Vei her at 
være den korteste. Paa den horizontale Deel af Naalen befæstedes en an
den af samme Længde som denne Deel, men i modsat Retning. Dens 
magnetiske Kraft var langt större end den som fandtes i den hori
zontale Deel, hvorom man ved Forsög let overbeviste sig. Uagtet dette 
Tillæg, virkede den electriskgjennemströmmede Leder ligesaadan paa den 
som för. Denne hele Sum af Experimenter synes uforenelig med Ampères 
Theorie.

Etatsraad Örsted har ligeledes i Selskabet fremsat Betragtninger over 
Forholdet mellem Lyden, Lyset, Varmen og Electriciteten. Det korte Ud
tog heraf kan ikke gjöre Fordring paa lieelt igjennem at være tydeligt, 
uden for dem, der allerede tidligere have fulgt Gangen af hans Tanker 
herover. Foruden de andre vigtige Grunde, der vise at man ikke fra en 
vis Grundliighed mellem Lyset og Lyden tör slutte til en Farvemusik, gjör 
lian opmærksom paa at Svingningernes Antal i de Lysbölger, der have den 
storste Hastighed, ikke stiger til det dobbelte af dem som have den mind
ste, med mindre man maaskee vilde sammenligne det prismatiske Farvebil- 
lcds dybeste, men svageste Violet med dets mindst synlige Rödt, over 
hvilke to Farvers Straaler vi ikke have egentlige Maalinger. Det Slægt
skab der findes mellem det sandselige Indtryk af Farvebilledets yderste Rô
de og yderste Violet, kunde derimod muligen forestilles som Folgen af, at 
der i dette var 2 Gange saa mange Svingninger som i hiint. Alle Soelly- 
sets Farver skulde da staae i samme Forhold til hverandre, som de Toner 
der indsluttes i een Octav. Om Lys og Varme gjentager han den allerede 
af ham for lang Tid siden fremsatte Bemærkning ; at de kun ere forskjel- 
lige ved en indvortes Svingningshastighed. Dersom altsaa Lyset bestaaer i 
Æthersvingninger, saa maa ogsaa Varmen bestaae deri. Herved fores han 
til yderligere at bekræfte sin allerede i 1813 fremsatte Mening, at al Varme 
er Straalevarme, og at den Varme, som kaldes ledet, kun er en indvortes 
mellem Grunddelene frem- og tilbagestraalende Varme. Heraf fulgte da 
atter, at naar et Legeme forsættes i en ny Tilstand, hvori den indvortes 
Varmestraaling gaaer hurtigere, udsender Legemet pludseligt flere Varme- 
straaler, hvorved Varme vorder fri, men kommer det i en Tilstand, hvori 
den indvortes Straaling gaaer langsommere, eller maaskee rettere, finder
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ct störrc Antal af Hindringer, saa udgiver det ikke saamange Varmestraaler 
som för, og siges at binde Varme. Endeligen viste han, at man, dersom 
man nödtes til at antage Lys og Varme som Svingninger i Ætheren, ikke 
kunde undgaae ogsaa at betragte Electriciteten og Magnetismen som Sving
ninger; men at Forskjellen mellem de electriske Virkninger og de magne
tiske, ikke kunde ligge i Svingningshastighederne alene, men at en væ
sentlig Forskjel maatte ligge i Svingningmaaden. Faa Nødvendigheden af 
at antage indvortes Bevægelser, som ledsagende de chemiske Virkninger, har 
han allerede for gjort opmærksom. Iövrigt vilde han ikke have det anseet 
som aldeles afgjort, at Lyset bestaaer i Ætherens Svingninger; men vilde 
her kun under Forudsætning, at denne Mening, der i de nyere Tider har 
vundet saa meget i Sandsynlighed , vise at den indbyrdes Sammenhæng mel
lem Electricitet, Galvanismus og Magnetismus maa forestilles ligesaa uaf
brudt, som i den Theorie der gik ud fra de electriske Kræfter, en Sand
hed, hvorpaa han, under en anden Form, allerede havde gjort opmærksom 
i sine Ansichten der chemischen Naturgesetze, 1812.

Den historiske Classe,

Hs. Hr. Biskop P. E Millier, Ridder af Dannebrogen og Danne
brogsmand, forelagde Selskabet Slutningen af sin Undersøgelse over Saxo, 
hvilken angik dennes Histories fjortende, femtende og sextende Bog. Ved 
Erik Emuns og Erik Lams Regjeringer bleve Saxos Efterretninger især 
sammenlignede med Knytlingasagas, Svend Aagesens og den Roskildske Krø
nikes. I Henseende til de folgende Borgerkrige viste Forfatteren Saxos 
Nöiagtighed og Upartiskhed ved Sammenligning med Knytlingasagas, Hel
molds og Annalisternes Beretninger. Han sögte at oplyse de enkelte Om
stændigheder ved Kongemordet i Roskilde, og forsvarede Saxos Fremstil
ling af Svend Grathes Characteer. Angaaende Faldemar den Förstes Regje- 
ring udviklede han Saxos Nöiagtighed med Hensyn til den Tidsorden, hvori 
han havde fortalt Begivenhederne, og beviste, at Snorre, Knytlingasaga og 
Annalerne feile, hvor de i Tidsbestemmelsen afvige fra Saxo. I Særdeles
hed godtgjorde han, at Rygens Erobring maatte være skeet 1168, Prinds 
Knuds Kroning 1169. Tilsidst forklarede han Saxos Fremstilling af de 
norske Begivenheder, samt af Falde mar s Forhold til Keiser Frederik den

(8*J
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Jorste, og forsvarede Saxo mod Beskyldningen for at han skulde have væ
ret partisk imod Skaaninger og Jyder.

Ordbogsccunmissionen
liar fortsat Revisionen af Bogstavet S. Tretten Ark ere allerede deraf trykte?

Den meteorologiske Committee
har modtaget Iagttagelser fra forskjellige Steder og haaber snart at kunne 
udgive et nyt Hefte af Iagttagelser og disses Resultater.

Fra 31 Mai i83o til 3i Mai i83i.
Selskabet har i afvigte Modeaar tabt sin höitagtede Præses

Hs. Excellence Geheime-Statsminister Grev Ernst Heinrich o.Schim- 
melmann, Ridder af Elephanten, Storkors af Dannebrogen og 
Dannebrogsmand o. s. v.

Hans Minde höitideligholdtes i et Mode d. 14 Juli, ved en Tale, 
holden af Selskabets Secretair.

Til Præses valgtes i den Afdodes Sted :
Ils. Excellence lir. Overkammerherre p. Hauch, Ridder af Elephan

ten, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand o. s. v.
Endnu beklager Selskabet Tabet af:

Hr. Etatsraad Christian Frederilc Schumacher, Ridder af Dannebro
gen, Dr. og Prof. Medicinas.

lir. Professor og Magister Bendt Bendsen, Ridder af Daunebrogen. 
Til indenlandsk Medlem af den physiske Classe har Selskabet aptaget: Dr.

Phil. P. W. Lund,

Den mathematiske Classe.
Rækker, hvis Led ere Productor af Ledene i tvende eller flere an- x 

dre Bækker, hvis Summer (jonctions génératrices] man kjender, forekomme
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hyppigt i Analysen. Til at fremstille de Functioner, hvis Udviklinger de 
ere, tjener, som bekjendt, det Parsevalske Theorem, (Mém. prés, à l'institut 
par diu. Savans. 1-638), hvis Anvendelse ved de deri indbefattede be
stemte Integralel' medfører betydelige Vanskeligheder. I et meget specielt 
Tilfælde, naar nemlig den ene Række har constante Differentser i en hvil- 
kensomhelst Orden, giver et Theorem af Euler (i hans ’Differenzialrech
nung” 2-33, Michelsens O vers.) umiddelbart det sögte Udtryk. Herunder 
kan nu ogsaa det Tilfælde ansees indbefattet, at den ene givne Række er 
recurrent, skjönt Formlerne da ville blive noget vidtløftige.

Hr. Cand. Jnr. og Fuldmægtig i Admiralitetets Casserercomptoir Jür
gensen har meddeelt Selskabet en Afhandling, hvori han har opstillet en 
Læresætning for sidste Tilfælde:

n (x)=A4-B x-{-C X2 -f“ D X3 &c. være en hvilkensomst Func
tion’, som kan udvikles efter hele og positive Potenser af x. Hvis man 
multiplicerer den Led for Led med Coefficienterne i Udviklingen af den 
ægte rationale Brök

ø x
a-f-1 ß4"l 0/4~l °8 benævner

(1 — px) . (1 — qx) . (1 — rx) ... &c.
ø x ø x

ß4~l y4~l “led T x> a-\-l 9/4~l med % x,
(1—qx) (L—rx)...&c (1—p x) (1—rx)... &c.

ø x
a-j-1 /34~1 s saa cr deu fremkomne Række

(1—px) . (1—qx) ... &c.
d“GVp)n<px>) dyQv^n(rx)

s =------------- -a+-------------p+-----------
1.2.3...adp  1.2.3...pdq 1.2.3...y.dr

hvilken Formel har saamange Led, som der ere Factorer i Brökens Nævner.

Af dette Theorem hai' han uddraget adskillig«? Corollarier, hvoraf 
folgende ere de vigtigste:

)
-+&C ..(1.)
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1) Er den givne recurrente Række -Udviklingen af den ægte Brök
ø X

---------------- ?---- saa fore Coefficienterne til Potenserne af p x til 
« -f- 1

(1—p x)
constante Dilferentser og den Euler ske Formel reduceres til

a
1.2.  3... adp

i det p 1 efter Differentiationen.
2) Multipliceres Coefficienterne i Udviklingen af den rationale Brök

1
Led for Led med Udviklingen af 14~x4“x2 4“ x3 4“ &c'»

saa fremkommer hiin Brök selv. Fölgelig, da de angivne Differen
tialer i Formelen (1.) ere tagne med Hensyn paa p, q, o. s. v. saa 

1
vil man, i det II (x) antages = "—let ved at differentiere med

Hensyn til x og sætte x-----n, udlede det almindelige Led i enhver
recurrent Række, og ligeledes, ved at antage II (x) 2=2 en hvilken- 
somhelst Function, det almindelige Led for en Række? hvis Led ere 
Producter af en given og en recurrent Rækkes Led, udtrykt ved det 
almindelige Led af den givne.

1
3) Ved at antage II (x) -----decomponeres den givne rationale

hvoraf ved Integration med Hensyn til x

Brök saaledes:

1 A V 0 f14 1
0 X d <p W 1-pxJ d <q 

-L.
' 1 — q

/** øx. dx d 1

a4-l- c* ' ß '
(1—px) (1—qx)...&c. i.2.3...«dp 1.2.3... ßdq

som altsaa er en almindelig Integrationsformel for alle rationale ægte brudne 
Functioner. P, Q. o. s. v. ere vilkaarlige Functioner af p, q. o. s. v.
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Dc ovenangivne Resultater have en saadan Form med Hensyn til de
deri indgaaende Störrelser a, ß, o. s. v., at den Tanke frembyder sig ai sig 

d / (O
selv, ved en Interpolation af Functionen ~ betragtet som Function af 

dx
n, at udvide dem til det Tilfælde, at a, ß, o. s. v. ikke ere hele og po-

n_I n-2
d V

sitive Tal.
dn (W. V) d"v , n

Da Udtrykket ------ —- — WyT +
d v av

i det "XV ogV ere Functioner af V, gjelder for alle hele positive og nega
tive Værdier af n (Lacroix Calc. diff\ et int. 3-356.), saa defineres 

n n n-i
d (WV) d V d V
 — med bruden Exponent ved  - > —~ &c. i det n er bruden, 

dy-------------------------------------------------d v d v

Man kan nu vælge V efter Behag og behöver blot at give
11

d V
---- — en saadan Betydning, at den svarer til det engang givne, naar n er 
d v

et lieelt Tal. Antages saaledes f. Ex. V-----yn og anvendes den af Euler
n m

dy
(Lacroix Calc. diff\ et int, 3-409) angivne Definition paa ------- saa har man

d y11
for alle positive Værdier af n

(hvor . [n] efter Vandermondes Betegnelse betyder Værdien af 1.2«3...n)

eller
d (W»n)

1.2.3... n dy11
w + iw'j+^‘w"2 + &c.

Det sees let, at dette Udtryk, der ikke indeholder li som Exponent, 
er skikket til Interpolation. Imidlertid er endnu det Sporgsmaal tilbage, 
hvorpaa Formlens Anvendelighed i det ovenomtalte Tilfælde beroer, om de 
Udviklinger, som dette Udtryk giver, svare tilde Udviklinger, man paa 
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andre Vcie vilde finde a£ de opgivne Fanetioner. Dette er Tilfældet, naar 
a-j-i.

den givne Bröks Nævner har Formen (1—p x) ; men i andre Tilfælde
har lian endnu ingen fyldestgjörende Resultater i denne Henseende.

Forsaavidt der blot er Spörgsmaal om Interpolation, kan man give 
hiint Udtryk en saadan Form, at det kan anvendes paa alle saakaldte func- 
tiones inexplicabiles. Skriver man nemlig f (y) for W og bemærker at 

W4-W't4-W"— 4- &C. = /(v 4-t.) og 1 4- n yt 4- y*t 2 4- &c.
1<2 - • 1.2’

n
=(1 + yt) saa erholdes efter den Parley alske Formel, Udtrykket 
dV/>)

1.23.. .n d if

Bemærkes at / , Íz^<_1')n= Zt“2^-! /4-zY*-i  Jn saa uddrages 
U4-ye 7 e le o ,

let heraf, i det v1' f v kaldes (? (v).
11

. ----- 1 Z i nzy'ZT ( -z/q i -nz/” / z<~J
1.2.3.. .U d Z 2Te/oZ}e <nH-e J e øV4-e >|, 

hvilket er gjeldende for alle positive Værdier af n. Heraf udledes 

igjen ved at udvikle ø ( 1 C~Z og udfore Integrationerne:

d ø (v) sin n ff | øv ty'v ø/z v \<pui v
1.2.3... nd/ 9 { 11 n-1”^ 1.2.(n-2) 1.2.3. (n-3)

4- &c. i.

Alen denne Formel sees let at have den Egenskab, at for enhver 
heel og positiv Værdie af n, alle Ledene forsvinde paa eet nær som giver 

Øin)y
§ hvis sande Værdie findes at være ----------- . Alan kan altsaa generalisere

1.2.3...n
og finde den almindelige Interpolationsformel for alle Junctiones inexplica
biles, som kun have Betydning for hele og positive Værdier af den uafhæn
gige Störreise x
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hvortil, for at interpolere under forskjellige Former, kunde foies et Led,' 
sin (?r x). F (x), hvor F er en vilkaarlig Function, som blot ikke bliver 
uendelig for nogen heel og positiv Værdie af x.

Det vil være let at tilföie en lignende Formel for negative Værdier.

Den physiske Classe.
Etatsraad Herholdt, Ridder af Dannebrogen, har forelæst Selskabet 

Resultaterne af sine i Aarct 1830 fortsatte Undersøgelser over Snogen (co- 
laber natrix').

Blandt 57 voxne Individer, som han lod bringe levende hertil Sta
den fra Herresædet Rosenholin i Jylland, var ikke en eneste af Hankjonnet, 
men fandtes alle at være drægtige.

Han udleder heraf, at Antallet af qvindelige Snoge langt overstiger 
Antallet af de mandlige, og bekræfter herved Formodningen, at denne Dyr- 
classe lever i polygamisk Forbindelse.

Samme 57 Snoges Vægt var 19 ?£, altsaa Middel vægten -j- 7?. Den 
mindste havde en Længde af 308, den største af 504 Linier. Middeltallet 
mellem disse to Yderligheder er 406.

Æggene befandtes, da de vare udskaarne, at være omtrent 700 i 
Tallet, og tilsammen at veie 6,¿ Tt.

Af disse 57 Snoge udvalgte Forfatteren 8 til nöiagtigere Undersø
gelse. Middeltallet af deres Længde gav 402 Linier, Middelvægten 2561 
Gr. (kun 1 Gran over f 7/1); Æggenes 856 Gr.

Æggenes Middeltal er 13 for hver Snog. Tager man fra Middel
vægten af Snogene Middelvægten af Æggene, bliver ikkun l;05 Gran til
bage for Hunsnogen, der har lagt sine Æg. Denne Vægt, fordeelt paa 
Middellængden 402 Linier, giver ikkun 4,24 Gran for hver Linies Længde.

Ved at sammenstille dette Forhold med Resultatet af sine Undersø
gelser fra 1829, nemlig at Snogungen til en Længde af 90 Lin. kun veier 
36 Gr., ledes Forfatteren til den Slutning, at Udviklingen aj den voxne Sno^s 
organiske Masse er 10 Gange stærkere end Ungens.

Hiin den Voxnes frodigere Tilvæxt hentyder paa en atorre locomo- 
tiv Kraftfylde (Irritabilitet) i Forhold til dens Længde.

(9) .
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Under sine ileraarige Undersøgelser fandt Forfatteren aldrig nogen 
drægtig Snog, som var kortere end 300, eller længere end 508 Linier.

Dette giver ham Anledning til at spörge : vaagner maaskee Parrings- 
Drivten hos Hunsnogen först naar den har opnaaet en Længde af 300 Li
nier? Er dens fulde Udvikling (her i Norden) indskrænket til 508 Linier? 
I hvilken dens Levealder opnaaer da dens Legeme disse forskjellige Læng
der? Hvor mange Aar vedvarer dens Frugtbarhed? Naar indtræffer dens 
Alderdomsdöd ?

En sammenlignende Udmaaling af den voxne Snog og Snogungen 
gav folgende Resultat :
Den Voxnes Længde Hovedets Halsens Mellemkroppens Halens

402 Lin. 13 Lin. 44 Lin. 273 Lin. 72 Lin.
Ungens , 90 Lin. 3 Lin. 11 Lin. 59 Lim 17 Lin.
Den Voxnes Melleinkrop er altsaa 68 pCt., den Nyfodtes 65 pCt. af Dy
rets Længde. Da Snogen som bekjendt intet Mellemgulv (Diaphragma) 
har, saa danner dens Mellemkrop en Huulhed, der er fælleds for Bryst- 
og for Bug-Organerne. Brysthulen bestemmes rigtigst efter Lungens Længde, 
fra Halsen til Æggegangene; Bughulen fra Lungens bageste Ende til Clo- 
aken.

Efter nöiagtige Udmaalinger af hiin fælleds Huulhed (273 Linier i 
den voxne Snog), bor de forreste 127 Linier henregnes til Brysthulen, 
de bageste 146 Linier til Bughulen. I den Nyfödte henhore de 27 Linier 
til Brystet, de övrige 32 Linier til Bugen.

Brysthulen synes under Snogens Tilvæxt forst at udvikle sig i sam
me Forhold som Legemets Længde, men senere i et stigende Forhold. I 
den Nyfödte havde Lungen 27 Linier, af 90 Linier, (Ungens Længde). 
I en Voxen paa 308 Linier holdt den ogsaa 0,3 af denne Længde; nemlig 
92 Linier. I en anden voxen Hunsnog af 356 Liniers Længde holdt den ' 
ligeledes 0,3; nemlig 107 Linier. Derimod fandtes ved folgende större 
Længder ;
af 372 Lin. istedet for 112 Lin. ved Udmaalingen at have 114 Lin.
- 380 — — 114 — — — ug 
- 396 — — 119 — — — 123 —
- 420 — — 126 — — _ 132
- 480 — — 144 — — — 158 —
- 504 — — 151 — — — 168 —
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Ungens Lunge er altsaa relativ kortere end i Snoge af 372 til 504 Liniers 
Længde. Bughulen maa, som naturligt, forkortes i samme Forhold som 
Brysthulen forlænges.

Snogens Lunge betragtes af Physiologerne under to Afdelinger, a) 
dens forreste spongiöse Deel, der er meget aarerig og fungerer som det 
egentlige Organ for Iltningen (Oxydations-Organ) ; ¿) den bageste blære- 
formige Deel, der har faa Aarer, og tjener som Luftbeholder for Aandin- 
gen og som S vommeblære.

Ved at udmaale sine Snoge efter denne Afdeling fandt Forfatteren, 
at den spongiöse Lunge i Ungen, hvis Brysthule var 27 Lin. holdt 14 
Lin , den blæreformige 13 Lin. og at fölgelig hiin (den spongiöse) ud
gjorde 52 pCt. af Brysthulens hele Længde, denne derimod 48 pCt.

Ilan sammenholder derefter dette Resultat med Udmaalingen af de 
forhen anförte 8 voxne Snoges Lunger :
I a) hvis Lunge havde en Længde af 92 Lin. var den spongiöse 27 

den blæreformige 65
i *)

i O

107

114

— var den spongiöse 31
den blæreformige 76

— den spong. 32 blæref. 82
i i7) — — — 116 — — 33 — 83
i e) — — — 123 — — 35 _ 88
i/J — — — 132 — — 39 — 93
i å'J — T- — 158 — — 47 — 111
i /z) — — — 168 _ _ 4s _ 120
Efter disse Udmaalinger beregner Forf. at den spongiöse Deel af Lungen
i Voxne kun udgjör • • 29 pCt.
den blæreformige derimod . • 71 —
Denne Ulighed i Blærelungernes relative Störreise anseer Forf. som A arsag 
til, at Ungen altid, naar den holdes under Vand, drukner inden faa Dages 
Forlob, og at den Voxne derimod i flere Uger kan bevare sit Liv og sin 
Munterhed i Vandet.

Hunsnogens Bug indeslutter efter sin hele Strækning to parrede 
Æggegange (Oviductus). Deres Længde befandtes ved Udmaalingen i In
dividet af 308 Lin. at være . 115 Lin.

504 — — » 184 —
Middellængden af dem alle Otte (1176:8) .... 147 —

(9*)
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Forf. fandt ved sine Undersögelser aldrig begge Æggegange samtidi- 
gcn fyldte af udviklede Æg. Sædvanligen laae de Alle paa langs i een 
af Gangene, sjeldnere fordeelte i dem begge; i sidste Tilfælde indtoge nogle 
den forreste Deel af den ene Gang, andre den bageste Deel af den anden, 
saa at ingen laae jevnsides hinanden.

Kjæden, som samtlige Æg dannede, fandtes i alle drægtige Snoge 
at ende sig 12 til 14 Linier foran Cloaken. Dette Æggegangens bageste 
Stykke var nemlig stedse tomt og i en sammentrukken Tilstand. Da alt- 
saa Middellængden af Bughinden ikkun er 147 Linier, og hvert modent 
Æg 12 til 14 Linier, saa er Middeltallet af de Æg Æggegangene kunne 
rumme, i det Höieste at anslaae til 13 eller 14, om de end imod Drægtig
hedens Ende presses lidt paa skraa mod hverandre. Heraf sees da, at de 
större Klynger af 30 til 50 Snogeæg, som Forf. ifjor fremlagde for Sel
skabet, umuligen kunne være kastede af een Snog. Der kan fölgelig ikke 
tvivles om, at jo undertiden flere Hunner af denne Dyrclasse lægge deres 
Æg paa een og samme Tid i en fælleds Rede og at Æggene efter Födselen 
ere klæbede til hverandre,

I alle sine drægtige Snoge fandt Forf., foruden de i Æggegangene 
(oviductus) indeholdte större udviklede Æg, ogsaa mange mindre i begge 
Æggestokke (opar/aj. Disse mindre Æg syntes at være bestemte for de 
folgende Aar. De större befrugtede laae aldeles frit, uden al Aareforbin- 
delse med Æggegangen, de svömmede ei heller (som Seger vil have seet) 
i Æggehvide. Hænger man en drægtig Snog op ved dens Hale, saa synker 
den hele Æggekjede, under Dyrets Bevægelser, et Par Tommer fremad i 
Bugen ; naar der frembringes en Betændelse i Æggegangene antager vel 
Skalhinden en rodlig Farve, men dog findes ingen Aareforbindelse mellem 
dem og Æggegangen. De Aarer, der saaes paa tre indtorrede Æg, som 
Forfatteren fremviste i Aaret 1829, tilhö’rte altsaa ikke selve Æggene, men 
Æggegangen. Disse Æg vare fö'lgcligen ikke, som man dengang troede, 
umodne, for tidligen kastede Æg, men maa have været udskaarne af Snogen 
tilligemed deres Indhylling (Æggegangen) forend de bleve ham bragte. Han 
var nu overbeviist om, at Snogeægget ingen Decidua*  ingen organisk Sam
menhæng med Moderlegemet har.

I adskillige Snoge, som Forfatteren undersøgte i Begyndelsen af Julii 
Maaned, fandt han, at Æggenes Skalhinde cor tic alis) alt var fast og
seig, men at endnu ingen matrix*  ingen Blodkar, og intet Embryo vare 
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kjendeligc. Ægget indeholdt en homogen gulagtig, halv flydende Vædske, 
Blommen og Hviden vare endnu ikke adspredte, Blommen indhyllet i en 
fiin Hinde, en Deel af Hviden ligesom halv storknet, og paa sin Overflade 
Fastheden nær, men ogsaa en lille Matrix, fyldt med en klar Vædske og 
i samme et meget flint sammenrullet Embryo med et rödt hoppende Punkt 
(punctum saliens) i dets Centrum. Matrix havde i Gjennemsnit 2 til 3 
Linier. Forfatteren troer derfor nu at han forhen (see Oversigten fra 
forrige Aar) har ansat en for kort Tid for Snogeæggets Udrugning, 
da Hjertet neppe efter 4 Dages Udvikling kan begynde sin centrale Virk
somhed. Han troer derfor nu at Snogen befrugtes noget tidligere i For- 
aaret end han tilforn troede! — Embryets lille Hjerte vedblev indtil paa 
3die Dag at hoppe i den afdöde Moders Bug, og det lod som om Blod
karrene i Ægget imidlertid fortsatte deres Udvikling. Dette gav Forfatte
ren Anledniug til at udskjære en befrugtet Æggegang og at nedlægge den 
i sin Moddinge-Kasse; men Embryets Udvikling og Hjertets Slag ophörte 
inden faa Dages Forlob. Endeligen underbandt han ogsaa Bugen paa to dræg
tige Snoge tæt foran Cloaken, i det Öiemeed at forhindre dem i at kaste 
deres Æg, og derved at erfare, om ikke Ungerne skulde kunne modtage 
deres fulde Udvikling i Moderens Bug og födes levende. Men ogsaa disse 
Forsog mislykkedes paa Snogen, ligesom for Geoffroy de St. Hilaire paa 
Honen. Den ene af disse Snoge döde den 9de, den anden den 15de Dag 
efter Underbindningen. Ved Sectionen fandt Forf. Æggegangene rode af 
Betændelse ; Æggene havde faaet en rödguul Farve. Blommen og Hviden 
vare udtörrede eller ligesom coagulerede ; Embryerne ligeledes guulagtige 
og döde. Moderens Uretheres vare efter hele deres Længde lige til Nyrer
nes forreste Ender opfyldte med en seig Urin af en skjön Perlefarve. I 
Tarmene fandtes ingen Excrementer.

Ved denne Artikel spörger Forfatteren: i hvilken Maancd (under 
hvilken Temperatur?) befrugtes Snogen? Voxe dens Æg alt i Æggestok
kene (ovaria) förend Befrugtningen er skeet? Træde de forst efter Befrugt
ningen strax efter hverandre ind i Æggegangene (Oviductus) ?

Om Snogens Aandedræt meddeler Forfatteren folgende Beskrivelse: 
Mundstykket af Snogens lange Luftror ligger paa Tungens lange Skede 
(vagina lingvæ) ved Sliimliinden saa löseligen heftet, at det under Aan- 
dingen kan frit bevæges, ligefra Svælget til Næsegangenes bageste Aabnin- 
ger (Choannæ), Holder Dyret Munden Jukket, saa er Bevægelsen nöiagtigt
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hcgrændset ved deu udhulede Fure, som dannes af Overkjævens tveude 
inderste Tandrækker. Under enhver Udaanding strækker Luftroret si 
fremad til Clioannæ og udvider sig dets Munding til en rund Aabnin 
(rima glotlidis), livorigjennem da Indaandingen skeer. Derefter tilsnöres 
igjeu Mundingen, og trækkes tilbage i Svælget, indtil bag Tandfuren. Sno
gen behover altsaa, medens den synker, ikke som flere Pbysiologer troe, at 
Löie sin Tunge tilbage over Luftrorets Aabning, for at erstatte Mangelen 
paa Epiglottis.

Holder man dens Gab opspærret, saa kjender man tydeligt Aande- 
drættets Rythmus paa Bevægelsen af Luftrorets Munding. Ved at under
binde Luftroret i Munden, standser man öieblikkeligen Aandedrættets me- 
chaniske Phænomener. En Snog, som Forf efter denne Operation lod 
svömme i Vand (af 9|° R-) döde efter 4% Times Forlob, en anden som ef
ter Luftrorets Underbinding blev hængt op ved Halen i frie Luft, qvaltes 
alt efter een Time ; en tredie som ban lod krybe frit paa Gulvet overle
vede Operationen i 5 Timer. De for omtalte Udmaalinger af begge Lunge
stykker, ere alle foretagne paa Snoge, som han havde qvalt paa denne 
Maade, altid efterat Dyret ved Luftrorets Bevægelse havde robet, at det 
ved en dyb Indaanding havde fyldt sine Lunger. — Ved paa denne Maade 
at standse Dyrets Aanden, mener Forfatteren, at man vil kunne erholde 
det sikkreste Resultat saavel om Lungernes Capacitet, som om den ind- 
aandede Lufts qualitative Forandringer.

Forf. nærede adskillige vorne Snoge med levende Fröer af forskjel- 
lig Störreise. En drægtig Snog af 408 Liniers Længde, som den 15 Juli 
havde nedslugt 5 Fröer kort efter hverandre, blev den 18 Juli qvalt ved 
Luftrorets Underbinding; en Snoer blev derpaa lagt omkring Dyrets Bug 
foran Cloaken, derefter Luft indblæst i Oesophagus, og da denne var un
derbunden nær ved Hovedet, Dissectionen foretaget. Forf. fandt da Oeso
phagus stærkt udvidet af Luft, lige indtil Blærelungens bageste Ende, efter 
en Strækning af 158 Linier, men til Bughuulheden var ingen Luft trængt 
frem ; '¡Oesophagus udfyldte næsten hele Brysthulheden, Lungen og Leveren 
vare trykkede mo¿ den höire Side og mod Rygraden; den liöire Aorte löb 
fra Hjertets Basis paa skraa under Oesophagus fra höire til venstre Side 
for at forene sig med Aorta communis, 36 Linier bag ved Hjertets Basis. 
Den hele Oesophagus var fra Halsen af indtil 32 Linier foran dens Ind
trædelse i Bugen af lige Vide, af en fiin Textur; og næsten uden synlige 
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Blodaarer; dens ovrige bageste Deel var derimod kjendeligen stærkere ud
videt, af en fastere Textur og særdeles riig paa Blodaarer. Denne Ende 
af Kanalen löb paa skraa lidt krummet fra höire til venstre, for at forene 
sig med Maven. Foruden de Blodaarer, som forgrenede sig forfra til begge 
Sider omkring Kanalen, fandt Forf., at der tillige fra Galdegangene og selv 
fra Galdeblæren, gik adskillige Aaregrcne, af en grönladen Farve, til dette 
bageste Stykke af Oesophagus. Da denne Snog tre Dage efter at den havde 
nedsvælget Fröerne, blev opskaaret, fandtes de alle 5 i den bageste Deel 
tæt foran Maven. De lugtede ikke} deres blöde Dele havde tabt al Sam
menhæng og vare ligesom hensmeltede ; Skelettet af de to störste var endnu 
heelt; deres Laarbeen fandtes brækkede, hvilket udentvivl var skeet för 
Synkningen i Dyrets Mund. Skelettet af de mindre var for störste Delen 
oplöst. Det er, siger Forf., heraf klart, at Næringsmidlernes Oplosning 
skeer i den bageste Deel af Oesophagus. Adgangen fra denne til Maven 
er ogsaa for snæver til at kunne lade saa store sammenhængende Legemer 
passere, og Maven selv for lille til at kunne rumme dem. Den egentlige 
Madsmeltning maa fölgelig skee i den bageste Deel af Brysthulen, ved Siden 
af Leveren, den egentlige Mave, som ligger mellem Omboiningerne af de 
nærmeste Tarme, Galdeblæren og 'Pancreas synes derimod, ligesom Duodenum 
hos Mennesket, at have den Function, at forvandle Chymus til Næringssaft, 
og at adskille denne fra Excrementerne.

Snogens saakaldte Cloak er, som bekjendt, tilsluttet ved et hjerte- 
formigt Dæksel (Cloak-Skioldet). Under dette er .den beklædt med en 
Sliimhinde, i hvilken der findes een Aabning for Urinroret, een for Ende
tarmen, to for Æggegangene, to for Endekjertlerne (Afterdrüsen). Cloaken 
danner ingen Huulhed, intet Samlingssted for Urin og Excrementer, men 
er alene bestemt til Beskyttelse for de anförte Aabninger.

Nærmest foran den har Snogen et eiendommeligt Muskel-Apparat, 
som strækker sig 12 til 14 Linier mod Bughulen, og omgiver det bageste 
Stykke saavel af Endetarmen, som af Urinroret og Æggegangene. Det er 
befæstet til Hvirvelbenene og Ribbenene paa begge Sider og danner ligesom 
en muskulös Sæk, der virker som en fælles Udtommelses-Muskel (Detrusor) 
for Æggene, Urin og Excrementer.

Forf. hai’ havt Leilighed til at see denne Muskel i Action. En 
voxen Snog som han holdt indsluttet i et cylindrisk Glas, der var halv 
fyldt med Vand, trak först hiin Bugstrækning stramt sammen, löftede der- 
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paa Cloak-Skjoldct fremad mod den sammensnorte Bug og trængte Cloak - 
fladens indre Bedækning nedad og bagud indtil samtlige Udförelses-Aab- 
ninger bleve synlige paa Sliimhindens Overflade. Under disse Phænomener 
spröitede forst en tynd Straale af en hvid og noget seig Urin, som ikke 
plumrede Vandet, omtrent 3 Linier frem af Urinroret og sank derpaa til 
Bunds. Efter denne Udtömmelse ophörte Sammensnoringen af Bugen, trak 
Slimhinden sig tilbage og sluttede Skjoldet sig igjen tæt til Cloaken.

Et Par Minuter derefter viste sig atter de samme Phænomener der 
udkastedes da af den fremdrevne Endetarms Aabning, uden mindste Ophold 
i Cloaken, to smaa Klumper af et sort sammenhængende Excrement, hvil
ket ligesom Urinen strax sank til Bunds i Vandet.

Ingen af disse Udtommelser efterlod den mindste Ureenlighed i selve 
Cloaken.

Forfatteren beklager, at det hidtil ikke lykkedes ham, at vorde 
Öienvidne til Snogens Fodselsact. Han formener, at denne begynder saa- 
snart det forste Æg er traadt ind i Endestykket af Æggegangen, der, lige
som Endetarmen og Urinroret, ligger indsluttet i foromtalte Muskel (De
trusor) og at denne Muskel da virker ligesom Pattedyrenes Frugtmoder 
{uterus) ved sin Sammentrækning, og trykker Æggene, kort eftei' hverandre, 
ned igjennem Æggegangens Aabning. Ved denne Indretning, siger han, er 
der sorget for, at Excrement-Udtömmelsen og Æggenes Afgang ikke gjen- 
sidig lægge hinanden Hindring i Veien. Naar en Snog kaster en Deel 
af sine Æg efter flere Timers Mellemrum, da turde Aarsagen hertil være, 
at Æggene laae fordeelte i begge Æggegange.

Ved at meddele Selskabet Bemærkninger over de nye og sjeldne 
Planter, som findes i det 34te Hefte af Flora Danica, gav Etatsraad og 
Prof. Hornemam, R. af Dbr., tillige en Udsigt over hvad der hidtil var 
gjort for Undersögelsen af Grönland i botanisk Henseende. Den forste, 
som samlede Planter i dette Polarland, var den for Christendomnicns Ud
bredelse saa ivrige Biskop Hans Egede. Nogle af de fundne Planter ere 
afbildede i hans ’’Gamle Grönlands nye Perlustration,” og man gjenkjender 
deriblandt adskillige, som til den Tid vare nye Arter, f. Ex. Saxifraga 
tricuspidata, Pyrola grönlandica. Dyras integrifolia og Pedicularis Oederi. 
Hans Sön, Biskop Poul Egede, gjorde ogsaa Samlinger af Planter i Grön
land, og af ham har man endnu, i Universitetets botaniske Have, et grön- 
landsk Herbarium, som indeholder 26 Monocotyledoner og Dicotyledoner og 
3 Acotyledoner. I dette findes forudnævnte Arter og desuden adskillige
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andre, som ligeledes vare nye til den Tid, f. Ex. Eriophorum capitatum, 
Potentilla hirsuta, Potentilla Egedii Fl. dan., Epilobium latifolium, An
dromeda tetragona, Diapensia lapponica o. il. Henved 40 Aar derefter 
undersøgte en dansk Chirurg Brasen de grønlandske Planter i Landet selv, 
og ineddeelte disse, deels til den bekjendte Missionair David Crantz, deels 
til Conferentsraad Rottböll. De forste bleve, tilligemed de af Crantz sam
lede, efterat de vare bievne nöiere bestemte af Prof. Sehr eb er i Erlangen, 
indförte i den 3die Deel af bemeldte Crantz' s ’’Historie von Grönland, 
Barby 1770,” de sidste beskrevne i en Afhandling af Conferentsraad Rott- 
boll i ’’Skrifter af det kjöbenhavnske Selskab af Videnskabernes Dyrkere, 
10de Deel.” Antallet af de phanérogame Planter, fundne i Grönland, var 
nu steget til 82 og af de cryptogame til 62. Ufuldstændigheden sees imid
lertid deraf, at af Hydrophyter, hvoraf vi nu kjende omtrent 100 fra Grön
lands Kyster, har Samlingen kun een, nemlig Fucus digitatus. Fra denne 
Tid til 1812 sendte Provst Toraresen, Biskop O. Fabritius og nogle andre 
adskillige Planter fra Grönland, hvoriblandt et Par som ikke ere fundne 
der siden, nemlig Lepidium gronlandicum og Pedicularis Grönlandica. 
Imidlertid kjendte man endnu kun 100 phanérogame Planter og omtrent 
ligesaa mange cryptogame, paa en Strækning af 300 Mile, fra Cap Farvel 
til Upernavik. Men fra den Tid ere vore Kundskaber i denne Henseende 
meget forøgede, deels ved Prof. Giesekes lange Ophold i dette Land, deels 
ved Lieutenant VFormskjolds Undersøgelser, og endelig ved Botanikeren 
JT. Fahl, som i flere Aar, med mere Held end nogen forhen, har bereist 
Grönlands Kyster og Fjorde. Ved den førstnævnte Naturforsker blev især 
den nordlige meest ubekjendte Deel af Vestkysten undersegt. Resultaterne 
deraf findes i Brewsters Encyclopedia under Artiklen Greenland *).  FForni- 
skjold udstrakte sine Undersögelser til den sydlige Deel fra Julianehaab til 
Godthaab; og Fahl har havt det Held, paa Hs. Majestæts Bekostning, at 
bereise, ikke alene en stor Deel af Vestkysten, men endog, ved at folge 
Hr. Capitain-Lieutenant Graah paa Expeditionen til Östsiden af Grönland,

*) Da Hr. Professor Gúweile kun har samlet 5 Arter af Slægten Carex, hvoraf man 
nu kjender henved 50 fra Grönland, og Botanikeren R. Brown derpaa grunder 
en Fremstillelse af Forholdet af de naturlige Plantefamilier i dette Land, sam
menlignet med andre Landes; saa folger deraf, at det angivne Forhold ikke er 
rigtigt.

(io;
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at kunne sammenligne Vegetations-Forholdet imellem Öst- og Vestkysten. 
Capilain-Lieutcnant Holböll, nu Inspecteur i det sydlige District, har, da 
han opholdt sig i det nordlige, nedsendt mange sjeldne Planter, f. Ex. Ara~ 
bis Holbollii Flor, dan., og ligeledes har Ur. Greve Raben, ved en Reise 
til Julianehaabs District, bidraget til Kundskab om Grönlands Flora. Ved 
disse Naturforskeres Bestræbelser kjender man nu omtrent 300 vildvoxende 
mono- og dicotyledonc Planter i Grönland og over 500 acotyledone. De i 
det 34 Hefte forekommende mærkelige Planter, ville vi ikke her anföre, da 
Værket ligger for Publicums Oine.

I de Bidrag til vor Kundskab om Grönlands Fiske, som Prof, og 
Ridder Reinhardt i afvigte Aar har meddeelt Selskabet, blive Ichthyolo- 
gerne gjorte opmærksomme paa tvende interessante Arter. Den ene af 
disse danner i Familien Gobioïdes en nye Slægtsform, der forener Tandfor
holdet hos Soeulpen ÇAnarrhichas Lupus) med de smaae foran Brystfinnerne 
staaende Bugfinner hos Aaleqpabben, (Zoaries pipiparus Cup). Dens ge
neriske Skjelnemærke sammensættes saaledes af de Kjcndetcgn, ved hvilke 
de nævnte Slægter, hvis umiddelbart forbindende Mellemled den maa ansees 
foi’ at være, adskilles fra hinanden» Fiskens store Hoved og tykke Læber, 
de stærke Tænder, og det bag Brystfinnerne til Halens Spidse meget sam
mentrykte Legeme, giver den megen Lighed rned den førstnævnte Art; 
hvorimod det noget fladtrykte Hoved, den kortere Underkjæve, de smaa 
Halsfinner, og de sig i Enden af Halen forenende Ryg- og Gadbor-Finner 
gjör Overeensstemmelsen med den americanske Aaleqvabbe ÇMitchills Blen- 
nius eller Zoaries labrosus Cup.), efter den ufuldstændige Beskrivelse og 
njaadelige Aftegning at domme, saa stor, at man skulde forledes til at ansee 
begge for at være af samme Art, hvis der ikke udtrykkeligt blev bemær
ket, at Ganen hos Zoaries labrosus er glat.

De Tænder, som sidde i de tykke Mellemkjævebeen, og i den stærke 
Underkjæve hos denne nye Fiskeart, ere coniske tykke og korte, med en 
tilrundet Endeflade. De længste sidde paa Beenknudcr i den forreste Deel 
af Mellemkjæven; inden for disse staac andre mindre Tænder, og en en
kelt Rad af lignende optage den övrige Deel af Randen. Tænderne paa 
Ganebenene og Plovskjærbcnet, hvilke aldeles mangle hos Aaleqvabbene, 
ere af samme Form som de forhen beskrevne. Paa det sidstnævnte Sted 
optage de kun Benets forreste udvidede Ende, hvorimod disse Tænder hos 
Söeulven sidde i en Rad paa hver Side af Midtlinien efter Benets hele 
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Længde, og have desuden en anden Form. Svælgtænderne cre ogsaa coni- 
ske, men mindre end de övrige og tillige spidsere. Bugfinnerne, ved hvis 
Tilstedeværelse den nye Fiskeslægt især adskiller sig fra Anarrhichas, sidde 
kort foran Brystfinnerne, og tæt ved hinanden. De have kun en Længde 
af fire Linier eller udgjöre af Legemets hele Længde, og sammensættes 
af to enkelte og to deelte Straaler. Den ikke langt fra Nakken begyn
dende Rygfinne, og den noget foran Bugprofilets Midte udgaaende Gadbor- 
finne lobe sammen i Enden af Legemet og danne saaledes en uafsondret, 
noget tilspidset Haleiinne. Den forste Straale i begge disse Finner er ar- 
ticulerct, de folgende ere tillige deelte. De brede tilrundede Brystfinner 
tælle hver 19 fleerdcelte Straaler, og ere lzz llzzz lange eller udgjöre om
trent y af Legemets Længde. I Gjællehinden , som ikke kan bedækkes af 
det lille Gjællelaag, er Straalcrnes Antal 6. De smaae tynde Skjæl ligge 
dybt i Huden, og deres Rand er rundt omkring omgivet af samme, uden 
at de komme i Berö'ring med hinanden, hvorved Huden faaer et glat og no
gent Udseende. Den tykhudede og rummelige Mave har en tilrundet Bund, 
tæt over hvilken den nederste Mavemunding befinder sig. Der gives ingen 
Appendices pyloricæ; den meget membranose Tyndtarm udvider sig i Be
gyndelsen til Mavens Diameter, men sammentrækkes efter en kort Afstand 
til af det forrige Gjcnncmsnit. Den övrige Deel af Tarmkanalen gjör 
tvende Boininger. Leveren er kort og tolappet, og den store Galdeblære 
ligger frit imellem Lapperne.

Denne Slægt har Forfatteren optaget i den grønlandske Fauna under 
Navnet Lycodes, for at bringe dens Lighed med Söeulven i Erindring. 
Arten selv bliver benævnt Vahlii efter Indsenderen, den naturhistoriske 
Reisende i Grönland, som fandt det 14 Tommer lange Individuum i Maven 
paa en Ilaifisk (Scymnus borealis Scoresb.), der blev fanget i Fjorden ved 
Julianchaab.

Den anden Art henhörer til den af Cuvier opstillede Slægt Parale- 
pis, hvis samtlige Arter hidindtil kun fandtes i Middelhavet, og forst ere 
beskrevne i Risso. Det vilde være en besynderlig Anomalie, hvis denne 
Slægtsform skulde overspringe saa mange mellemliggende Bredegrader, og 
forst vise sig igjen paa den 61° nordlig Brede og under en saa meget vest
ligere Længde. Det er sandsynligere at antage, at det er Mangel paa Iagt
tagelser, som lode den savnes i det europæiske Kysthav og i Nordsoen.

(10*)
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Forfatteron har ikke kunnet afgjöre, oin den forste Straale i de 
uparrede Finner er en tynd Pigstraale, men med Sikkerhed kan han er
klære den anden Straale for at være articuleret, og den tredie for at være 
deelt» Han har i den bagerste Rygfinne ikke været i Stand til at opdage 
nogen Straale, men vel saae han at Huden, af hvilken denne Finne bestaaer, 
var tilbö'ielig til at oplöse sig i fine Trevler, hvilket sees ogsaa at være 
Tilfældet ved Fidtfinnen hos nogle Arter af Laxefamihen.

Den grönlandske Art kommer Paralepis coregonoides Riss, meget 
nær, og synes kun at adskille sig ved samme ved en liden Forskjel iStraa- 
lernes Antal i nogle af Svömmefinnerne, og at Öinene tilligemed 1ste Ryg
finne ligge noget nærmere til Spidsen af Hovedet hos de grönlandske In- 
dividuer, som ere elleve Tommer lange.

Denne Fiskart er bleven optaget i den grönlandske Fauna uden eget 
Artsnavn, indtil en fuldstændigere Sammenligning kan udfores med bedre 
Exemplarer af P. coregonoides, end de i Museet for Haanden værende. 
Arten forekommer baade ved Julianehaab og Frederikshaab.

At man kun ved nærmere at eftergrandske Embryets Udvikling, vil 
være istand til at forklare de Afvigelser fra Normaltilstanden, der kunne 
opkomme i Organismen, og at man allerede derved er kommen til vigtige 
Oplysninger, om nogle af de mærkværdigste Misfosteres Oprindelse og Be
skaffenhed, er almindeligt vedkjendt. — Ved enhver ny Iagttagelse om de 
Organer, der höre til Embryets eller Fosterets Liv og om de Forandringer, 
der foregaae i dem, bör Physiologen derfor forelægge sig det Spörgsmaal, 
om og derved nogen af de kjendte Misfostres Beskaffenhed og Oprindelse 
maatte kunne forklares.

Dette foranledigede Professor og Ridder af Dannebrogen Jacobson 
til at undersöge om og de mærkværdige Organer han har kaldet Primor- 
dialnyrerne, hvis nærmere Undersögelse han forelagde Selskabet i Fjor, 
kunde fore til nogen nye Oplysning over den vigtige Classe af Misfostere, 
man kalder Hermapliroditer.

Efter at have viist, at Hermaphroditismen er begrundet i Naturen 
og at den som Normaltilstand hyppig viser sig i Planteriget og i nogle af 
de lavere Dyreclasser, gaaer han over til Betragtningen deraf i Classen af 
Hvirveldyrene, hvor den kun forekommer som en Anomalie, som en Mon
strøsitet, der kan være indskrænket enten til de ydre eller indre Dele af 
Generations-Apparatet.



LXXVIl

Han er enig med Meckel og flere, at i det forste Tilfælde denne 
Misdannelse bestaaer i en standset Udvikling af de ydre Kjönsdele, hvor
ved de vedblive at voxe efter den Form og Beskaffenhed de i en tidligere 
Periode af Embryets eller Fostererets Udvikling havde. Han beviser, at 
de fleste af disse saakaldte Hermaphroditer höre til Hankjönnet, og at deres 
Særegenhed hidrörer fra en Klöft eller Sprække i Urinveiene (Ana- eller 
Hypospadiesis), stundom forbunden med Blærekrængning ([nver sio F'esicce) 
og med tilsyneladende Mangel paa Testikler, i det nemlig disse Organer ei 
vare traadte ud af Bughulen. At denne Monstrøsitet sjeldnere forekom 
hos Hunkjönnet og da bestaaer i en Atresie forbunden mci en Forstör- 
relse af Clitoris. Endvidere, at man aldrig har funden Individuer, hos 
hvilke de tvende forskjellige Kjönsdele vare dannede ved Siden eller oven
for hinanden.

Elvad den mechaniskc og indre Sphære af Generations - Apparatet 
vedkommer, ere de Exempler man anförer om mere eller mindre fuld
komne Hermaphroditer af denne Art ei tilstrækkelig bievne undersögte eller 
oplyste. Han underkaster derfor de Iagttagelser vi nu derom have af 
Hunter, Mascagni, Mockel o. fl. en nærmere Critik, og soger at bevise, at 
hos de Misfostre, hvor disse berömte Anatomer troe at have funden Æg
gestokke og ved Siden af dem meer eller mindre udviklede Testikler med 
de dertil hörende Sædgange, disse Dele vare de, til den T'id, endnu ikke 
synderlig kjendte Primordialnyrer og deres Udforselsgange.

Disse Organer, der cre nogle af de forste der hos Embryet uddan
nes og træde i Function, höre saavel ved deres Structur som ved deres 
Function til de Mærkeligste vi kjende, og skjöndt den hele Cyclus, som de, 
fra deres Oprindelse indtil deres Forsvinden, gjennemlöbe, kun er kort, 
efterlade de dog Rudimenter, der hos nogle Dyr vedligeholde sig hele Li
vet igjennem.

Standse disse Organer i deres Udvikling og Forsvinden, da vedblive 
de at voxe efter den Form og Beskaffenhed de havde i den Periode, hvor 
Standsningen indtraf, og da derved nogle af deövrigeDele afGenerations- 
Apparatet blive staaende paa et lavere Trin af Udvikling, er man bleven 
ledet til at antage, at en mere eller mindre fuldkommen Hermaphrodi
tisme fandt Sted.

Forf. oplyser endvidere, hvorvidt nöiagtig Kunskab om disse Mis- 
fostere i medicoforensisk Henseende ere vigtige for Lægen.
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Som Bidrag til Kundskab om Embryets Udvikling liar samme Forf. 
meddeelt Selskabet sine Undersøgelser om de temporaire Gjeller der findes 
lios Haierne. Ved Gjelleaabningerne af smaae Embryer af denne Slægt 
findes en Mængde line Trævler; dette bestemte den berömte Ichthyolog 
Bloch til at ansec dem for Unger af en egen Art af Haiisk, som han der
for kaldte Sgualus fimbriatus, Blainville viste, at de findes hos Embryer 
af Haierne og Rokkene, at de ere Dele af Respirationsorganet og at de 
kun ere temporaire. Forf. stadfæster sin Vens Blainvilles Opdagelse, vi
ser at disse Forlængelser ere Fortsættelser af de egentlige Gjeller, og at 
de ved tiltagende Udvikling forsvinde; endvidere, at disse temporaire Gjel
ler forholde sig til de permanente paa samme Maade som Primordialny- 
rerne til de egentlige Nyrer.

Ved at fortsætte sine, i forrige Aarsberetning anførte, Forsög over 
Virkningen mellem Chlorplatin og Viinaand, fandt Professor Zeise, at det 
derved dannede Stof er en Forening af 1 Grunddeel Platin, 2 Grunddele 
Chlor, 2 Grd. Kulstof og 4 Grd. Brint, eller, (naar det betragtes som en 
Sammensætning af sammensatte Stoffer) af 1 Grunddeel Platinforchlorid og 
2 Grunddele tung Kulbrinte; samt at de Foreninger, som dette Stof ind- 
gaaer med Chlorkaliær, eller med Chlorammonær indeholde mod 2 Grund
dele af hiint 1 Grunddeel af disse, og saaledes kunne betragtes som 
Dobbelt-Salte, hvori Chlorplatinet er det negative Stof eller Syren 
for begge Ledene, og Kulbrinten Æsket i det ene Led, Chlorkaliæret 
eller Chlorammonæret i det andet. Efter at han havde udviklet dette, 
i Forbindelse med mere angaaende denne Gjcnstand, i sit Program til 
Reformationsfesten forrige Aar ved Universitetet, foretog han sig endnu 
en nærmere Undersøgelse over et Stof, som han havde erholdt ved at 
gyde Ammoniak til en Oplosning af kulbrintet Chlorplatinkaliær, eller 
Kali til en Oplosning af kulbrintet Chlorplatin-Ammonær. I den Af
handling han herover forelagde Selskabet, viiste han, at dette Legeme er 
en Forening af 2 Grunddele kulbrintet Chlorplatin og 1 Grunddeel Am
moniak (N2 II5), saa at fölgelig her, som i nogle andre Foreninger, Am
moniaken forholder sig ligegjeldendc med Ammonær, forbundet med et 
negativt Stof. Han sögte at oplyse Grunden hertil, og viste dernæst hvor
ledes disse Kulbrinte-Foreninger synes, hvad Sammensætningsmaaden an- 
gaaer, at være i Række med de saakaldte sammensatte Ætherarter, den tunge 
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Viinolieni.il. Nærmere her at omtale disse Ting, synes overflødigt, efterdi 
hiin Afhandling alt har forladt Pressen.

Ligeledes har Prof. Zeise fortsat sine, alt i Aarsberetningen 1826 
omtalte Forsög over Dy velsdrækolien. Ilan har derved fundet a) at denne 
Olie, skjönt dens Lugt synes at forraade en hoi Grad af Fordampelighed, 
og skjönt den ogsaa virkelig, selv ved almindelig Temperatur, fordamper i 
betydelig Mængde i frie Luft, dog fordrer over 160° C. for at holde Li
gevægt med et Tryk af blot omtrent Atmosphære, og at den ved De
stillation under et saa ringe Tryk, kun overgaaer langsomt selv ved 130°; 
6) at den følgelig kun under et meget ringe Lufttryk kan destilleres ude- 
componeret; c) at af den raa Olie, hvis Vægtfylde ved -f- 18° C. er 0,985> 
kan erholdes en Olie med Vægtfylde 0,9017 og en anden med Vægtfylden 
1,021; cZ) at hiin synes at bestaae af:

22,043 Svovel
5,480 Ilt 

67,007 Kulstof
5,470 Brint 

eller 2 Grunddele Svovel
1 Grunddeelt Ilt

16 Grunddele Kulstof
16 — Brint.

Mere herom, samt om Dyvelsdrækken overhovedet, kan snart ventes 
i en udforlig Afhandling.

Contre-Admiral Bardenfleth har meddcelt Selskabet en Afhandling 
om Orkanerne. Disse voldsomme Luftstrømme ere indskrænkede til visse 
Egne af Jordkloden, i det de, efter hans Fremstilling, ikkun finde Sted i 
Vestindien, i det chinesiske Hav og ved Mauritien; altsaa ikkun mellem 
10-30° Brede Syd og Nord for Æquator, ved de vestlige Grændser af de 
store Passatströg, der hvor vulkanske Öer ligge i nogen Afstand fra de store 
Fastlande. —■ Orkanerne ere dernæst ogsaa bundne til en visAarstid, f. Ex. 
paa de danske vestindiske Öer til Tidsrummet fra 25 Juli til 25 October, i 
det chinesiske Hav omtrent til samme Tid, og ved Mauritien til Tidsrummet 
fra Januar til April, som i den sydlige Hemisphære ere de til hiine sva
rende Maaneder. Der angives i Almindelighed adskillige Varselstegn for 
Orkaner, saasom Barometrets betydelige Fald, styrtende Hegn, Havblik, 
Dynning, Havets pludselige Stigen og Falden, og Dyrs LTroe. Af disse 
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anseer Forfatteren Barometrets Fald for det eneste sikkre ; men dette er et 
saameget paalideligere Varsel, som Barometret indenfor Vendekredsene ikke 
er underkastet de betydelige Forandringer, som finde Sted i den tempererte 
og kolde Zone. Et Fald af blot to Linier opvækker allerede Opmærksom
lied. Til Orkanens Særegenheder horer: dens store Voldsomhed, hvorpaa 
Forfatteren aniörer adskillige Exempler; dernæst at den kommer stöde- 
viis, at den ofte er indskrænket til smalle Strimer, saa at af nærliggende 
Egne een kan blive udsat derfor, en anden ikke; at Vindens Retning plud- 
seligen og voldsomt forandres, ligesom ogsaa Orkanstödene ofte afvexle 
med Havblik, at den næsten altid ledsages af osende Regn og electriske 
Udladninger, ofte af Jordskjelv og en pludselig Stigen og Falden af Havet 
Særegent er det ogsaa, at Orkanen er meget kortvareude og at Orkanste
det har en fremadskridende Bevægelse, uafhængig og ofte modsat Orkan
vindens Retning, saa at f. Ex Orkanen i Vestindien forst viser sig paa de 
östlige, senere paa de vestlige Öer, uden Hensyn til den Retning Orkan
vinden selv har. Denne fremskridende Bevægelse, de hyppige Vindforan
dringer, der synes at forudsætte en stor Hvirvel i Luften, og den osende 
Regn, som ledsager Orkanen, foranledigede Forf. til at sammenligne den 
med en stor Vandaase.

Flau slutter med at angive de Forholdsregler, der saavel til Lands 
som til Söes ere at iagttage, for at forebygge eller formindske de ulykke
lige Virkninger af Orkanen.

Professor Schouw har forelagt Selskabet et Udkast til en Fremstil
ling af Menneskeracernes Forhold, til den omgivende Natur. Han meente, 
at en saadan Sammenstilling vilde bidrage til Kundskaben om Klimatets, 
Jordbundens, Plante- og Dyr-Verdenens Indvirkning paa Menneskets le
gemlige Tilstand, aandelige Udvikling og selskabelige Forfatning, en Ind
virkning der er umiskjendelig, men af de fleeste Naturkyndige anslaaes for 
höit; han antog at Sammenstillingen ogsaa kunde afgive et Bidrag til at 
löse det store Problem om Menneskets Oprindelse, et Problem hvis Af- 
gjörelse (om saadan ellers er mulig) det vilde være aldeles urigtigt at over
lade til Naturforskerne aliene. Han gjorde opmærksom paa de store Van
skeligheder , der frembyde sig ved at sammenstille Menneskeracerne med 
den omgivende Natur, paa Grund af vor höist ufuldkomne Kundskab baade 
om mange Menneskeracer og om mange Egnes Naturbeskaffenhed. Saavel 
med Hensyn hertil, som af flere Grunde, ansaae han den af ham gjorte



Sammenstilling for altfor ufuldkommen til at meddeles i Trykken, og vilde 
blot Lave den betragtet som et Udkast, forelagt for at modtage Berigtigel
ser og höre forskjellige Meninger. De mange Enkeltheder Afhandlingen 
indeholder, gjörc den ogsaa uskikket til at leveres i Udtog.

Professor Forchhammer har i Lobet af Aaret forelæst Selskabet en 
Beretning om en Række af Forsög over Leerarternes Sammensætning og 
Oprindelse. Den Methode, som blev brugt ved disse möisommelige Analy
ser, grunder sig paa de allerede tidligere af ham iagttagne og til Selskabet 
meddcelte Erfaringer om visse metalliske Kiselsaltes Decomposition ved 
Svovlbrint. Arbeidet deler sig derfor ved enhver Leerart i 3 eller 4 Ho
vedoperationer. Den forste bestaaer i en Digestion med meget fortyndet 
Saltsyre, hvorved den kulsure Kalk især oplöses og siden ved de bekjendte 
analytiske Operationer bestemmes. Den anden bestaaer i flere gjentagne 
afvexlcnde Indvirkninger af Svovlbrint, Saltsyre og kulsort Natron. Svovl
brinten decomponerer her nemlig Jernets Kiselsalte og ophæver derved den 
Forbindelse, som finder Sted imellem alle de andre Baser og Kiseljorden; 
Saltsyren oplöser Baserne, og det kulsure Natron træder i Forbindelse 
med Kiseljorden. Alle disse Stoffer udskilles siden og bestemmes paa de 
bekjendte Maader. Den tredie Operation bestaaer i en Indkogning af det, 
som bliver tilbage efter de andre Indvirkninger, med Svovlsyre, og en se
nere Behandling med kulsuurt Natron. Herved bestemmes den kiselsure 
Leerjord, Den fjerde Operation bestaaer i en Glodning med kulsuurt 
Baryt, og senere Analyse efter den Methode, som anvendes for de æskhol- 
dige Mineralier.

Forfatteren har allerede i forrige A ar meddeelt nogle Bemærkninger 
over de Producter, som den bornholmske slemmede Porcellainsjord gav ved 
Behandlingen med Svovlbrint; han har nu fortsat disse Undersøgelser og 
har fundet, at de enkelte Mineralier, der sammensætte denne Porcellainsjord, 
ere folgende :

0,33 kulsuur Kalk, kulsuur Magnesia og Glimmer i en Til
stand, hvori den er oploselig i meget fortyndede Syrer, 

3,50 Glimmer,
74,30 Kaolin (Â2) 4- Si 4- 2 Aq),

21,87 Quartssand.
(H)
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Glimmeren var sammensat af Kali, Magnesia, Leer jord, Jernilte og 
Kiseljord, og der fandtes ved samme Operation, et Kiselsalt af et Metal
ilte, som Forfatteren har anseet for Cerium, men som dog synes væsent
ligt forskjellig derfra, og hvis Natur trænger til en nöiere Undersögclse, 
som hidtil ikkun har været forhindret ved den yderst ringe Mængde, hvori 
det findes i Leret. Det som Forf. kalder Kaolin, findes i den bornholm
ske Porcellainsjord mechaniskt blandet med Quarts og Forf. har forsögt at 
bevise, at al Porcellainsjord ikkun er en mechanisk Blanding af Quarts 
med denne kiselsure Leerjord, hvori Iltmængden i Syren og Basen er lige 
stor. Det er ved en Mængde geognostiske Iagttagelser afgjort, at Porcel- 
lainsjorden hidrorer fra dccomponeret Feldtspath, men for at denne For- 
vittring kunde frembringe Kaolin, maa Vandet oplöse en Forbindelse af 
3 Grunddele Kiseljord og een Grunddeel Kali eller en Forbindelse, hvori 
Kiselsyren indeholder 9 Gange saamegen Ilt, som Kaliet. Det er vel be- 
kjendt, at Fuchs's Vandglands nærmer sig meget til denne Forbindelse og 
at dette mærkværdige Salt er opløseligt i Vand. Forfatteren gjör opmærk
som paa den Eieudommelighed ved vore forskjelligc Leerarter, at af det 
Kali, som deri indeholdtes, er Glimmerens blevet tilbage, medens Feldt- 
spathens er forsvundet.

En anden Leerart fra samme Oe fandtes at være sammensat af 
Glimmer, Kaolin, Quartssand, Natron og Magnesia Feldtspath og en meget 
stor Mængde Jernilte, som uden Tvivl hidrörte fra kulsuurt Jern, som 
ledsager i endnu uforandret Tilstand den Kulformation, hvortil ogsaa Le
ret horer.

Forfatteren gik derfra over til Undersøgelsen af 3 Leerarter, der i 
vort Fædreland spille en saa betydelig Rolle, nemlig det almindelige gule 
Leer, Blaaleret og Marsklandenes Klik eller Klai. Da det ved de tidligere 
Analyser syntes afgjort, hvad allerede Geognosien længe havde lært, at Por- 
cellainsleret hidrörte fra en Granit, som er meget fattig paa Glimmer, saa 
maatte det faae en foröget Interesse at undersöge, om ikke disse saa vidt 
udbredte Leerdannelser havde en analog Oprindelse, og Forfatteren han
kede tillige at kunne forskaffe sig Oplysninger om Aarsagen til den Frugt
barhed Marskjorden viser fremfor vore ovrige Leerjorder*
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Guult Leer fra meget forskjcllige Dele af Landet indeholder:
1. Kali-Glimmer,
2. Kaolin,
3. Quarts,
4. Jernilte.

Glimmer er i meget större Mængde tilstede end i Porcellainsjorden 
og der findes en ikke ubetydelig Mængde Jernilte, som ikke kan bringes 
ind under Glimmerens Formel; men sætte vi i Stedet for Kaolin det hvoraf 
det er frembragt, nemlig Feldtspath, saa see vi, at det er Granit, der ved 
en endnu ikke fuldkomment forklarlig Forvittring igjennem dens hele Masse 
har dannet vor gule Leerformation; Jerniltet er her paa ingen Maade uden 
Betydning, da det er vel bekjendt, at Magnetjernsteen og Titanjern i meer 
eller mindre betydelige Korn er en bestandig Ledsager af Skandinaviens 
Granit-Gneus.

Blaaleret viser, omendskjondt det forekommer i de samme Egne og 
undertiden i næsten umiddelbar Nærhed af det gule Leer, sig i sin Sam
mensætning væsentligt forskjelligt fra dette sidste. Det indeholder intet 
eller yderst ringe Spoer af Kali, og Beregningen af det ved Svovlbrint 
decomponeredc Mineral, gjor det sandsynligt, at det er Hornblænde i dens 
Forening med Feldtspath, som Diorit, Sienit og hornblændeholdig Grönsteen, 
som har leveret Materialet til disse Blaaleers Masser. Hermed stemmer 
den större Mængde Jernilte og den mindre Kiseljord som de indeholde.

Marskjorden er ikkun undersøgt i et eneste Exemplar fra Wieding- 
harde, en Egn, som allerede i Aarhundreder har været dyrket. Den viste 
sig derfor meget riig paa Humus, men den indeholdt ikkun et Spoer af 
Chlorkalkcer og Chlornatercer, hvilket er meget paafaldende, naar man be
tænker dens Oprindelse fra Havet, og som ligefrem beviser imod den Me
ning, at Chlorkalkcer for dets vandtrækkende Kraft, eller det almindelige 
Kogsalt skulde være Aarsagen til Marskens Frugtbarhed. Den indeholder 
ligeledes ikkun et Spoer af kulsuur Kalk, som ogsaa hyppigen betragtes 
som en af de forste Betingelser til en frugtbar Jord. Den er iövrigt sam
mensat som vort gule Leer, og indeholder en betydelig Mængde Kali- 
Glimmer.

Ikkun en eneste Forskjellighed kunde Forf. opdage og den ligger i 
Kali-Glimmerens forskjellige Tilstand i disse 2 Leerarter. I det gule 
Leer virke fortyndede Syrer ikkun oplösende paa en yderst ringe Deel 

(11*)  
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af Glimmeren, og det Övrige maa forst decomponercs ved Svovlbrint for at 
Syrerne skulle indvirke; Marsklerets Glimmer ei' derimod yderst let op- 
löselig i overordentlig fortyndet Saltsyre. Er det da, spörger Forf., den 
stô’rre Lethed hvormed Planterne kunne uddrage Kaliet af Jorden, hvorved 
Marskegnenes frodige Vegetation bestemmes, og er det maaskee Grunden, 
hvorfor netop de kalirigeste Planter, f. Ex. Raps, voxe der til en Fuld
kommenhed, som de ikke opnaae i nogen anden Egn af vort Fædreland.

Som bekjendt har det store Vanskeligheder at udmaalv store Dyb
der i Havet ved Lod og Snor, saasom Touget let antager en ganske anden 
Stilling end den lige og lodrette. Blandt de Midler, som man har foreslaaet 
til Dybders Maaling, har ogsaa været Luftens Sammentrykning. Allerede i 
Begyndelsen af forrige Aarhundrede blev- dette forsögt. Den Fremgangs- 
maade, man dengang anvendte dertil, befandtes ikke fyldestgjorende ; imid
lertid syntes Grundtanken vel værd at udfores paa en anden Maade. Etats- 
raad og Professor Örsted, R. af Dbr. og Dbm , har foreviist Selskabet et 
meget simpelt Redskab, som synes at kunne tjene til Öiemedet. Man 
danner sig lettest en Forestilling derom, naar man tænker sig, at man tager 
en lille Flaske med et tilsmeltet Haarror til Hals, og böier denne Hals, 
nær ved Flasken saaledes om, at den kommer til at gaae nedad parallelt 
med Flaskens Sider. Delte Redskab sættes i et Cylinderglads med Qvik- 
sölv, saaledes at Vandet, naar Redskabet sænkes ned deri, trykker Qviksö'I- 
vet op i Flasken, i det Luften ved sin Sammentrykkelighcd maa give efter. 
Jo dybere Flasken kommer under Vandet, jo mere sammentrykkes Luften, 
og desto mere Qviksölv kommer der ind. Naar Redskabet atter trækkes 
op, udvider den sammentrykte Luft sig paa ny, og gaaer bort; men Qvik- 
sölvet, som strax fra forst af er faldet ned i Flasken, bliver deri. Vægten 
eller Maalet af Qviksölvet i Flasken, sammenlignet med det der udkrævedes 
til at fylde den heelt, angiver da hvormange Gange Luften har været sam
mentrykt; og derfra slutter man sig da let til Höiden af den trykkende 
Vandmasse. Da Varmen forandrer Luftens Rumfang, maa et selvbeskri
vende Thermometer, helst af Metal, folge med. Da man veed, at Luften 
udvides 0,00375 ved hver Grad, efter Hundredeels-Therinometret, det op
varmes, og sammentrækker sig ligesaa meget ved Afkjölning, saa kan let 
Varmens Indflydelse beregnes. Fyldte man Redskabet med Vand, istedet 
for at lade det holde Luft, kunde man faae en meget nöiagtig Bestemmelse 
af Vandets Sammentrykning paa store Dybder, og siden maaskee bruge 
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Vandets Sammentrykning til Maal veel de meget store Dybder, hvor Luf
ten sammentrykkes til et saa meget lidet Rum, at Feil lettere kunde be- 
gaaes. Ved Forsô'gene over Vandets Sammentrykning maatte man dog 
udtænke en Indretning, hvorved Söevandet hindredes fra at snige sig ind 
mellem Glasroret og Qviksölvet; hvilket er let at udfore, men ikke let kan 
gjeires tydeligt i en Beskrivelse uden Figur.

Samme har ogsaa forelagt Selskabet en Forklaring over Morgen- 
og Aftenroden med de dertilhörende Himmelfarver ; men da han i det 
nyeste Bind af Brandes Vorlesungen über die Nat ur lehr e , seer at den be- 
römte Leipziger Professor næsten i Alt er faldet paa samme Forklaring, 
tilbageholdes den her.

Philosophise Classe.
Spörgsmaalet om Forholdet mellem Sjæl og Legem vil ikke kunne 

fores til noget Resultat, der kunde betragtes som ganske sluttet, uden at 
Spörgsmaalet om Forholdet mellem Kraft og Materie tillige kommer under 
Overveielse. Men ialmindelighed tænkes herved kun paa Forholdet mellem 
Sindsvirksomhed og Legemsvirksomhed, Tanke og Bevægelse. Prof. Stö
bern har forelagt Selskabet en Afhandling over Forholdet mellem Sjæl og 
Legem, betragtet inden denne Grændse. Flan bemærkede at Spörgsmaalet 
egentlig angik Forholdet mellem tvende Slags Grundyttringer af det selv
samme Sjælelige, saasom dette ligesaafuldt er Kilden til Livets Yttringer i 
Legemet, som til Sindets Virksomhed. Han slutter sig heri til Identitets
læren, ifölge hvilken Forholdet fremstilles saaledes, at en Tanke ikke tages 
som det, der umiddelbart bevirker den tilsvarende Legemsyttring og om
vendt 5 men at Sjælen, naar den sættes i en saadan Virksomhed, at den 
yttrer sig i en vis Tankes Frembringelse, da med det samme bringes til 
at virke paa den tilsvarende Maade i det legemlige. Forfatteren knyttede 
hertil den Mening, at disse to Arter af Virksomheder vel kunde staae i 
polarisk Modsætningsforhold til hinanden. Men uden at bygge herpaa, 
sö’gde han at vise det ubeföiede i at betragte Hjernen som Organ for Sinds
virksomheden, eller at betragte det som det, hvori eller hvorved Tankerne 
frembringes. Flan tog derved Hensyn paa Broussais Lære om denne Gjen- 
stand, og meente at denne havde forvexlet Betingelse med Aarsag, et uad
skilleligt Medfølgende med et Bevirkende. Hvad Galls Lære angaaer, 
meente Forfatteren, at det a priori Intet havde imod sig, at de til de for- 
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skjelligc Sindsyttringer svarende Hjernevirksomheder vare saa forskjellige, 
at hver især havde sin Deel af Hjernen, hvor hen den trak sig; kun fandt 
han, at saadanne Dele ikke burde kaldes Organer for Sindsyttringerne, 
hvortil man ikke engang var istand til at vise den Afgrendsning, der skulde 
begrunde en anatomisk Berettigelse. Han mener, at det Væsentlige af 
Galls Lære om Hjernen lader sig forene med de forskjelligste Meninger 
om Forholdet mellem Sjæl og Legeme.

Men een Hovedting ansaae Forfatteren det endnu for höist vigtigt 
at oplyse. Sensualisterne holde det for aldeles klart, at de relativ forste 
Stod, hvorved Livsvirksomheden hos et Individ bestemmes, altid komme 
udenfra. Forfatteren viste nu, at der ligesaa fuldt i indvortes aandeligt 
Henseende gives noget Objectivt, hvortil Individet, formedelst sin aandelige 
Sands staaer i Forhold, som at der i legemlig Henseende gives Objecter. 
Deels godtgjör Forf. at alt hvad der bringer os til at tage Gjenstandene 
for vor Seen og Hören for virkeligt udenfor os værende Gjenstande, maa 
ogsaa conservent före til at erkjende, at vi i mange Henseender i vort 
Indre have at gjore med noget Andet end os Selv. Deels viste han hvor
ledes en mere speculativ Betragtning maatte lære os det Samme; da det 
maatte erkjendes, at ethvert individuelt Væsen constitueres eller gjöres til 
det, det er, ved en universel Virken; og at det blev Folge af Selvbe
vidsthedens Natur, at Individet ogsaa maatte fole sig i Forhold til og in- 
denfra bestemt ved dette Universelle, saa at dette ligesaa fuldt som den 
udvortes Natur blev en Gjenstand for det. Heraf fulgte da, at den forste 
Impuls kunde ligesaavel komme fra den indvortes og sjælelige Side, som 
fra den udvortes og legemlige.

Ordbogscommissionen

har fortsat Revisionen af Bogstavet S. ; og 18 Ark ere deraf trykte.

Meteorologisk Committee.
Committeen har modtaget en Deel Iagttagelser fra de allerede stiftede 

meteorologiske Observatorier og har havt Lcilighcd til at stifte et nyt, i det 
Hr. Pastor Thomsen til Nordreöerne blandt Færoerne er blevet forsynet 
med Instrumenter.
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Fra 31 Mai i83i til 3i Mai i832.
I det Tidsrum, hvorover her skal aflægges Beretning, har Selskabet 

at beklage Tabet af tre Medlemmer:
Professor Henrich Gerner p. Schmidten.
Legationsraad Peter Koefod Hnker Schousboe, Ridder af Dannebro- 

gen og af den russiske St. Annaordens 3die Klasse.
Etatsraad Gregers PFad, Ridder af Dannebrogen og Professor i Mi

neralogien.
I samme Tidsrum har Selskabet optaget folgende udenlandske Medlemmer.

Hofraad og Professor p. Martius, Ridder af den Bayerske Fortje
nesteorden.

Geheimeraad og Professor Link, Ridder af den Preussiske rode 
Örns Orden.

Michael Faraday ', Medlem af det Kgl. Videnskabernes Selskab i 
London.

Den physiske Classed
Etatsraad Hornemann, Ridder af Dannebrogen, har i sidste Möde- 

aar fremlagt for Selskabet det 35te Hefte af Flora Danica, ved hvilken 
Ledighed han gjorde opmærksom paa adskillige deri forekommende Planter, 
som enten ved Sjeldenhed eller Forekomst eller Egenskaber ere mærkvær
dige, og isærdeleshed foredrog nogle Bemærkninger om Forholdet af de i 
Grönland fundne Vegetabilier, sammenlignet med Forholdet i andre især 
Polarlande. Til denne Fremstilling foranledigedes han især ved de heldige 
Undersøgelser, som Hr. Candidat J. Fahl, under en fleraarig, paa Kongelig 
Bekostning foretagen Reise har anstillet paa hiint Lands Öst- Syd- og 
Vestkyst. Hoved-Resultaterne deraf ere folgende:

Antallet af de for Tiden i Grönland fundne Planter af Monokoty- 
ledonernes og Dikotyledonernes Række, er 315, af Acotyledonernes (Breg
nerne ikke medberegnede) 311, hvilket omtrent er fjerde Parten af hvad 
der findes i disse Afdelinger paa de danske Öer, i Jylland og i Hertug
dommene.

Af ovenmeldte 315 Arter henhöre 123 til Monokotyledonerne og 
192 til Dikotyledonerne. Forholdet er altsaa som 12-'19« I Danmark er 
Forholdet heelt forskielligt, nemlig som 11:31.
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Af begge disse Afdelinger findes i Grönland 176 (altsaa mere end 
Halvparten), som ikke ere fundne i Danmark. Sammenligner man i denne 
Henseende Grönlands Flora med Norges, da ßnder man at hiintLand frem
bringer 44 Plantearter, som ikke cre fundne i Norge. Nogle af disse synes 
at være egne for Grönland f. Ex. Lepidium grönlandicum, Alyssum areti- 
eum, andre derimod ere fundne i Labrador, Kanada, Kamskatka og paa 
Melville-Öen, hvoraf her kun nævnes Coptis tri folíala, Ledum lat if otium, 
Arabis Holböltii, Pedicularis gr'ónlandica og euphrasioides, Saxifraga tri- 
cuspidata , Erigeron compositum, Stellaria gr'ónlandica, Alopecurus ovatus, 
Uvularia amplexicaulis og Carex Wormstàoldii.

De kotyledone Planter fremtræde i Grönland under 40 Familier, 
i Danmark derimod under 87. Forholdet mellem Slægternes Antal og 
Arternes er som 118:423. Grönland bar 8 Slægter som ikke findes her; 
Danmark derimod 314 Slægter som ikke findes i Grönland.

Af Cyperaceæ findes i Grönland 50, altsaa omtrent £ af det hele 
Antal. I Danmark er Forholdet som 1:16. I Labrador, hvor det hele 
Antal af phanérogame Planter er (efter E. Mayer) 168, er Forholdet som 
1:21. Dog maae bemærkes, at Fortegnelsen af de labradorske Planter, 
grunder sig paa meget ufuldstændige Undersøgelser. Paa Melville-Öen er 
Forholdet som i Grönland.

Græsarterne udgjöre i Danmark Deel af det Hele, i Grönland 
derimod y. Baade denne og den foregaaende Familie tiltage altsaa imod 
Polerne.

Labiaternes Familie har kun een Repræsentant i Grönland, nemlig 
den almindelige vildvoxende Thimian. Paa Melville-Öen forsvinder denne 
Familie ganske.

Planterne med sammensatte Blomster aftage ligeledes imod Polerne, 
men ikke i samme Forhold, som den foregaaende Familie. I Danmark er 
Forholdet som 1:13, i Grönland som 1:21.

Umbellaterne have kun 2 Repræsentanter i Grönlands sydlige Deel, 
nemlig Angelica Archangelica og Ligusticum scoticurn. I Labrador findes 
kun Angelica ; paa Melville-Öen forsvinde de ganske. I Danmark udgiöre 
de af det Heele.

Af Saxifragernes Familie har Grönland 11 Arter, som ikke findes i 
Danmark, (Paa Spitsbergen fandt Hr. Reilhau Saxifraga Hirculus), Fa
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miliens Forhold er i Grönland som 1:31, i Labrador som 1:28, paa 
Melville-Öen som 1:6, og i Danmark som 1:212.

Crucifererne : Det er bekiendt at Arternes Antal heraf aftager mere 
imod Æqvator end imod Polerne. Dette viser ogsaa deres Forekomst i 
Grönland, hvor Forholdet er som 1:16. Antallet er derimod i Danmark 
som 1:24, i Labrador som 1:28, paa Melville-Öen som 1:7..

Den samme Tiltagen finder Sted ved de Nillekehlomstrede. Antallet 
af disse Planter i Grönland er 21 altsaa /g-, hvoraf 9 ikke findes paa vore 
Sletter. I Danmark forholde de sig som 1:27, i Labrador er Forholdet 
som i Grönland, paa Melville-Öen som 1:13, i Finmarken som 1:27.

Ogsaa Forholdet af Lyng-Familien er större i Grönland end i Dan
mark, nemlig i hiint Land som 1:15, i dette som 1:82. I Labrador er 
Forholdet som 1:8, paa Melville-Öen derimod som 1:67.

Af de Rakleblomstrede har Grönland 17 Arter, hvoraf Pileslægten 
optager de fleeste. Forholdene ere: i Grönland som 1:18, i Labrador som 
1:13, paa Melville-Öen som 1:67, i Danmark som 1:40.

De Rosenblomstrede Planter have i Grönland, skiondt Slægten Rosa 
er udelukket derfra, 16 Arter, altsaa omtrent I Danmark er Forholdet 
næsten det samme, nemlig som 1:21, i Labrador som 1:12 og paa Mel
ville-Öen som 1:16.

Ogsaa de Grønlandske Ranunculaceer have omtrent samme Forhold 
som de danske, nemlig 1:31 og 1:32. I Labrador som 1:28 og paa 
Melville-Öen som 1:13.

De Bælgbærende aftage imod Nordpolen omtrent som Labiaterne og 
Umbellaterne. I Grönland findes kun 2 Arter deraf, nemlig Pisum mari- 
timurn og Vicia cracca (den sidste formodentlig indfort, da den kun findes 
paa Ruinerne af de gamle Nordmænds Boliger).

Professor Reinhardt, Ridder af Dannebr., gav Selskabet Efterretning 
om 2de Individuer af Pag ellus centrodontus Cuv., som i et Mellemrum af 
3 Maaneder vare bievne fangede ved Siællands Kyster, hvorved denne Fi
skeart förste Gang kunde omtales i den danske Fauna. Det ene Individuum, 
som blev fanget ved Gilleleje den 21 Febr. 1832, er næsten 19 Tommer 
langt. Det andet fangedes ved Dragöe den 28 Mai; det har en Længde 
af 14 Tommer. Den af Donovan i british Fishes Vol. 4, Tab. 89 givne 
Afbildning af denne Art, som der har faaet den urigtige Benævnelse Spa
ms auratus, fandtes ved Sammenligning med det foreviste mindre Indivi- 

(12) 
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duum i det hele overeensstemmende. Begge Exemplarer ere opstillede i 
den kongelige Zoologiske Samling. I nogle tilföiede Bemærkninger over 
de i det danske Kysthav forekommende sieldne Fiskarter overhoved, blev 
henviist paa de vigtigste Forhold, af hvilke Sieldenlieden fremgaaer. Saa- 
ledes befinde nogle af disse Fiskarter sig ved de danske Kyster paa den 
yderste Grændse af deres geograpliiske Fordeling, og fölgelig kun i faa og 
adspredte Individuer ; hertil kan regnes Labrax lupus, Mugil capita og Ca- 
ranx vulgaris, Andre forekomme langt udover deres nordlige eller sydlige 
Grændse, derfor uregelmæssigt og tilfældigviis fangede ; til de forste hen
hore iblandt andre Mullus surmuletus, Pagellus centrodontus, Brama Rai 
og Scomber es ox Camp er i ; til de sidste höre Sebastes norvégiens, og Vog- 
marus islandicus. For nogle Arter ligger det danske Kysthav vel endnu 
i Zonen af deres geograpliiske Fordeling, men de træffe ikke der, eller i det 
mindste kun sparsomt og ufuldstændigt, de Stedforhold, som ere passende 
til deres Ophold; her bör især nævnes de kun til Klippekysten sögende 
Labrus Arter, hvilke findes hyppigen baade nordlig og sydlig for Danmark, 
Endnu udgiör Lampris guttatus et Ged af en egen Gruppe sieldne Fiske, 
nemlig af saadanne, som hidindtil allevegne ere fundne yderst sieldent og 
uregelmæssigt. Af denne blev den 3 Mai d. A. hos os fanget et Indivi
duum af Middelstørrelse, hvis Skelet nu er opstillet i det kongelige Museum. 
Det er det 3die af de Individuer, som saavidt vides, ere i en Tid af 30 
Aar bievne fangne ved de danske Kyster, og det er mærkværdigt at alle 3 
ere trufne i samme Egn, nemlig i Issefiorden ved Jægerspriis.

Vi have i vor Oversigt for Aaret 1828 og 29 omtalt Professor og 
Ridder Jacobsons Methode, at sonderbryde og bortskaffe en Blæresteen og 
det af ham dertil opfundne Instrument. Han har senere mældt Selskabet, 
at hans Instrument er ble ven prövet af de franske Læger. Dupuytren har 
skjænket dette Instrument sit Bifald, og anvendt det med Held. Saavel 
denne berömte Chirurg, som og Leroy d'Ettiole, den egentlige Opfindei’ af 
Lithotritien, have foreslaaet nogle, dog ikke væsentlige Modificationer ved 
samme, (see Archive generale de Medic. T. XXPII p. 131 og Revue me
dicinale T. III. p. 500). Professor Jacobson har i Aar meddeelt Selskabet 
de Erfaringer han hidindtil har samlet over denne Gjenstand.

En Operation som han under sit Ophold i Hamborg i Aaret 1830 
foretog i Hospitalet, findes beskrevet af Dr. Gerson i Magazin der auslän- 
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dischen Litteratur T. XX. p. 401-9. Som Resultater af hans Undersøgelser 
fremsætter Professor Jacobson folgende,

1) Hans Instrument lader sig fore ind i Blæren langt lettere end 
det civialiske og de övrige til dette Öjemed udtænkte Instrumenter og 
fordrer ingen foregaaende Udvidelse af Urinroret.

2) Det besidder stô’rre Kraft end der behoves til Sönderbrydelsen 
af Blærestenen, og man er ej udsat for, at det derved kan gaae itu.

3) Man kan dermed sonderdele en Blæresteen hurtigere end med 
noget andet Instrument.

4) Brudstykkerne kunne ved detsHjelp gjores saa smaae, at de, ved 
Blærens egen Kraft, kunne drives ud af Urinroret.

5) Blæren taaler de gjentagne Applicationer af Instrumentet, som 
efter Omstændighederne kunne udfordres.

Som Beviis hcrpaa anförer Professor Jacobson, at han ved en 77 
aarig Olding bar anvendt sin Methode, der fordrede 9 forskiellige og ofte 
langvarige Anvendelser af Instrumentet. Patienten har efter disse forskjel- 
lige Applicationer ikke havt noget besværligt, end sige betænkeligt Tilfælde, 
ikke havt nödigt at bruge noget Medicament og har, naar Veiret ej for
hindrede det, dagligen gaaet ud.

Samme Medlem har forelagt Selskabet nogle Resultater, han i en 
Række af Undersøgelser, der fra forst af vare foretagne i physiologisk og 
therapeutisk Öiemeed, hai' erholdt over Chromets Ilter og Salte.

Chrommetallet, der for 35 Aar siden blev opdaget nf Vauquelin, er 
hidindtil kun blevet anvendt til Tilberedning af Maler- ag Emailfarver, til 
Töiers Farvning og Cattuntrykning. Det findes paa flere Steder i Europa, 
i större Mængde i Sibérien, men fornemmelig i Nordamerika. Som he- 
kjendt kan det lide forskjællige Iltningsgrader, og derfor indgaae i Saltfor
bindelser baade som Syre og som Æsk.

Professor Jacobson har isærdeleshed gjort den forste Slags af disse 
til Gjenstand for sine Undersøgelser, og har ved et af dem, nemlig det 
neutrale Chromsure Kali, opdaget Egenskaber, som man hidindtil ikke har 
kjendt ved samme, og som kunne vorde nyttige saavel i Lægekunsten, som 
og i Technologien.

Han finder nemlig, at dette Salt, som hverken er, eller efter sin 
Natur kan være forbrændeligt, i höi Grad foröger Dyr- og Plantestoffers 
Antændelighed. Gjennemtrænges Hamp, Hör, Bomuld, Toug, Lærred eller 

(12*)
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Papiir, med en Oplosning af dette Salt og torres, da opkommer, naar et 
Sted deri tændes, en stærk, stadig og vedvarende Glödning, der udhredei' 
sig, og fortærer alt det der er gjennemtrængt af Oplosningen. — Denne 
Egenskab besidder det Chromsure Salt i liöiere Grad end noget andet Me
talsalt, og udmærker sig endydermere derved, at den taaler et Overmaal 
af Kali, og at forenes med Legemer af meget forskiellig Art, uden derved 
at tabe denne Egenskab.

Professor Jacobson giver folgende Theorie af denne Virkning: han 
antager, at den her omhandlede Forbrænding ikke blot beroer paa Chrom- 
syrens Sonderdeling ved Kullet, men at den tillige betinges ved Kaliets De
komposition , der frembringes ved en gjensidig Indvirkning af Kaliet og 
Chrommetallet.

Af denne Egenskab lader sig gjö’re en nyttig Anvendelse i Medici
nen, nemlig til Moxer. Tilberedte med dette Salt, brænde de uden at 
udfordre nogen Paablæsning og deres Virkning kan gjöres meere bestemt.

Forfatteren troer ogsaa at deraf kan gjöres Pyrotechnisk Brug.
Chromilterne besidde ogsaa denne Egenskab, isærdeleshed naar de 

forenes med Kali. Blandt Chromsaltene, hvori de udgjore Basis, findes 
nogle der besidde den, dog Intet som har den i den Grad, som de Chrom- 
sure Salte.

Den anden vigtige Egenskab Professor Jacobson har fundet ved dette 
Salt, er at det, uagtet sin Letafiltelighed, ladel' sig forene med de fleeste 
Stoffer af Plante- og Dyreriget, uden derved at dekomponeres. Denne 
Egenskab og Saltets store Slægtskab til Vandet, formedelst hvilket det til
bageholdes fra at indsuges af de organiske Stoffer, gjöre det Chromsure 
Kali til et vigtigt Gjæring og Forraadnelse modstaaende Middel. Det fo
rebygger ikke blot Forraadnelsen, men standser den, og hæver den ved 
Forraadnelsen frembragte Lugt; det er da ogsaa et Disinfections-Middel.

Af denne saare vigtige Egenskab kan saavel i Medicinen som i 
Technologien gjöres flere vigtige Anvendelser.

For Anatomen og Naturforskeren ere de vigtige, da man i en 
meget fortyndet Oplosning af dette Salt kan conservere de Gjenstande man 
undersöger eller vil opbevare i Samlinger.

Den skadelige Vegetation, der betinges ved Gjæring og Forraad
nelse, Skimmel nemlig, kan efter de Forsög Professor Jacobson har anstillet, 
forebygges ved dette Salt. Ifölge disse Forsög troer han og, at den for
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Bygninger saa skadelige og odelæggende Svamp, ved Anvendelsen af dette 
Salt, muligen vil kunne saavel forebygges som udryddes.

I Henseende til de physiologiske Forsög, Professor Jacobson har an- 
stillet, fremsættes kun hans Hovedresultat, at Chromet horer til de Metaller 
der isærdelcshed virke paa Nervesystemet, at dets topiske Virkning er deels 
resolverende deels destruerende, dog paa en fra de övrige Metalsalte for- 
skjellig Maade. Chromsaltene ville derfor blive vigtige Lægemidler.

Professor Jacobson liar anvendt dem med Nytte ved Behandling af 
flere Arter af Saar; han forbeholder sig, fremdeles at meddele Selskabet 
sine Erfaringer herover.

Prof. Schoiiu? har meddeelt en forelöbig Udsigt over et Bidrag til 
Kundskaben om Varmens Fordeling i klaret, hvortil han er kommet ved, 
under sit Arbeide over Italiens Klima, at sammenligne Varmeforholdene i 
dette Land med dem, som finde Sted i andre Dele af Jordkloden.

Saavidt vor Kundskab hidtil strækker, synes det, uden for Vende
kredsene, at være en almindelig Regel: at de to Maaneder som folge efter 
Sommersolhverv (altsaa i vor Halvkugle Juli og August) ere de varmeste, 
de to som folge efter Vintersolhverv (hos os Januar og Februar) de kol
deste i Aarets Löb. Det synes at man derefter med Rimelighed kunde 
formode, at September maatte svare til Juni, October til Mai, ellei' i det 
mindste at disse Maaneder maatte staae i nogenlunde lige Forhold til hin
anden overalt i det tempererte Jordströ’g; virkeligen kommer man ogsaa til 
dette Resultat naar man holder sig til en indskrænket Sphære. Ved at 
beregne Sommervarmen for en Deel Steder i Italien, vai’ det paafaldende at 
bemærke, at Temperaturen for de 3 Sommermaaneder, Juni-August tilsam- 
mentagne, næsten ikke tiltager fra det nordlige til det sydlige Italien, me
dens den aarlige Temperatur og Vintertemperaturen er saa stærkt i Tilta
gende; vel kunde noget tilskrives den Omstændighed, at Over-Italien mere 
har Fastlands-Klima, Nedre-Italien derimod mere Kyst-Klimatet, men den 
ringe Tilvæxt i Sommervarme som en Sammenligning af Bologna og Pa
lermo frembyder, var dog for mærkelig til blot at udledes heraf. En nær
mere Undersøgelse af de maanedlige Temperaturer viste, at jo længere man 
kommer Syd efter, jo varmere bliver forholdsviis September Maaned, saa 
at medens Juni Maaned i Milano, Padua og Bologna er meget varmere end 
September, saa er derimod i Florents, Rom og Neapel disse to Maaneder 
lige varm^, og i Cagliari og Palermo er omvendt September varmere end 
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Juni; altsaa trækker sig Sommervarmen med aftagende Brede længer ud 
paa Efteraaret.

Ved at udvide disse Undersøgelser til en större Kreds, ved at un- 
dersöge Varmens aarlige Fordeling fra Nordcap til Krebsens Vendekreds, 
fra Ægypten og Rusland ud til det atlantiske Hav, har Forfatteren erholdt 
folgende Hovedresultater:

1) September bliver paa samme Brede desto varmere i Forhold hl 
Juni, jo meere man nærmer sig Havet', desto koldere jo dybere 
man gaaer ind i Fastlandet.

2) September bliver i lige eller lignende .Afstand fra Havet, desto 
varmere i Forhold til Juni, jo meere man nærmer sig F ende
kredsen.

Folgende Tabel vil oplyse dette :
N. Br. Kyster og Öer, Fastlandets Midte, Fastlandets Indre,

Septbr.=Juni Septbr.— Juni. Septbr.=Juni.
30-40° + 1,1 0,9 -2,0
40-50 —0,5 -1,2 -2,5
50-60 -0,9 -2,6 —6,6
60-70 —1,2 —3,2 *

Ved, paa samme Maade, at sammenligne October med Mai og No
vember med April, kommer man til lignende Slutninger, dog er her Loven 
mindre klar og, som det synes, lleere Undtagelser undergiven.

Den forste af de to fremstillede Love synes at kunne forklares af 
deh almindelige Forskiel mellem Kyst- og Fastlands-Klima, at Fastlandet 
snarere ophedes, men ogsaa snarere afkiöles end Kystlandene; thi i hiint 
retter altsaa Varmens Fordeling sig meere efter Jordens Stilling til Solen 
end i disse. Storre Vanskeligheder frembyder Forklaringen af den anden 
Lov, og Forfatteren forbeholder sig i sit Skrift over Italiens Klima og Ve
getation, at udvikle sine Anskuelser i denne Henseende, hvor da ogsaa de 
Materialier, hvorpaa hiine Love ere grundede, ville blive leverede.

I Videnskabernes Selskabs Program for Aaret 1825 blev, som en 
mærkelig Kiendsgierning, meddeelt, at de Observationer, som Landphysicus 
[Thorstensen ved Reikiavig i Island har anstillet med et ham af Selskabet 
meddeelt Barometer, gave en Middelstand, der var nogle Linier under den, 
man har antaget for den almindelige ved Havfladen ; — samt<at nogle 
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lagttagelsesrækker fra Grönland og det nordlige Island, skjöndt mindre 
paalidelige, syntes at lede til det samme Resultat.

Denne mærkelige Afvigelse fra det Almindelige, i Forbindelse med 
de af p. Buch tidligere meddeelte Oplysninger om en lav Middelstand i 
Hardanger og en usædvanlig höi ved de canariske Öer, ledede til det Spörgs- 
maal, om disse Afvigelser maatte betragtes som locale Undtagelser, eller vare 
Folger af almindelige Naturlove. For at komme Besvarelsen af dette 
Spörgsmaal nærmere, benyttede Prof. Schouw den Ledighed som en Reise, 
i Italien i 1829-1830 fremböd, til at sammenligne Middelstanden ved Mid
delhavet med den, som linder Sted ved Nordsoen, hvorhos han samlede 
Resultaterne af de paalideligste Iagttagelser, som vare foretagne i andre 
Egne af Jordkloden. Af Etatsraad Schumacher i Altona modtog han et 
engelsk Barometer, som er sammenlignet med et Normalbarometer samme
steds, og dette Instrument sammenlignede han med de Barometre der be
nyttes paa de astronomiske Observatorier i Italien; og erholdt saaledes, ved 
at benytte lange Iagttagelsesrækker, folgende Middeltal for Barometret ved 
Havet og reducert til 0° R. :

Neapel 337,94 P. Linier.
Florents 337,76 
Bologna 337,87 
Padua 337,88

Medens Iagttagelserne i Altona kun give 337,09. Denne tiltagende Baro- 
meterhö’ide bestyrkes endvidere ved at sammenholde Middelstandene foi’ 
Palermo og London, efter Iagttagelser med sammenlignede Instrumenter ; 
nemlig ;

Palermo 338,21. 
London 337,33.

Ligesom det derfor maae ansees beviist, at Barometrets Middelstand er 
hö’iere i det sydlige end i det nordlige Europa; saa stiger Middelhoiden 
endvidere med den aftagende Brede indtil 30°, som især folgende Middel
tal udvise

Madera 339,20 
Canariske Öer 338,77 

men fra denne Brede af indtil Æquator synker Middelstanden, saa at den 
Ved Æquator bliver den samme som paa 50° Brede. Dette bevises især 
ved Barometer-Iagttagelser, der ere anstillede paa Soereiser, hvorved samme 
Instrument er benyttet, og hvor Journalerne frembyde en næsten uafbrudt
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Aftagelse mod Æquator. Iagttagelser, anstillede med Selskabets Instrumen
ter, af afdöde Dr. Trentepohl og af Dr. TV. Lund, ligesom og de meteoro 
logiske Journaler som Erman, Horner o. il. have leveret, sætte det udenfor 
al Tvivl; ligesom det og bestyrkes derved, at de Iagttagelser som efter 
Selskabets Foranstaltning ere anstillede i 22 Maaneder i Christiansborg i 
Guinea, forst af Trentepohl og siden af Assistent Chenon, kun give en 
Middelstand af . . ....................................................................... • . 336/15.

Med den anförte Middelstand for Altona samstemme Middelstandene for
Danzig 336,95
Königsberg 33'7,12
A penrade 336,72

og at Middelstanden fra denne Brede er i fortsat Aftagelse, vise fornem-
meligen folgende Data :

Edinburgh 336,13
Christiania 336,30
Bergen 335,58
Hardanger 335,55
Reikiavig 333,36
Godthaab 333,33

Endeligen synes den, indenfor Polarkredsen, atter at tiltage, thi: 
Godhavn giver 334,14

Dog ere disse sidste

Upernavik 
Melville Öen 
Spitzbergen 
Middeltal ikke

334,77
335,61
335,47
hævede over al Tvivl.

Som provisoriske Middeltal for Meridianerne mellem 45° Öst og 45° 
Vest for Ferro, sætter Forfatteren folgende Tal:

0° 337,0
10 337,5
20 338,5
30 339,0
40 338,0
50 337,0
60 335,5
65 333,0
70 334,0
75 335,5
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At Middelstanden ved Havet ikke blot forandres efter den gcogra- 
phiske Brede men ogsaa efter Længden, antager Forfatteren for afgiort, men 
han mener, at vi endnu ikke have Materialier nok for at bestemme Bom
ningerne af de isobariske Linier, og han fremstiller betydelige Indvendin
ger mod den af A. Erman nyligen opstillede Theorie, i Folge hvilken disse 
Linier kun 'skulde frembyde eet Maximum og eet Minimum, hvoraf hiin¿ 
skulde falde paa de azoriske Ôers, dette paa Panamas Meridianer.

Da vi saaledes kun kiendc en Deel af den Naturlov, der gjelder for 
Forandringerne af Lufttrykkets Middelstand ved Havet; isaa har Forfatte
ren ikke villet indlade sig paa nogen fuldstændig Forklaring af de Aarsager, 
som begrunde disse Forandringer, men har dog meent at disse Aarsager i 
Hovedsagen synes at være de samme som de, der i Almindelighed bestem
me Lufttrykkets Forandringer, nemlig Luftens Varmeforhold og den Til
stand, hvori Dunsterne befinde sig i Atmosphæren.

Undersøge vi de store characteristiske Træk, som Klimatet fremby- 
der i forskiell ige Jordbælter fra Æquator af, til hiinsides Polarkredsen, saa 
synes de især at være folgende:

1) I Bæltet mellem Æquator og omtrent 15° Brede: en höi Varmegrad 
og i en Deel af Aaret hyppige Skye-Dannelser og betydelige Regn
fald. Luftens aarlige Middeltryk hverken höi eller lav (337-338).

2) I Bæltet mellem omtrent 15 og 30° bringe næsten uforandrede Vinde 
en tor og skyefrie Luft, og det regner sieldcnt eller aldrig. — Mid
delstanden meget höi (338-339).

3) Mellem 30-45 blive de torre Vinde, især om Vinteren, afbrudte af 
Sydvestvinden, den tilbagevendende Passat, som bringer en heed og 
med Dunster opfyldt Luft fra den hede Zone og foranlediger hyppige 
Skye-Dannelser og Regnfald. Barometrets Middelstand er endnu höi, 
men dog under den som finder Sted i det andet Bælte og den aftager 
med Breden (339-337,5).

4) Det fierde Bælte, mellem 45° og Polarkredsen, modtager næsten hele 
Aaret igiennem, men især om Sommeren, den tilbagevendende Passat, 
og Kampen mellem denne og de modsatte , som oftest törre og kolde 
Vinde, frembringe hyppige Skyer, Taage, Regn. — Middelstanden 
bliver lav, og desto lavere, jo længere man ferner sig fra Æquator, 
og jo hyppigere Vindforandringerne, Skyedannelserne og Regnfaldene 
blive (337,5 — 333,0). — I det Indre^af de dybe Havbugter er Mid-

(13) 
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delstanden höiere, fordi de vestlige Vinde aftage, Skyer og Regn 
blive mindre hyppige.

5) Til det femte Bælte, som ligger indenfor Polarkredsen, synes den til
bagevendende Passat ikke at naae. Middelstanden tiltager derfor.

Middelstanden af Barometret ved Havet synes fra Æquator til hiin- 
sides Polarkredsen at frembyde de samme Forandringer, som vi i vore Kli- 
mater undertiden kunne iagttage i Lobet af et halvt Dögn. Lad os an
tage, at Barometret om Middagen staaer paa 337,0 og at, nogen Tid efter 
en tör Nordostvind begynder at blæse. Barometret vil da stige og gaae op 
til f. Ex. 339,0; sæt nu, at Vinden, henimod Aften, dreier sig og bliver 
Sydvest, saa vil den ved at bringe cn varm med synlige Dunster opfyldt 
Luft, især hvis den er stærk, bringe Barometret til at falde f. Ex. ned til 
333,0. Elvis nu en nye Vindforandring atter indtræder henimod Midnat, 
saa kan en frisk Norden- eller östenvind atter bringe Barometret til at stige.

En stor Deel af de i Ilavet levende bugfodede Bloddyr lægge deres 
Æg indesluttede i lædcragtige Capsler eller Celler, der ere af meget for- 
skjellig Form og paa forskjellige Maader indbyrdes forbundne til hinanden. 
Disse Æghylstere, der findes i Mængde paa flere Steder afEuropas Kyster, 
og der blandt Fiskerne bære forskjellige Trivialnavne *),  have været kjendte 
fra den fjerneste Oldtid, og allerede Aristoteles synes rigtigen at have op
fattet deres physiologiske Betydning. Denne blev i senere Tider for en 
Deel tabt af Syne, og i Espers store Værk over Plantedyrene fremtræd© 
alle disso Legemer som Dyr og indsættes i Systemet under Slægten Tu~ 
bularía. Vel gjorde enkelte grundige Iagttagere (som Ellis y Baster) op
mærksom paa deres sande Natur, men forst i den nyeste Tid hieve Natur
forskerne ved Grants heldige Undersøgelser (i Brewsters Journal for 1827) 
gjorte noget nærmere bekjendte med Fosternes Tilstand i disse Æghylstere.  
Dr. Lund forelagde Selskabet en Afhandling over denne Gjenstand, hvis 
nærmere Anledning vare nogle Iagttagelser, han havde havt Leilighed til i 
Aaret 1825 at anstille paa Kysterne af Brasilien over en Art af disse 

*) Hos Grækerne bare de Navnet: hos Romerne: favag o ; paa Siciliens
og Neapels Kyster kaldes de nu af Fiskerne : mammana [Amme, fordi de troe, 
at de tjene til Fode for Söesneglene) ; paa de franske; raisins de mer; paa 
Vore ; Ærtebælge.
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Æghylstere i frisk Tilstand, og af hvilke Hovedresultaterne omtrent vare 
folgende. Ethvert af disse Æghylstere indeholder et overordentlig stort 
Antal Æg eller unge Hyr; disse sidste afvige i deres Form og Bygning 
væsentligen fra de udvoxne Dyr, og ere iravnligen forsynede med en Dusk 
nf lange Haar, som de svinge med en overordentlig Hurtighed ; ved Hjelp 
nf disse Svinghaar svömme de omkring med megen Lethed og Hurtighed i den æg- 
gehvidagtige Vædske, som udfylder Hylsterne.— Af disse for Videnskaben nye 
Facta er eet allerede senere blevet stadfæstet ved Grants omtalte Undersögelser, 
nemlig Tilstedeværelsen af Svinghaai- hos disse Dyr i Fötalperioden; hvori
mod Forfatteren niodsætter sig denne Iagttagers Anskuelse af disse Sving- 
liaars Forretninger, nemlig at de 1) skulde tjene til ved Hylsternes Aab- 
ning, at bringe det indtrængende Söevand ved deres Bevægelse i oftere for
nyet Beroring med det unge Dyr, for at befordre Skallens Hærdning; 
2) at de skulde bevirke den Omdreiningsbevægelse om sin Axe, som sam
me Forfatter har iagttaget hos Embryonerne af visse Arter af de bugfo- 
dede Söesnegle; og endelig 3) at de skulle tjene Embryonet til at bane 
sig Vei gjennem Æggets Hinder. Hans Grunde herimod ere 1) at Skallen 
hos alle de Arter, han har havt Lcilighed til at undersöge, er vel uddannet 
inden Hylsteret aabner sig; 2) at Embryonets Omdreining om sin Axe i 
saa Fald vilde være at betragte som en vilkaarlig Bevægelse, hvilket ingen
lunde kan antages, da den tager sin Begyndelse inden noget Organ, og 
navnlig en inden endnu Hjertet er dannet ; og 3) da Svingbaarene, formedelst 
deres fine Bygning, ei synes egnede til det sidste Brug, der og forekommer 
overflodig. — Derimod helder Forfatteren til den Mening, at ansee disse 
Svinghaar for de, senere i en egen Huulhed indesluttede, Gjællekamme, der 
i Fötalperioden hænge ud af Dyret (hvortil Fiske og Reptilklassen frem
byde flere Analoga) og som for en Tid forestaae en dem ellers fremmed 
Function som Bevægelsesorgan.

Til disse Iagttagelser föier Forfatteren en detailleret Beskrivelse over 
alle de ham bekjendte herben hörende Legemer, hvis Undersögelse hidtil 
paa en særegen Maade bar været forsömt af Zoologerne. De rige conchy- 
liologiske Samlinger i Kjobenhavn have sat ham istand til saavel at opstilla 
endeel nye Arter, som især at meddele nærmere Underretninger om Dyrene 
af flere, der hidtil blot vare bekjendte efter deres ydre Form. Det hele 
Antal er fordeelt efter deres Bygning og Forbindelsesmaade i naturlige 
Classer og Underafdelinger, og af alle nye eller ufuldkomment bekjendte 

(13*)



Arter en Afbildning leveret. — Da denne Deel af Forfatterens Arbcide ei 
er skikket til Udtog, udhæves her blot folgende tvende Punkter, der have 
en meer almindelig Interesse. Det forste angaaer Janthinens Forplantnings- 
maade , del' hidtil var indhyllet i Mörke. Til Foden af dette Dyr linder 
man ofte befæstet et langt cylindriskt Legeme af en Substants der i Ud
seende ligner Idavskum. Om Betydningen af dette Legeme have Zoologerne 
været meget uenige. De fleste holdt det lor et Analogon til Laaget, og 
da Desmarest paa Fiskernes Authoritet ved Middelhavets Kyster berettede, 
at det tjente Dyret til Paaheftning af Æggene, fandt han stærk Modstand, 
især siden Home havde beskrevet som Janthinens Æg nogle herfra ganske 
forskjellige Legemer. Endelig troede Rang at have bragt Sagen til Afgjö- 
relse, da han fandt det skumformige Legeme besat paa sin Underflade med 
er Mængde ægformige Legemer, som han erklærede for Dyrets Æg. For
fatteren har ved sine Undersøgelser overbeviist .sig om, at denne sidste 
Naturforsker er kommet Sandheden nærmest, uden dog ganske at have op
fattet den. Det omstridte Legeme hos Janthinen er en Æghylstermassc, 
der finder sin Plads i en naturlig Fordeeling af disse Legernei' ci langt fra 
dem af Fasciolaria tulipa og Pyrula canaliculata, og de ægformige Lege
mer, som Rang antog foi' Æg, ere Æghylstere, hvoraf ethvert indeholder 
en utallig Mængde Æg eller unge Dyr, disse sidste med fuldkomment ud
dannet Skal,

Det andet Punkt angaaer en Forstening, der findes i Kalkstenen ved 
Faxöe, og i det til samme svarende Lag, som Professor Forchhammer har 
elterviist blandt Kalkstcenslagcne, der danne Stevens Klint. Denne For
stening , der bestaaer af en Mængde tæt til hinanden stillede, lige, oprette 
Smaaestave, hidrorer efter Forfatterens Mening, som han vidtlöftigen har 
udviklet, fra en Art af Æghylstermasser af Bloddyr, der i hans Schema 
henhörer til Afdelingen af uregelmæssige tilvoxne Æghylstermasser og til 
sammes Familie med rörformige Æghylstere, af hvilken Familie, saavidt 
Forfatteren er bekjendt, i den nuværende Skabning ikkun forefindes Arter 
i de tropiske Have. ■ •

* Etatsraad Örsted, Ridder og Dannebrogsmand, har meddeelt Selska
bet sin Forklaring over Faradays magnetisk-electriske Opdagelse. Fra den 
Tid af da Electromagnetismen var opdaget, blev det et naturligt Spörgs- 
maal, om det ikke ligesaavel maatte være muligt at frembringe Electricitet 
ved Magnetismen, som Magnetisme ved Electriciteten. Uagtet mange Be- 



stræbelser var dette dog ikke lykket, indtil den engelske Naturgrandsker 
Faraday, ved Slutningen af forrige Aar, opfandt det rette Middel hertil. 
Dette bestaaer deri, at man i Nærheden af en god Leder lader Nord- og 
Sydmagnetism© enten pludseligt forene sig, eller pludseligt adskilles. Her
ved opstaaer en electrisk Ström, i en Retning, der staaer lodret paa den 
magnetiske Virkningslinie; dog er denne Virkning saa svag, at den kun 
lader sig gjöre kjendelig, naar man lader den samtidigt skee paa mange 
Punkter af en Leder, hvilket allerlettest skeer, naar man om et Stykke 
Jern, der kan tjene til et saakaldet Anker ved en Magnet, vikler en Me- 
taltraad ret mange Gange, og sætter denne Traads Endepunkter i Forbin
delse med den electromagnetiske Multiplicator. Hver Gang man nu enten 
anlægger dette Anker mellem de to Poler af en stærk Magnet, eller og 
skiller det derfra, angiver Multiplicatoren en electrisk Ström, hvis Retning 
i de to modsatte Tilfælde ogsaa er modsat. Dette er Grundforsöget, om 
hvis Forklaring det gjelder. Örsted mener at denne naturligt, og med et 
Slags Nødvendighed folger af den Grundlov han har opstillet for de elec
tromagnetiske Virkninger. Ifolge denne Lov er enhver electrisk Ström 
omgiven af et magnetisk Kredslob, saaledes at de Planer, hvori disse fore- 
gaae, staae lodrette paa Axen af den electriske Ström. Naar man altsaa 
frembringer en electrisk Ström, danner sig, som af sig selv, en Række af 
magnetiske Kredslob; de nye Erfaringer vise os nu omvendt, at man ved 
at frembringe en Række af magnetiske Kredslob, rundt om en Leder, kan 
tilveiebringe en electrisk Ström parallel med Lederens Axe. Retningen 
af denne electriske Ström er just den, som man i Medföi' heraf maatte 
erholde, naar man forudsætter, at de Ankeret gjennemströmmende magne
tiske Kræfter tiltrække de modsatte i den omsnoede Leder, saa at Sydmag
netismen i denne tager samme Retning som Nordmagnetismen i hiint, og 
omvendt Nordmagnetismen i denne folger Sydmagnetismen i hiint. Sær
deles lærerigt er det, at en electrisk Leder, ifölge Ampères Erfaringer, af 
en parallel med samme gaaende gjennemströmmet Leder forsættes i en 
saadan Tilstand, at den viser sig gjennemströmmet i modsat Retning. Dette 
forstaaes nemlig let, naar man betænker, at det magnetiske Kredslob i en 
gjennemströmmet Leder ikke virker fordelende, som den sædvanlige Mag
net, men frembringer i nærliggende Gjenstande samme magnetiske Retning, 
som den der hersker i den virkende Deel selv. Heraf folger da, at den 
Leder, som lægges parallel med den gjennemstrÖmmedc, erholder paa den 



nærmeste Side samme tangentiale magnetiske Retning, fölgeligcn paa sin 
Loire Side samme Retning som liersker paa venstre af hiin, eller paa sin 
nederste Side samme Retning, som hersker paa den överste af hiin, alt 
efter Stillingen; men i alle Tilfælde modsatte Omlobsretninger, folgeligen 
ogsaa modsatte electriske Stromme.

Man seer altsaa, at det mærkværdige nye Kapitel, hvormed Faraday 
liar beriget Electromagnetismen, paa det skjönneste sammenknytter sig med 
den allerede bekjendtc Grundlov.

Den historiske Classe.

Etatsraad TVerlauff', Ridder af Dannebrogcn, har meddeelt Selska
bet sine Undersögelser over de norske Kongers Salvning og Kroning i Mid
delalderen.

Allerede i den forchristelige Periode forekomme de förste Elementer 
til Salvings- og Kroningsinstitutionen. I Norge indförtes den ikke for i 
Aaret 1164, da Magnus Erlingsen blev kronet, ved hvilken Ledighed 
han tillige udstædte den mærkelige Haandfæstning, der gjorde Riget til et 
Lehn af det norske Erkesæde. Men uagtet der til et saadant Lehnsforhold 
haves Exempler i den ovrige Middelalder, opnaaede den norske Kirke dog 
aldrig nogen frie Udövelse af denne Lehnshcjihed ; da Ingen af de folgende 
Konger vilde erkiende Gyldigheden af hiin Haandfæstning. Sperre var den 
næste Konge, der blev kronet, uden at dog denne Omstændighed for ¿ivrigt 
bidrog til at befæste ham paa Thronen. Forst, da de norske Borgerkrige 
vare endte ved Hertug Skules Dod, modtog Kong Hakon Hakonsen, til 
virkelig Betryggelse af sin Værdighed, i Aaret 1247 Kroningen af en pa
velig Legat, Cardinal Wilhelm af Sabina. Denne Konge var den Forste, 
som i sit levende Live lod sin til Thronfolger udvalgte Sön Magnus krone, 
tilligemed dennes Gemalinde. Efter Erik Præstehaders Broder, Hakon 
Magnussen vides ingen norsk Konge at være bleven kronet, for under 
den calmarske Union. Uagtet denne Hoitidelighed i intet af de mellem 
Rigerne oprettede Foreningsakter omtales, som nogen nödvendig Betingelse, 
blev dog enhver af Unionskongerne kronet ogsaa i Norge; Erik af Pom
mern undtagen. Da efter Christopher af Bayerns Död, Norge med Hen
syn til Kongevalget dcelte sig i to Partier, bleve begge de udvalgte Kon
ger, Christian 1. og Karl Knudsen kronede i Trondhiem.
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Til Salving og Kroning var Ingen berettiget uden en retmæssigen 
valgt og hyldet Konge eller Dronning. Ogsaa ved Kongevalgene fore
komme alt i den ældste Tid visse symboliskc Skikke, som tildeels stemme 
overeens med dem, der senere hen fandt Sted ved Kroningerne. Paa Be
tingelserne for Kongevalg, som overhovedet for Thronfolgen, indeholder 
Magnus Lagabæters Lovgivning de forste statsretlige Bestemmelser ; men 
uden dog at Kroningen her nævnes anderledes end leilighedsviis. Kun faa 
norske Dronninger omtales som kronede og blandt dem ingen under Fore
ningen med de to andre Riger; ligesom der heller ikke under ;denne hele 
Periode findes Exempel paa Kroning af en Thronfolger, i en regierende 
Konges Levetid. Ordentligviis tilkom Hovedforretningen ved en Kroning, 
Erkebispen af Nidaros ; men nogen fast Bestemmelse i Henseende til Kro
ningsstedet synes ikke at have været truffet. De forste Kroningsfester hold
tes i Bergen ; Hakon Magnussen var den forste Konge, der (1299) kro- 
nedes i Throndhiem; og blandt de Folgende bleve Christopher af Bayern 
og Christian II. kronede i Opslo. Höitideligheden fandt almindelig Sted 
paa en eller anden i den norske Kirke vigtig Festdag, i Overværelse af 
Rigets geistlige og verdslige Magnater, undertiden ogsaa af fornemme Ud
lændinge. Kroningsceremoniellet var i det Heele indrettet efter den rom- 
merske Kirkes Ritual. — En noget omstændelig Beskrivelse haves kun over 
Kong Hakon Hakonsens og hans Son Mugnuses Kroninger, af førstnævntes 
Historieskriver Sturla Thordsen. En vigtig Bestanddeel ad hele Akten 
var Kroningseeden, til hvilken den ældste Formular haves fra Erik Præste- 
haders Kroning. Da Riddervæsenet, som politisk Institution, indfortes i 
Norge under Magnus Lagabæters Regiering, er det sandsynligt, at, efter 
denne Tid, Ridderslag ere bievne uddeelte, ved enhver saadan Höitidelig- 
hed, skiondt Historien kun har opbevaret faa Exempler derpaa.—-En karak
teristisk Beskrivelse af et Kroningsgiestebud har Sturla Thordsen efterladt 
os i Hakon Hakonsens Historie. Det er naturligt at en saadan, halv kir
kelig og halv politisk Institution, maatte have Indflydelse paa Kongens og 
Undersaatterncs indbyrdes Forhold; ligeledes er der Grund til at antage, 
at der tilkom den kronede Konge visse Rettigheder, som det, for denne 
Udmærkelse blev ham til Deel, ei var ham tilladt at udo ve. — Der haves 
intet Spor til, at Kroningen haver bevirket nogen Forandring i Kongernes 
Titulatur’; men vel, at enkelte af dem, efter denne Höitidelighed, have an
taget visse Tilnavne. Blandt de norske Regalier nævnes udtrykkeligen kun
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Kronen, Scepteret og Sværdet. — Kronen, Symbol paa den Kongelige Ma
jestæt, bares ved visse hoitidelige Leiligheder ; ogsaa blcve Kongerne under
tiden begravne med Krone og Scepter. Af Scepteret, Symbol paa den 
herskende og dömmende Magt, forekomme i den norske Historie to Slags, 
med et Kors og med en Örn paa Spidsen; det forste synes at være laant 
fra det byzantinske Hof; til det andet forekommer alt Spor i den romerske 
Oldtid. — Sværdet, Symbol paa den executive Magt, blev ved visse hoi
tidelige Leiligheder baaret foran Kongen. Rigsæblet synes senere at være 
kommet i Brug; naar det tidligere forekommer paa Sigiller og Mynter, 
maae det antages at være laant fra fremmede Forbilleder. •— Til de nor
ske Rigsinsignier kunde, paa en Maade, ogsaa henföres den hellige Olafs 
Reliqvier, der vare tilstede ved enhver Kroning; men, ligesom de, Kronen 
tilhorende, Regalier opbevaredes i Throndhiems Domkirke, indtil Aaret 
1537, da den sidste norske Erkebisp Olaf Engelbrechts en, paa sin Flugt 
ud af Riget, bortförte den störste og vigtigste Deel af denne Nationalskat.

Professor og Ridder- Kolderup-Rosenvinge forelagte Selskabet en Un
dersøgelse om et hidtil ubekjendt dansk Skrift fra det 15de Aarhundrede, 
der handler om Rettergangsmaaden ved de geistlige Retter. Det findes i 
Slutningen af det Arne-Magnæanske Pergaments-IIaandskrift, No. 447 i Duo
dez , et Haandskrift, som Kofoed Ancher iövrigt har benyttet, men uden 
nogensteds at omtale det her omhandlede Arbeide, som i Slutningen af 
IJaandskriftet optager 16 Blade og 2 halve Sider. Det har ingen Over
skrift, men dets Indhold og Hensigt antydes ved Begyndelsesordene: Fyrst 
man talær om Kirkins doms logh oc om hinnes framgongh, iha skal man 
vidhce &c. og ved Slutningsordene : Oc thet ær saffd (sagt) af (om) dom
mer framgongh oc hinnes skikkels, at the ther ienfoldugæ æræ moghæ 
haffuæ nogcet af Kirkins logh oc hinnis dom. Umiddelbart efter disse 
Ord hedder det: Oc hær tendees then lidæn Logh, som Biscop Knudh i 
Fiborgh giordæ. Gud gif' hans Sicel ewinnelig Gledæ for sinæ Gaffwe. 
Amen, Den her meddeelte Underretning, at den bekjendte Biskop Knud 
i Viborg, som under Kong Christian d. 1stes Regjering forfattede sine Glos
ser til jydske Lov, er Skriftets Forfatter, kan saamcget mindre være Tvivl 
underkastet, som en strax derpaa meddeelt Notitse viser, at Jens Kaas til 
Starupgaard har ejet Bogen ; denne Jens Kaas var Biskop Knuds Samti
dige, og da hans Gaard laae i Viborg Stift, er det usandsynligt, at biin Ef
terretning om en ham personlig bekiendt Mands Forfatterskab skulde være
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urigtig. Nogle Vanskeligheder, som mode med Hensyn til Aarstallet 1499, 
som forekommer paa et Sted i Skriftet, da dog Stamtavlerne hos Hofmann 
anfö’re Jens Kaas som do‘d 1489, kunne ikke ansees for vigtige, da disse ** 
Stamtavler indeholde flere afgjorte Urigtigheder.

Det kan iovrigt være tvivlsomt, om dette Skrift er et Originalarbeide 
af Biskop Knud eller blot en Oversættelse af et eller andet fremmed la
tinsk Skrift blandt de mange som i Middelalderen forfattedes til Veiledning 
i Processen, over hvilke Joh. Andreæ giver en Fortegnelse i sin Fortale til 

Durantis speculum judiciale, hvilken Savigny paa ny har ladet aftrykke i 
hans Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter III. 586. Imidlertid 
leder anstillet Sammenligning snarest til at antage, at Skriftet tilhorer Bi
skop Knud selv, dog saaledes at han jevnlig har benyttet Andres Skrifter. 
Det er rimeligt, at han oprindelig har forfattet det paa Latin og at vi kun 
have det tilbage i Oversættelse; thi deels synes Sproget paa flere Steder 
at bære Pr ¿eg af at være en Oversættelse, deels findes i et andet Arnæ- 
Magnæansk Haandskrift (No. 28 i Qvart) et Brudstykke af dette Skrift, 
hvori Sproget saavel i enkelte Ord som i Vendinger cr saa afvigende fra 
Texten i No. 447, at man paa ingen Maade kan tillægge nogen Afskriver 
Skylden for disse Afvigelser, men det skjönnes tydeligt, at det er en Over
sættelse af een og samme latinske Original.

Endskjöndt man ikke kan tillægge dette Skrift noget særdeles stort 
Værd, vil det dog i flere Henseender fortjene baade Retsforskerens og 
Sproggrandskerens Opmærksomhed, som det eneste paa dansk skrevne sy
stematiske Skrift af juridisk Indhold, der er os levnet fra vor ældste Lov
givnings Periode. Det er med Hensyn til Retshistorien saameget mere mær
keligt, som den canoniske Ret har efterladt sig saare faa Spor i vore Love, 
Kirkelovene undtagne, uagtet det er vist, at den siden Slutningen af det 
i3de Aarhundrede stedse fik mere og mere Indflydelse, selv udenfor de 
geistlige Retter, ligesom ogsaa disses Jurisdiction efterhaanden havde ud
videt sig langt over Grændsen af egentlige geistlige Sager.

Det ommeldte Skrift kan ventes udgivet med Indledning og Anmærk
ninger i det 6te Bind af Ny danske Magazin.

(14)
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Ordbogscommissionen.
Af Selskabets Ordbog ere 26 til Bogstavet 5 henhorende Ark trykte. 

Revisionen er rykket frem til Ordet Skade. Af Bogstavet U er en Deel 
udarbeidet til Revision.

Meteorologisk Committee,
Committeen har modtaget en Deel Iagttagelser, deriblandt en meget 

fuldstændig Række fra Assistent Chenon i Christiansborg i Guinea, som nu 
i 3-4 Aar med megen Flid har anstillet Veir-Iagttagelser i dette tropiske 
Land ; fra Landphysicus Thorstensen og Sysselmand Melsted i Island, Major 
Fasting i Godhavn, Kiöbmand Cortsen i Upernavik, og Landphysicus Dr. 
Hornbeck paa St. Thomas. — Naturforskeren Dr. Z/7-. Lund, som har til- 
traadt en nye Reise til Brasilien, er af Committeen blevet forsynet med 
Instrumenter, ligeledes ere saadanne bievne meddeelte til Major Fasting og 
Gouverneur Lind. — Trykningen af det andet Hefte al Collectanea Me
teorológica er begyndt. — Til Prof. Schouws ovenomtalte Afhandling om 
Barometrets Middelstand ved Havet, have de af Committeen foranstaltede 
Iagttagelser givet d© vigtigste og sikkreste Bidrag.
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DE NORSKE KONGERS

SALVING og KRONING

I

MIDDELALDEREN.

AF

£. C. FEERLAUFF.

Vid. Seist, hist, og phil. Sir. V. Deel. A





Den gamle Tid var, ogsaa i politisk Henseende, Symbolernes 

Alder. Jo mindre man kiendte til de mangehaande Cauteler, 
hvorved de nyere Statsindretninger sikkre enhver borgerlig 
Handling den tilsigtede Virkning, jo ivrigere sörgede man for, 
at bringe enhver saadan Handling, offentlig eller privat, til al
mindelig Kundskab og at bibringe Vedkommende en Ærbôdig- 
hed for den, der i hiin Tid maatte ansees som den stadigste 
Borgen for Opnaaelsen af dens Öiemeed. Hiint blev en natur
lig Folge af den Offentlighed, der baade i Oldtiden og i Middel
alderen som oftest ledsagede enhver Yttring af den borgerlige 
Virksomhed; for at opnaae det sidste, udtænktes og anvendtes 
visse udvortes Symboler, der, ved den Forbindelse hvori de 
stode med herskende religiöse Forestillinger, nödvendigen 
maatte vinde i Hellighed og Betydning. Ikke alle hine Sym
boler undergik i Tidens Ström, uden at efterlade sig Spor i 
Folkelivet. Der gives de, hvis Vandring vi kunne forfölge 
gjennem Aarhundreder, som Folk overleverede til Folk, Slægt 
til Slægt, og som endnu leve iblandt os, lige ærværdige ved 
Ælde og ved dyb Betydning. Neppe gielder dette mere om 
nogen, end om den symboliske. Handling, hvorved christne Mo

A 2
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narker erkiende, at deres verdslige Magt haver sit Udspring fra 
Kongernes Konge. Salvingen og Kroningen viser sig for det 
forste Blik som en blot christelig Institution ; men ved noiere 
Grandskning kunde vi forfölge dens Spor ud over den christe- 
lige Periode og opdage dens forste Elementer i den romerske 
Republiks, ja selv i Orientens despotiske Statsformer. I ethvert 
Land, hvor den optoges, blandede gamle nationale Vedtægter 
sig med den christeiige Höitidelighed, som derved modificere
des i dens Enkeltheder. Men overalt var Grundlaget det sam
me; i det væsentlige lignende Symboler og Betydning, fordi 
Hierarkiet, der tilegnede sig de gamle Former og dannede dem 
efter dets eget Formaal, overalt var det samme. Kun enkelte 
uvæsentlige Afvigelser fremkaldtes af Folkenes og Landenes 
forskiellige Eiendommelighed ; ligesom ogsaa de statsretlige 
Virkninger af en saadan Institution i ethvert Land maatte rette 
sig efter Hierarkiets respective Standpunkt og Forholdet mellem 
det monarkiske og aristokratiske Princip,

Kan det altsaa ansees som en ikke uværdig Gienstand for 
historisk Grandskning, at undersöge denne Institutions Former 
og Betydning hos et enkelt Folk; formaaer en saadan Under
søgelse at udbrede Lys over fleer end eet Punkt, saavel af Cul- 
lurens som af det politiske Livs Historie, da tör den maaskee 
i dobbelt Henseende haabe Opmærksomhed, naar den vedkom
mer Kronings-Institutionens Skiebne i et Land, der i ældre og 
nyere Tid stod i saa mangehaande Berörelse med vort Fæ
dreneland; i Christenhedens nordligste Kongerige, i en Stat, 
hvis politiske og kirkelige Forhold udviklede sig paa en saa 
eiendommelig Maade, som Norges. Med Kroningens Indförelse 
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og Skiebne i dette Rige staae flere, ei uvigtige Punkter af dets 
ældre Statsret og meer end eet interessant Tidsrum af dets og 
at hele Nordens Historie, i en nær Forbindelse. Föies hertil, 
at den materielle Fuldstændighed, hvorved den norske Historie 
udmærker sig i den störste Deel af dens Middelalder, sætter os her i 
Stand til at danne os et tydeligere Begreb om hiin Institution, 
i det ringeste i et enkelt Tidsrum, end Tilfældet er ved noget 
af de to övrige nordiske Riger, maae det vel antages, at Gien
standen selv, i flere Henseender ikke mangler Interesse. Maatte 
denne kun ikke alt for meget savnes i Udförelsen !

L
Kronings - Institutionens Oprindelse og Skiebne, indtil 

Borgerkrigenes Ophor.
Meer end i5o Aar vare forlöbne efter at Olaf den Helli

ges Martyrium havde beseglet Christendommens fuldkomne Ind- v 
forelse i Norge; og tolv Aar efterat den förste Grundsteen var 
bleven lagt til det norske Hierarkies Bygning, ved Erkestiftets 
Oprettelse i Nidaros, för den förste Konge-Kroning fandt Sted 
i dette Rige. I adskillige Aar havde fleere Prætendenter her 
kiæmpet om Kronen, da den ærgierrige og talentfulde Jarl Er
ling Skakke, ved denne kirkelige Sanction, sögte at skaffe sin Sön 
Magnus en kraftigere Adkomst til Riget, end den, der ifölge 
de gamle Retssædvaner, betegnede med Navnet Olaf den Helli
ges Lov*),  kunde tilkomme ham, som Dattersön af en norsk

*) Den norske Histories Kilder nævne ofte Olaf d. Helliges Love, som 
fornemmeligen synes at have angaaet to forskjellige Gienstænder, Kir-
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Konge, ligesom han ogsaa herved sögte at udbrede en Glands 
over den norske Kongeværdighed, som den engelske havde

kevœaenet (Heimskr. II. p. 61. 65. III. p. 434. IV. p. 203. Theo
dor. Mon. i Ser. rer. Dan. V. p. 324. Saxo p. 194.) og don norske 
Constitution, især Thronfolgen, (Heimskr. III. p. 435. IV. p. 198 
216. V. p. 10- 22. 92. 95*  Kongserfd og Rikissiiorn ed. Thorkelin. 
p. 5. Thorkelin Analecta p. 50.) skiöndt det ikke er usandsynligt, at 
en og samme Lov kan have omfattet begge Forhold, der i hiin Tid 
vare saanoie forbundne ; hvorfor ogsaa Magnus Lagabæters Bestemmelser 
i Gulathingsloven om Arvefölgen til Kronen og om Kongevalget fin
des i Kristendomsbalken. Det er afgiort, at ingen af disse saakaldte 
Olaf d. H. Love længer existera i deres oprindelige eller kjendelige Form, 
men -vel at de ere benyttede i seenere Lovgivninger. Et af de anforte 
Vidnesbyrd synes vel at giöre det tvivlsomt, om ikke enkelte Dele af 
hiin Lovgivning have været nedskrevne endnu under Olafs Regje- 
ring ( Theod. Mon. 1. c. jfr. Heimsbr. V. p. 95) j men som oftest 
forstaaes dog nok ved Olaf den Helliges Lov, blot visse Retsnormer, 
vedligeholdte ved Praxis og Tradition; maaskee endog langt yngre 
end hans Tid, men, for at skaffe dem des meere Auctoritet, til
lagte ham, ligesom han selv, for at bevise sin Ret til Thronen igjenpaa- 
beraabte sig Harald Haarfagers Lov {Heimskr. II. p. 34). Saaledes 
maae det naturligviis forstaaes, naar Olaf den Helliges Love allegeres 
i den seenere Tid , endnu i 16de Aarh. ; Johanncei hist. eccl. Isl. II. 
p. 258. 271; Nye danske Magazin II. S. 244; Krags Chr. III. Hist*
II. S. 421. jfr. Holbergs Danm. og Norges geistl. og verdsl. Stat. 3. 
Udg. S. 482. sq. Paa samme Maade brugtes lex salica i Frankerig 
til at betegne langt yngre Lelmsvedtægter ; Hallams Zustand von 
Europa in Mittelalter I. S. 122. 132. Det fortiener endnu at bemær
kes, at et saa kaldet Ættartal Noregs Kononga (Mss. Magnæi No. 
301. 4to) lader Erling Skakke beraabe sig paa andre skrevne Lovbo- 
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havt siden Wilhelm Erobrerens og den Danske siden Svend 
Estridsens Dage. Erkebispen, som tilligemed de övrige norske 
Bisper, i Opfyldelsen af delte Jarlens Önske öinede et Middel 
til Udvidelsen af Erkesædets og overhoved af Kirkens Magt og 
Indflydelse i den tilkommende Tid, blev enig med Jarlen om 
Betingelserne * *)  ; en, paa den Tid, til Norge ankommen pa
velig Legat **)  samtykkede heri eller indhentede maaskee fore- 
löbigen selve Pavens Samtykke, uden hvilket en saa vigtig, 
baade politisk og kirkelig, Institution neppe paa den Tid torde 
have været indfort i nogetsomfrelst Land ***)  ; Rigets Magnater 

ger, hvis Bestemmelser i Henseende til Thronfolgen, afveeg 
fra Olaf den Helliges. Maaske det var til saadanne , at Skule Jarl 
tog Hensyn, da han efter Inge Bardssöns Död giordte Paastand paa 
Thronen.

*) Snorres Fortælling om disse Underhandlinger mellem Jarlen og Er- 
kebispen III. p. 435-36< stemme godt overeens mod Sverres Frem
stilling deraf i hans Historie p. 198. Det omtalte Ættartal tilföier 
det udtrykkelige Lofte af Erling, at Kongen og han selv skulde 
hielpe Erkebispen til al den Ære og Fordeel (framkvæmd) som 
Denne kunde forlange.

**) Kaldes af Roger ab Hoveden, Mag. Stephanus ab urbe vetere 
{Heimskr. IV. p. 432). I Hakon Sverressöns Forlig med Bisperne 
kaldes han urigtigen Fidentius ; Suhm VIII. S. 677.

***) Miinters Kircheng. v. Dan. u. Norw. II. S. 573. Dette siges vel 
ikke udtrykkeligen i de norske Kilder, men er hoist sandsynligt, og 
da Kirkemödet i Bergen, paa hvilket disse Underhandlinger kom i 
Stand, skal være begyndt om Sommeren 1163 {Heimskr. III. p 
434 ; Hungrvaka. p. 126, de ZsZ. Annaler ved d. A.) og Kroningen 
forst gik for sig om Sommeren næste Aar (som det anforte Æltartal
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gave nu ogsaa deres Samtykke*),  og i Sommeren n64 blev 
den otteaarige Magnus af Erkebispen salvet og kronet i Bergen. 
En vigtig i Norges indre politiske Liv, for en lang Tid, dybt 
indgribende Folge af denne Kroning, var den mærkelige Haand- 
fæstning, som Magnus Erlingssön seenere**)  udstædte til den nor

siger; jfr. F. Johannceus I. p. 225) var der ogsaa Tid nok dertil. 
Naar Roger af Hoveden ansætter Kroningen til Pave Alexander III. 4de 
Aar (1162), da meener han maaskee egentlig, at den af ham omtalte 
Legat Stephanus i dette Aar er kommen til Norge; (Heimskr. IV. 
p. 432.). Saa meget længere Tid kunde der da være til at indhente 
Pavens Samtykke.

*) Prudentes & nobiles regni decreto communi &c. Gvil. Neubrigen- 
sis, vid. Heimskr. IV. p. 430.

**) At dette Dokument, som ved en grov Skrivfeil er dateret 1276 (?) 
X. Cal. April, skal henfores til IX. Cal. Apr. (24 Mart.) 1174, ha
ver A. Magnussen af computistiske Grunde sögt at godtgjöre, lige
som han ogsaa antager Birkebenernes, netop paa den Tid opstaaede, 
Faction for den nærmeste Anledning dertil (Suhms og Schönings 
Forbedringer i den danske og norske Historie S. 431-32); en Mee- 
ning som de fleeste Nyere (ogsaa nærv. Forf. i Fort, til Anecdoton &c. 
p. XIII.) have hyldet. Men nu maae jeg tilstaae, at jeg saavel paa 
Grund af det heele Indhold, hvor i intet forekommer der hentyder paa en 
for 10 Aar siden modtaget Kroning, som af Udtrykkene om ’’arduis 
jam a teneris annis exequendis negotiis,” er tilböielig til at ansee 
det for langt ældre, omtrent samtidigt med selve Kroningen, og 
altsaa egentlig udstædt i Kongens Navn af Erkebispen og Erling, hvil
ket tillige stemmer overens med Magnus’s egen seenere Yttring i en 
Tale (Heimskr. IV. p. 158). Det fortiener derhos at bemærkes, at 
Paasken, som efter A. Magnussens Erindring anf, St. i A. 1174 indtraf 
d. 24de Marts, indtraf netop paa samme Dag ogsaa i A. 1163 eller
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ske Geisllighed og til det hele norske Folk, hvorved han over
gav Riget til Gud og den hellige Martyr Kong Olaf, som Den
nes Arvedeel, erklærede sig selv for hans Statholder, og, til 
Tegn paa denne Underkastelse, ofrede samme Dag sin Krone paa 
Altaret i Nidaros-Kirke, ligesom han tillige bestemte, at saa- 
dant for Fremtiden skulde iagttages efter enhver af hans Efter- 
fölgeres dödelige Afgang. Flere Bestemmelser i denne Haand- 
fæstning sigtede til, end meere at grundfæste Erkesædets Magt ; 
især den, at det kongelige Samtykke erklæredes unödvendigt 
ved geistlige Embeders Besættelse. De egentlig statsretlige Be
stemmelser bleve for övrigt gjentagne, eller nöiere udviklede 
i en seenere Lovgivning af samme Konge. Ved denne erklære
des vel Riget for arveligt, men dog med den Betingelse, at 
Erkebispen og Biskopperne skulde have en afgjörende Stemme, 
naar enten nærmeste Kronarvings Værdighed kom under Be
dømmelse, eller, i Mangel af en retmæssig Arving, et Konge
valg skulde finde Sted; hvorfor ogsaa, efter enhver Konges Död, 
alle Bisper, Abbeder, hoie Kron-Embedsmænd og 12 forstandige 
Mænd, som hver Biskop udvalgte, skulde begive sig til Nidar- 
os til Overlæg med Erkebispen; der skulde tillige den afdöde 
Konges Krone ofres for hans Siel og hænge til evig Tid, Gud 
og den hellige Olaf til Ære *).  Til Forpligtelser, saa byrdefulde 

ct Aar tidligere end det, der almindelig antages for Kronings-Aaret; 
hvilket igien godt passer til den Alder af 7 Aar som Magnus selv 
tillagde sig, da han blev kronet; Heimskr. 1. c.

*) Bestemmelserne, saavel i denne Lov som i Ilaandfæstningen, kunne ikke 
vel foreeues med Erling Skakkes i A, 1170 til Waldemar I. ind- 

Did. Selsk. hist, og phil. Skr. V. Deel. B
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for Kronen, og saa fordeelagtige for Kirken, mangler det ikke 
paa Paraleller i Middelalderens Historie. Ungarn blev fra den 
hellige Stephans Tid af, anseet for et Lehn af den rommerske 
Stol; nogle af de i Palæstina under Korstogene stiftede Fyrsten
dommer toge Fyrsterne selv til Lelin af Kirkerne og Patriar- 
cherne i Jerusalem og Antiochien; Engelland og Arragonien, 
ei at tale om det lille Kongerige Man, forvandledes under Inno
cents III. og Honorius III., i det ringeste for en Tid, til pave
lige Lehn, endog med en aarlig Tribut. At den höiere Geist- 
ligheds Stilling i de fleste Stater maatle sikre den en afgjörende 
Indflydelse paa Kongevalgene, var en Selvfölge; og alt n4i 
opstillede en engelsk Biskop den Grundsætning, at Ret til at 
vælge en Konge, fornemmeligen tilkom denne Stand *).  Alen, 
uagtet hiin Forandring i den norske Stats og Kirkes Forhold 
saaledes havde mægtige Staters Analogie for sig, uagtet Erke- 
biskop Eystein maaskee, ved Siden af den geistlige Magts Ud
videlse tillige havde til Hensigt at standse den begyndte Bor
gerkrig, ved Befæstelsen af Magnus Erlingsens Dynastie, saa 

gangne Forpligtelse,, i Tilfælde af Magnus’s Ddd uden ægte Livsar
vinger, at sikre den danske Kongesön. den norske Throne; med 
mindre man vil antage, at hine ere bievne hævede ved denne. Dog — 
saadanne Modsigelser og brudte Forpligtelser vare ikke usædvanlige i 
Folkenes statsretlige Forhold paa den Tid. Det paagieldende Sted lyder 
i Originalen af den gamle Gulathingslov saaledes î ”ok sé par ofrad 
korona Konúngs pess er på er frafallinn,, fyrir sal hans,, ok hångi 
par eylilliga, Gudi til dyrdar ok hinom helga OlañKonúngi, eptir pvi 
sem iatti Magnus Konúngr hinn fyrsti koronadr Konungr i Noregi.”

*) Hallams Zustand Europas im Mittelalter IL S. 22-
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hindrede dog indtræffende Begivenheder Opnaaelsen af denne 
Hensigt og Erlings Haab fra at gaae i Opfyldelse. Tretten Aar, 
efterat Magnus var bleven kronet, tabte Birkebenernes Partie 
sin forste Ilövding, Eystein Meila, som ved sit Fald gav Plads 
for den talentfulde og energiske Sverre ; unægteligen et af de 
mærkeligste Phænomener i Nordens, inaaskee Europas, Middel
alder. At han virkelig skulde have været en Son af den norske 
Konge, der udgaves for hans Fader, har i det mindste ingen 
historisk Vished for sig*);  men da det, ved overveiende Ta
lenter, ved en over hans Tid fremragende Dannelse, samt ved 
klog Benyttelse af Omstændighederne, tilsidst lykkedes ham, i 
Spidsen for en Faction, der oprindeligen bestod for en stor Deel 
af Nationens Udskud og stedse vedligeholdt sig, mere ved Frygt 
end ved Popularitet**),  at gære sit Dynastie til det herskende, 
blev hans Legitimitet antaget og deduceret af Krønikeskriverne 

*) S. Fortalen Çp. XV-XVIII.) til det i 1815 af mig udgivne Anecdo- 
ton historiam Sverreri illustrans.

**) Bidrag til en ikke fordeelagtig Karakteristik af dette Partie i Al
mindelighed haves i Ileimskr. III. p. 459. IV. p. 13. 73. 96- 140. 
170. 205- 302. For det Had, hvormed Pluraliteten af Folket for
fulgte dem, haves Beviser i Heimsír. IV. p. 105. 140. 153. 160. 
170. 173. 177. 205. I den gamle danske Reischeskrivelse til det 
hellige Land, hvis Forf. ellers ikke er ugunstig stemt mod Sverre, 
tilstaaes dog, at han var forhadt af de flceste, saavel Fremmede 
som Indfodte (Ser. rer. dan. V. p. 354). Til Modpartiet synes den 
bedre og mere dannede Deel af Folket (især Gejstligheden) at have 
hört, hvorfor Almuen ogsaa viiste sig dette Partie meest hengiven; 

IV. p. 101. 172. 173.
B 2
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og ikke draget i Tvivl af Efterslægten, skiöndt der ikke mangle 
Beviser for, at lians Samtid yar langt fra eenstemmigen at er- 
kiende den. Sverres Mellemkomst forlængede de norske Borger
krige og lagte den egentlige Grund til den, omtrent i eet halvt 
Aarhundrede, herskende Strid mellem Kongemagt og Hierarkis. 
Under hele denne Strid sögte den norske Geistlighed at ved
ligeholde Erindringen om Magnus Erlingsens indgangne For
pligtelser, dcels ved de Bekræftelser af dem, som den udvirke
de af Paven*),  deels ved, skiondt som oftest forgiæves, at arbeide 
paa deres Fornyelse af selve Kongerne **).  Men ingensinde kom

*) ThorkeUn Diplom. II. p. 13. Suhms D. Hist. X. S. 710.
**) Hertil henregnes det bekicndte Dokument, hvorved Hakon Sverres 

Sön, kort efter sin Faders Död, opgav sin Trætte med Erkebispen 
og de övrige Biskopper og bekræftede de ældre, navnligen ogsaa 
nogle af Kong Magnus, Kirken forundte Friheder {Thorkelin Dipi. 
II. p. 18). Originalen dertil er tabt og det selv mangler al Tids
bestemmelse, men da det skal findes i en Vidisse af Erkcbiskop 
Eilif af 1324, som siger at det var forsynet med Kongens Segl {Suhm 
VIII. S. 676-78, hvor tillige en latinsk Oversættelse omtales), og da 
man desuden af Historien veed, at Kong Hakon Sverressön forligte sig 
med Bisperne (Heims kr, IV. p. 336. 384. Fort, til det 1815 udg. 
Anecdoton p. LXIII.), kan vel neppe tvivles om dets Ægthed. 
Der gives ingen indvortes Grunde til med Schöning (Suhm X. S. 
265) at henföre det til Hakon Hakonsens og Erkebisp Einars Tid 
(1254-63) ; thi et saadant Forlig sluttet syv eller flere Aar efter 
denne Konges Kroning, haver ingen historisk Rimelighed, og Hakon 
Hakonsens Navn i Stedet for Hakon Sverresens, saavel i den om
talte Vidisse, som i en Samling af norske Anordninger i en Mag- 
næansk Pergamentscodex No. 309, Folio (jfr. Index til Thorkelin
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Erkesíiñet til nogen fuldstændig Udövelse af denne dets virke
lige eller formeenilige Ret i Henseende til Lehnshöihed over 
Riget, Ofring af Kronen og Indflydelse paa Thronfolgen*).  
Ved det Tönsbergske Forlig mellem Kongen og Erkebispen 1277, 

Diplom. II. p. 4), kan let være en Afskrivcrfeil, ligesom i Brevet 
«elv Legaten Fidentiua i Stedet for Stephanius (Suhm VIII. S. 677). 
De Fribedsbreve for Kirken af Sverre, som ber omtales, kiendes 
rigtig nok ikke mere ; men de kunde være tabte, eller maaskec 
derved blot sigtes til denne Konges Kirkeret (Fort, til -Anecdoton 
p. XLIII). Som bekiendt, sögte Geistligbeden forgieves at giöre 
Bekræftelsen af Magnus Erlingsens Forpligtelse, til Betingelse for 
Hakon Hakonsens Kroning.

*) ’’Electionem, subjectionem et oblationem eoronæ, de quibus vix vel 
nunqvam posset probari ecclesiam Nidrosiensem possessionem babuisse” 
F. Johanncei H. eccles. Isl. I. p. 387. At den kongelige Krone 
ikke de facto er bleven overgivet til Nidaros-Kirke, kan sluttes 
deraf, at den med Magnus’s övrige Kroningsprydelser faldt i Sver
res Hænder efter Seieren ved Bergen; Sverris-Saga p. 139.

**) Man see herom det præliminære Forlig mellem Kongen og Erke
bispen af 1273 (Torfœi H. Norv. IV. p. 353) og Pavens Bekræftelse 
herpaa af næste Aar, med en temmelig haard Betingelse (Suhm X. 
S. 710), som dog er udeladt i Forliget selv af 1277 (F. Johannæus 
1. c.). Dette Erkcbispens Prærogativ tillagdes ham allerede i Mag-

opgav endelig denne for sig og Efterfølgere al den Ret, hvorpaa 
Throndhiems Erkebisper, ifölge Magnus’s Haandfæstning og 
Lov, hidtil havde giordt Fordring, saalænge nogen retmæssig 
Tbronarving var til; kun naar en saadan ikke mere fandtes, 
kulde en afgiörende Stemme ved Kongevalget være Erkebispen 

og Biskopperne forbeholdt **).  Uagtet Sverre ligesaa lidet vilde 
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erkiende Gyldigheden af de, den norske Kirke ved Magnus’s 
Haandfæstning tilstaaede Rettigheder, som i det Hele denne Kon
ges Legitimitet, og uagtet den fiendllige Stilling, hvori han, sin 
hele Regiering igiennem, stod til Kirken og Paven, fandt han 
det dog politisk gavnligt, at befæste sin vaklende Throne ved 
Kirkens Sanction af hans Kongeværdighed. Kort efterat Erke- 
biskop Eysteins Efterfølger Erik var kommen tilbage til Norge 
med Pallium i Aaret 1189, begierede Sverre derfor at krones 
af ham. Men da denne ikke vilde oplyide hans Begiering, för 
lian havde indhentet Pavens Samtykke, hvilket Kongen erklære
de for aldeles overflødigt, ligesom han ogsaa protesterede mod 
Erkesædets, paa Magnus Erlingsens Frihedsbrev, grundede For
dringer, forlod Erkebispen Norge og tog sin Tilflugt til Dan
mark*).  Herfra anklagede baade han og Erkebisp Absalon 

nus Lagab. Gulathingslov (som var ældre end Forliget 1277 vid. 
Fortalen til Arn. Magn. Udg. p. XX.) p. 58. Jfr. Pave Honorii 
Bi ev til Erik Præstehader, Johann. 1. c. p. 405. Jfr. Mine Tre 
¿4Jhandl. til Christ. I. Hist, S. 6-8.

*) 1189 kom Erkebispen med Pallium til Norge og 1191 den 26de 
October var hau tilstede ved Gumlöse Kirkes Indvielse i Skaane 
(Suh ni VIII. S. 227). Sverres Anmodning bliver formodentlig alt- 
saa at henfore til 1190. De nærmere Omstændigheder derved fin
des i et Brev til Paven i Erkebispens Navn , blandt Abbed Wil
helms Breve (Ser. rer. dan. VI. p. 20), samt hos de engelske Skri
benter Gvil. Neubrigensis og Roger ab Hoveden (Heimskr. IV. p. 
431-32). Sverris-Saga som ellers udforligen fortæller de övrige 
Omsticndighedcr ved Kongens og Erkebispens Strid, forbigaser denne 
(p. 197-99. 203-6).
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Sverre i Rom, som den der forholdt Erkesædet dets Ret og 
bevirkede uden Tvivl at en pavelig Legat blev sendt til Norge, 
der forst i Mindelighed skulde söge at bilægge Kongens og 
Erkebispens Trætte,, inden den pavelige Stol skred til strængere 
Forholdsregler *).  Ogsaa af denne begierede Sverre at krones. 
Han synes i Begyndelsen heller ikke at have været uvillig der
til, men omstemtes snart af Geistligheden og forlangte nu, at 
Kongen forst skulde forlige sig med Erkebispen , hvem desuden 
Kroningsforretningen egentlig tilkom. Folgen blev at Legaten 
maatte forlade Riget med uforrettet Sag; og nu forst synes det 
pavelige Band over Sverre virkelig at være paafulgt **).  Imidler

*) Denne Legats Navn biendes ikke. At det ikke var Cynthius, der 
1193 blev sendt til Danmark, sees af Suhm VIII. S. 285. 91. 92. 
339-40. 346. Fidentius kom forst 1196 til Danmark; Suhm VIII. 
S. 383- Jfr. Münters Kirehengeschiehte II. S. 582.

**) Dette synes at være Begivenhedernes rette Folge og chronologiske 
Sammenhæng, som ikke er ganske kiendelig i Sverris-Saga. Her 
berettes (p. 215-17 og derefter hos Suhm VIII. S. 338-40), at 
begge Erkebisperne anklagede Sverre i Rom og udvirkede Band 
over ham og at derpaa en pavelig Legat kom til Norge, af hvem 
Sverre forgiæves begierede Kroning. Men da der udtrykkeligen siges 
at Legaten i Begyndelsen intet upassende fandt i Kongens Begiering 
(let vid £>vi likliga ok tók ¡jví allvel), og Bandsætteisen ikke nævnes 
blandt de Grunde, som Geistligheden anforte mod Kongens Önske 
er det sandsynligt at Bandet forst er paafuJgt efterat Legaten havde 
giort sin Indberetning og tildeels formedelst Kongens Opforsel mod 
denne. Et af Abbed Wilhelms Breve, der synes at omtale Sver
res Bandsættelse för Kroningen («Ser. Rer. Dan. VI. p. 34), bör der
for her ikke urgeres.
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tid sluttede Kongen et Slags strömtet Forlig med Biskop Niels 
af Oslo, der, mod hans Villie, havde erholdt denne Værdighed 
og i den folgende Tid beskyldtes for Deeltagelse i de idelige 
Factioner; denne blev, deels ved Overtalelse, deels ved Truds- 
ler, formaaet til at krone ham og Højtideligheden foregik den 
29de Juni ng4 i Bergen, i Overværelse af nogle flere norske 
Bisper *).  Disse bleve derfor — aldeles conseqvent — lyste i 
Band af Paven og forlode cfterhaanden Norge **).  Sverres Kro
ning erklæredes saaledes af Den, der i saadanne Anliggender 
ansaaes som den eneste competente Dommer, for ugyldig og 
Sverre selv synes derfor ikke at have lagt videre Betydning i 
en Værdighed, der for ham aldeles havde forfeilet sin Virk
ning ***).

*) Ilos de, ikke rigtigen underrettede, engelske Skribenter, findes ad
skillige overdrevne Omstændigheder, om hvorledes Bisperne hieve 
tvungne til at krone Sverre {Heimskr. IV. p. 431-32), der ei fore
komme i Sverris-Saga, skiöndt man af dennes Fortælling p. 218- 
19 tydeligen kan see, at de ikke ganske godvilligen beqvemmede sig 
dertil. Dette fremlyser ydermere af den Formaningstale som Sverre 
holdt til Bisperne, forinden disse efter Kroningen droge bort, og som 
i Sterrls-Saga p. 222 forekommer et Par Kapitler efter Fortæl
lingen om Kroningen, men i Clausens norske Krönike S. 524 rig
tigere umiddelbart efter denne.

**) Ogsaa de engelske Bisper, som havde kronet Henrik den 2dens Son, 
medens Erkebispen befandt sig i Landflygtighed, bleve 1170 suspen
derede.

***) Sverre kaldes i Dokumenter aldrig den Kronede, som flere af hans 
Efterfölgere. I Fortællingen om hans Begravelse (p. 331- 333) fore
kommer intet om, at han blev begravet med sine Kroningsprydelser,
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Meer end et halvt Aarhundrede henrandt nu, inden de 
norske Aarböger fik en lignende Højtidelighed at opbevare. De 
vedvarende Borgerkrige, nogle Regenters korte, Andres urolige 
Regiering og de af Birkebenerne valgte Kongers fiendtlige For
hold til Erkebisperne, vare Aarsager til, at ingen af de fem, der 
i Norge forte Kongenavn, fra Sverre til Flakon Hakonsen, blev 
salvet og kronet. Vel synes Sverres Sön og næste Efterfølger 
Hakon, ved sit Forlig med Geistligheden, ogsaa at have tilsigtet 
noget saadant*);  men han hindredes derfra ved sin tidlige Död, 
endnu forinden han var bleven löst af det, paa Sverres Huus 
og Partie hvilende Band **).

som Skik var i Middelalderen og som Hakon Hakonsen blev det. 
Paa Muren, hvori hans Liig var indsat, ophængtes hans Banner, 
Skiold, Sværd og Staalhue, ligesom ved hans tredie, heller ikke 
kronede, Efterfölger Inge Bardsens Begravelse (Heimskr. IV. p. 427) ; 
egentlige Regalier omtales her ikke. Heller ikke omtales hans 
Kroning i det 1815 udg. Anecdoton^ hvor der dog var Anledning 
dertil og som maae være forfattet efter denne Begivenhed (Præf. 
p. LXXII.). Mærkeligt er det ogsaa, at det paa Sverres Tid og i 
hans Aand forfattede Kongespeil ikke omtaler Kroningsceremonien; 
ifölge Forberedelsen S. XXIII., fordi dertil ingen Anledning var; 
men S. 488-93 handles dog udförligen om Kongedömmets Oprin
delse og Værdighed, og S. 492 kaldes en Konge Herrens Salvede.

*) Nemlig, naar han i Forligsdokumentet betinger sig, at Geistligheden 
skulde bevise ham al den Ære og Værdighed (tign ok sæmd) som de 
burde bevise en retmæssig Konge og som den hellige Skrivt og 
Landsloven hiemlede ham. Thorkelin Dipl. II. p. 19.

**) Suhrn IX. S. 58. Jfr. Carstens norske Vaabens Opkomst S. 33. 
Vid. Sel. hist, og phil. Skr. V. Deel. C
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II.
Fra Hakon Hakonsens Kroning, indtil den kalmarske 

Union.
Sverres Sönnesön Hakon Hakonsen blev altsaa, efter meer 

end et halvt Aarhundrede, den næste kronede Konge. Allerede 
kort efterat Ribbungernes Partie var bleven oplöst, henvendte han 
sig, uden Tvivl med den norske Erkebisp Thorers Samtykke, til 
Pave Gregor IX., hvem han anmodede om at vorde kronet. 
Paven afíbrdrede under 13de Februar 1229 Erkebispen af Lund 
og Eispen af Skara en Erklæring desangaaende; og, da disse 
imidlertid vare döde, overdrog han Erkebispen af Throndhiem 
og Bispen af Bergen at meddele nærmere Oplysninger *)  om 
Kongens Valg, personlige Forhold og övrige Omstændigheder. 
Aaret efter döde ogsaa Erkebispen og Paven udnævnte nu 1251, 
foruden den bergenske Biskop, tillige Biskoppen af Stavanger og 
en engelsk Cistercienser-Abbed til Commissarier i denne Sag **).  
Men disse Forandringer, den folgende Erkebisp Sigurds — som 
det synes — mindre gunstige Sindelag mod Kongen; dennes 
Strid 12o4 med Biskop Paul af Hammer angaaende den hellige 
Öe i Miosen, hvori Paven tog virksom Deel; den stedse voxende

*) Erkebiskop Thorer (1228-30), der, under sit Ophold i Rom for at 
hente Pallium, maaskee havde bragt Sagen i Bevægelse, sammen
kaldte 1229 et Bispemode i Nidaros, men som ikke synes at være 
blevet holdt (Heimskr. V. p. 169» -F. Johannæi H. eccles. Isl. I.
p. 230). Pavens Brev til Bisperne omtales hos Suhm IX. S. 589 
Cfr. Celsii Appar. ad hist, sveogoth. I. p. 63.

•♦) Suhrn IX. S. 614-
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Spending mellem Kongen og lians Svigerfader Hertug Skule, som 
forlangte Pavens Bistand, og de paafolgende Fjendtligheder mel
lem disse to Frænder, der först endles med Hertugens Död 
124b, forhalede Opfyldelsen af Flakons Önske, endnu i mange 
Aar*).  Endelig maae Innocentz IV., der 1243 besteeg den pave
lige Stol, have fundet det raadeligt og gavnligt, at bringe de 
nordiske Regenter, navnligen den kraftfulde Hakon Flakonsen, 
paa sin Side i Kampen mod Keiser Friderik den Anden, der 
alt tidligere havde staaet i et venskabeligt Forhold til den 
norske Konge**).  Kort efter modtog Kongen en Skrivelse fra 
Paven, affattet i saa venlige Udtryk, som neppe nogen tidligere 
norsk Konge kunde rose sig af5 og denne opfordrede nu Bis
perne til, ved et umiddelbart Andragende, at udbede sig pave
lig Tilladelse til at krone deres Konge. Men den Forögelse af 
deres Privilegier og den Gientagelse af Magnus Erlingsens Kro- 
ningseed som disse vilde giöre til Betingelse herfor, afslog Hakon 
aldeles, og affærdigede selv Gesandter til Paven med Bön, at en 
Legat maatte blive afsendt for at krone ham***).  Paven indvil
gede dette og Valget faldt paa Cardinal Wilhelm af Sabina, en 
talentfuld og erfaren Prælat, der nogle Aar tidligere som pave
lig Legat havde været sendt op til Norden. Alt i December

*) Ueimskr. V. p. 183-84. 194. 200. 225. 272- Thorkelin Diplom. II 
p. 26. Suhm IX. S. 644.

**) JHeimskr. V. p. 196.
***) Heimskr. V. p. 268-69. Pavens Brev er formodentlig skrevet 

1244; men först Aaret efter synes de norske Gesandter at være 
bievne afsendte.

C 2
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1244 omtdlte Denne sin Reise til Norge,, som nærforestående *).  
Men ubekiendte Aarsager maae have forhalet den; thi först i Oc
tober 1246 tilskrev Paven den norske Konge fra Lyon — hvor 
han Aaret tilforn paa en Kirkeforsamling havde afsat den tydske 
Keiser — og meldte ham sit Valg,, der nu blev Cardinalen selv 
officielt meddeelt; ligesom han ogsaa, ved til samme Tid at 
erkiende Hakons og hans Descendenters Ret til Thronen, uag
tet hans Födsel uden for lovligt Ægteskab,, bortryddede enhver 
kanonisk Hindring for hans Kroning**).  I Sommeren 1247 an
kom Cardinalen over Engelland * ***)  til Norge og blev i Bergen 
modtaget af Kongen med megen Hoitidelighed.. Han kundgiorde 

Estrup Idea hicrarchiæ rornanæ,, qvalis Sec* XIII. in Scandinavia 
præsertim exstiterit p. 66, hvor et Brev fra Wilhelm dat. 3 Cal. Dec. 
1244 er meddeelt af Mabillon Analecta votera. Han siger deri: 
’’Rediissem ipse ad vos (et Karthauser-Kloster) nisi cæptum iter in 
Norvegiam, ad qvam de mandato, summi patris. nosti festino, impe- 
divisset.”'

_**}) Thorkelin Dipl. II. p. 27- Suhm X. S. 71-72. I Pavens Brev 
nævnes som Kongens Gesandter,, Cistercienser-Abbeden af Hovedöe 
og B. Kannik i Nidaros..

***) Da man i Engelland giordte Cardinalen en ufordeelagtig Skildring 
af Norge, for at afholde ham fra at drage did, svarede han: at 
han i længer bortliggende Lande (på er ek var firr meirr, al. firr 
Noregi) havde hört Landet og Folket bedre omtale ; Heimskr. V. 
p. 270. Flatöebogens slette Læsemaade ”fyrr i Noregi” har her forledt 
Clausen (Norske Krönike S. 728) til den urigtige Forklaring, at 
Cardinalen for havde været i Norge, hvilket er gientaget af Tor- 
fceus H. N. IV. p. 246, Suhm X. S. 89, Münters Kirchengesch.
II. S. 596 og fl.
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strax sit dobbelte Ærinde, deels at forkynde Christi Navn, hvilket i 
eet, giennem meer end to Aarhundreder christnet Land, kun 
kan have betydet, at ordne dets Hierarkie og sikkre Pavestolen 
dets Lydighed, deels i Pavens eget Navn (vice nostra) at krone 
dets Konge*);  ved hvilken Leilighed han ikke undlod at giöre 
Folket opmærksomt paa den Ære Paven viste det og dets 
Konge, i det han i saadant Öiemeed havde udsendt en af Kir
kens Fyrster, udrustet med Pavens Magt til at löse og binde. 
Dog forefaldt, forinden Öiemedet af hans Sendelse kunde op- 
naaes, mellem ham og, Kongen de samme Underhandlinger som 
forhen mellem Sverre og den pavelige Legat, ved lignende An
ledning. Efter Erkebispens Tilskyndelse**),  giordte nemlig Car- 
dinalen forelöbig Paastand paa, at Kongen skulde bekræfte og 
foröge Kirkens Friheder, samt gientage Magnus Erlingsens Kro- 
ningseed. Men da Kongen reent ud erklærede, at han heller 
vilde undvære Kronen,, end modtage den med nogetsomhelst Vil- 
kaar, frafaldt Cardinalen, som rimeligviis havde hemmelig In- 
slrux om Eftergivenhed, sin Fordring og Kroningen gik for sig i 
Berg,en„ med en i Norge hidtid ukiendt Pragt og Höitidelighed ***).

I et af sine Statuter siger han,, at han var kommen som Legat til 
Norge, ’’propter verbumDei coronationem Regis;” Thorkelin Dipi.
II. p. 28.

**) I Pavebrevet til Wilhelm: overdroges det til denne at krone Ha
kon, dog forst ’’ascitis prelatis provinciarum & convocatis earum nobi- 
libus, qvos videris opportunos, eisqve consultis Rainaldi Annales 
II. p. 359.

***) Heimskr. V. p. 270-80-
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For Övrigt erholdt Kongen denne Udmærkelse ikke omsonst. 
Sturle Thordsen beretter vel blot, at han ved Afskeden gav 
Cardinalen og hans Folge betydelige Gaver*);  men Math. Pa- 
risiensis fortæller, at Cardinalen, som blot efter 5 Maaneders 
Ophold i Engelland forte 4ooo Mark ud med sig, modtog af 
den norske Konge et Honorar af i5ooo Mark Sterling og, for
uden kostbare Gaver, desuden udpressede 5oo Mark af den 
norske Kirke. Den samme Skribent nævner endog 3o,ooo Mark 
Sölv, som den Sum, hvormed Kongen af Paven maatte tilkiöbe 
sig Legitimation og Kroning**).  Det allerede 1237 givne Lofte 
om et Korstog ***),  synes Kongen ved denne Ledighed rigtig nok 
at have gientaget, hvorfor Paven ogsaa tilstod ham en Deel af 
Kirkens Indkomster; men har dette Lofte endog været tilfalde 
meent fra Kongens Side, saa troede han sig dog i den folgende 
Tid dispenseret derfra, da han mærkede, at det var mod sine 

*) L. c. p. 284.
**) Math. Paris. Hist. Angl. ed. JVats (London 1640. fol.) p. 740. 

814. Han nævner tillige som Kongens Underhandler i denne Sag 
ved det pavelige Hof, en engelsk Cisterciensermunk Laurentius, 
siden Abbed i Kirkeste^e i Lindsey. Efter Modkeiseren Henrik 
Raspos Död 1247 (fortælles sammesteds p. 726) sendte Paven Le
gater til flere Lande, blandt andre Wilhelm til Norge, for at 
krone Kongen ”& ut in ejus regno, nec non & Svessia, legationis 
officium in sæpedicti Frederici nocumentum, non sine causa & spe 
lueri, diligenter exerceret.’*

***) Hakon Konungr crossadr ; Ann.' Island, regii, Ser. Rer. Pan. III. 
p. 92. Suhm IX. S. 678, oversætter det urigtigen ved, ”at Hakon 
lod »ig trone.”
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egne, ikke mod Kirkens Fiender, at Paven vilde bruge hans 
Vaaben*).  De övrige, tildeels gavnlige og velgiörende Foran
dringer og Bestemmelser, som Cardinal Wilhelm anordnede, 
med Hensyn til den norske Kirke, ere os her uvedkommende.

*) Math. Paris, p. 741. Suhm X. S. 97-98« Estrup Idea hierarchi 
rornanæ p. 86-88.

**) Tre AJhandl, til Christ. I. Hist. S. 8.

Kort för Borgerkrigens Ende med Hertug Skules Fald 
124o, havde den norske Konge ladet sin ældste Son, den otte- 
aarige Hakon hylde som Konge. Efter dennes Död 1207, er
holdt hans yngre Broder, den igaarige Magnus, Kongenavn og 
da denne 1261 var bleven formælet med den danske Prindsesse 
Ingeborg, bleve de begge faae Dage efter tillige kronede; i 
dobbelt Henseende den försle Höitidelighed i sit Slags i Norge, 
da hidtil ingen, uden en regierende Konge, heller ikke, saavidt 
med Vished vides, endnu nogen Dronning var bleven kronet.

Under Magnus Lagabæter erholdt den norske Statsret en 
mere fast og bestemt Form end hidtil. Magnus Erlingsens For
pligtelse blev aldeles ophævet ved det tönsbergske Forlig 1277; 
skiöndt dette for övrigt i det Hele var til Geistlighedens , navn- 
ligen Erkebispens Fordeel**).  Den nye Lov indeholdt, blandt 
flere statsretlige Bestemmelser, laste Regler for Arvefölgen og 
Forskrifter for Kongevalget, naar en retmæssig Thronarving 
manglede, i hvilket Tilfælde Erkebispens og de övrige Biskop
pers Stemme blev afgiörende. Ogsaa Salvingen og Kroningen 
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^omtales her, men kun i Forbigaaende *),  uden nogen udtrykkelig 
Bestemmelse i Henseende til Sted, Ordinator eller Ceremoniel. 
Den samme Værdighed, som Magnus havde modtaget af sin Fa
ders Haand, var det ogsaa hans Forsæt at forunde sin ældste 
Sön, den tolvaarige Erik. Da han nemlig mærkede sit forestaaende 
Endeligt, besluttede han, for Rigets Sikkerheds Skyld, at lade 
denne, som alt siden sit siette Aar forte Kongetitel, höitideligen 
krone**);  men inden dette kunde blive iværksat, dode Magnus 
den 9de Mai 1280 og nu blev Erik, som regierende Konge, 
kronet i Bergen af den norske Erkebiskop, S. Svithunsdag (den 
15de Juli) samme Aar***).  Ved denne Ledighed aflagde Kon
gen den sædvanlige Kroningseed paa Vedligeholdelsen af Kirkens 
og Geistlighedens Friheder, med tilföiet Bekræftelse af det 
tönsbergske Forlig; men at denne Eed dog ikke havde den 
Virkning, som Geistligheden havde ventet sig, vil det folgende 

*) Gulathingslov; Arn. Magn. Udg. p. 63. I Hirdskraa cap. 5 be
skrives udförligen Ceremoniellet ved en Konges Hylding; men om 
Kroningshoitideligheden forekommer der intet.

**) Kongen tilmeldte den engelske Kong Edvard I. (Bergen, pridie non. 
Mai 1280), at lian ”ad Dei gloriam & regni provisionem” havde i 
Sinde at lade sin ældste Sön krone i Bergen, omtrent ved St.’ 
Hansdags Tider; Rymeri Foedera, nyeste Udg. Vol. P. II. p. 579. 
I et Brev (Bergen, 16 Cal. Juni) meldte den nye Konge sin Broder 
af Engelland det samme, tilligemed Faderens Dod; 1. c. p. 580; 
Thorkelin Analecta p. 164.

***) At denne Dag, og ikke den fö'rst bestemte S. Hansdag, blev Kro
ningsdagen, sees af Dokumentet, der indeholder Kongens Kronings
eed; Thorkelin Diplom. II. p. 92, cfr. Sturlunga Saga IV. p. 42-
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vise. Er Erik Præstehaders Dronning, den skotske Prindsesse 
Margareta, med hvem han A aret efter blev formælet, ved sannne 
Leilighed, som det synes, ogsaa bleven kronet, da var hun den 
forste regierende Dronning i Norge, som erholdt denne Hæder. 
Afgiort er det derimod om Eriks Broders og Efterfølgers Hakon 
den Femtes Dronning Euphemia, der tilligemed sin Gemahl 
kronedes i Nidaros ; den förste Höitidelighed af denne Art i 
den Bye som, i det ringeste i kirkelig Forstand, var Rigets 
Hovedstad.

De tre folgende Regieringer frembyde en Lakun i den 
norske Kroningsinstitutions Historie. I Overeenskomsten af 
1519 niellem de norske og svenske Magnater om Magnus Erik
sens Valg til Konge i begge Riger, omtales ingen tilkommende 
Kroning. Ved den Hæder, som i Norge skulde bevises ham, 
hvortil han var födt og som han skulde modtage i Tönsberg, 
forstodes rimeligviis hans Valg og Hylding paa Haugathing *)•  
Han synes at være bleven myndig i Norge, för den, ved hans 
Morfaders Constitution, for en norsk Konge bestemte Lavalder 
af 20 Aar; men kronet er han neppe nogensinde bleven i dette 
Rige, da Aarbogerne vel ellers vilde have berort denne Om
stændighed, ligesaavel som hans svenske Kroning, hvilken de 
norske Herrer skal have fraraadt ham at modtage **).  Ved 

*) Thorkelin Analecta p. 50. 178.
**_) Molbechs nordiske Tidsskrift III. S. 517. 534. 535. Han kaldes 

heller ikke i noget under lians Regiering udfærdiget Dokument, 
som hans Forgiængere, kronet; thi dette Tillæg i en maadelig Af- 
skrivt af et Dokument fra hans 8de Regiering6aar beviser intet.

Vid. Selsk. hist, og phil. Skr. V. Deel. D
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Rigernes Adskillelse erholdt Magnus’s yngre Sön Hakon Norges 
Rige med Kongenavn, men hverken Magnaternes Hyldingsbrev 
af 1343 eller Almuens af det folgende Aar, bebude nogen fore- 
staaende Kroning; hverken ved Aaret i35o, da hans Fader paa 
et höitideligt Mode i Bergen overgav liam det norske Rige, 
ligesom sin ældste Sön Erik det svenske, satte dem begge i 
kongeligt Sæde og indrettede dem et Hof (setti pa i Konunga- 
sæti og skipadi J>eirn hird), eller 1355, da han synes at være 
bleven myndig, var Talen om nogen saadan ; end ikke efter 
Magnus Smæks Död i3y3 nævnes et Ord derom*).  At Hakons 
Sön Olaf i38i, Aaret efter sin Faders Död, skulde være bleven 
kronet til Norges Konge, som Clausen**)  og Hvitfeld ***)  be
rette, er uden Tvivl en Tilsætning af disse Forfattere selv, da 
de samtidige islandske Annaler blot beröre hans Valg og Hyl- 
ding i dette Rige, men ingen Kroning ****).  Jeg; troer, at 
man maae antage Kildernes, især de islandske Annalers, Taus- 
hed i alle disse Tilfælde, som et tilstrækkeligt Beviis for, at 
hiin kirkelige Höitidelighed er bleven forbigaaet ved disse tre 
Kongers R.egieringstiltrædelse ; men Aarsagen hertil maae, ved 
den nerske Histories Dunkelhed og Ufuldstændighed i Tids

*) Nordisk Tidsskrift 1. c. S. 521-24. 538-39-
**) Norske Krönike S. 850.

***) Danske Krönike S. 566.
****) 1380 andadiz Hakon Konungr . enn tekin til Konungs Olafr son 

hans. 1381 Svarit land Olafi Konungi Hakonarsyni i Noregi. Suhms 
Gisninger om enten Olaf er kronet 1380 eller 1381 synes derfor 
ugrundede; XIV- S. 83-84. 93-95.
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rummet fra det 15de Aarhundredes Slutning, altid blive uvis, 
ligesom vor egen Histories Kilder lade os i Uvished om Wal
demar Atterdag og hans Dattersön nogensinde ere bievne kro
nede i Danmark eller ikke.

in.

Under Kalmar-Unionen.

Med Kalmar-Unionen begyndte en nye Epoke i den nor
ske Statsret, men uden at denne dog synes, i Henseende til den 
Institution, med hvilken vi her beskiæftige os, at have bevirket 
nogen væsentlig Forandring. Norge erklæredes for et Valg
rige, men intet af de mellem Rigerne oprettede Forenings
akter nævner Kroningen, som nogen nödvendig Betingelse. Det 
var vel derfor meest at tilskrive selve Foreningens stedse voxen- 
de Usikkerhed og Kongernes jævnlige og langvarige Fraværelse 
fra Norge, at disse — den förste undtagen — ikke forsomte 
hiin Ceremonie i noget af Rigerne. Erik af Pommerns Kroning 
den 17de Juni i3g7 i Kalmar gjeldte nemlig for alle tre Riger} 
hvorved det dog er mærkeligt, at denne Akt forrettedes af Erke- 
bisperne af Lund og Upsala, i Overværelse af Rigsraader og De
puterede fra alle Rigerne, uden at den throndhiemske Erkebi- 
skop (Vinold 1087-1402) nævnes som Tilstedeværende. An
tages endog, at Sygdom eller andet Forfald haver hindret denne, 
er det endnu mere uforklarligt, at en Biskop fra de norske 
Skatlande, Jon af Örkenöerne, og Provsten af Oslo, ved en saa 
höitidelig Anledning, fremstod som de eneste geistlige Lemmer

D 2 
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af det norske Rigsraad *).  Christopher af Bayern, som de Nor
ske senest af de tre nordiske Folk antog til Konge (den 20de 
Mai 144a paa Mödet i Lödöse), blev samme Aar S. Svithunsdag 
(15de Juli) kronet i Oslo **).

*) Hyldingsbrevet hos Hvitjeld I. 6Í0.
**) Christophers Valg af de Norske omtales neppe paa noget andetSted, 

end i Diar. Wadstenense, Ser. rer. Spec. I. p. 159. Af et i Lodose 
paa den Tid udstædt Indulgentsbrev sees at alle norske Bisper, til
ligemed Bisperne af Holum og af Færoe, her have været tilstede;
Nye Danske Magazin I. S. 68. Kroningsdagen, som hverken næv
nes i D. Wadst., hvor der netop her er en Lakune, eller hos Hpitfeld
S. 830, kiendes ene af en senere Bekræftelse paa en gammel Rette
bod hos Suhrn XIII. S. 843. For de Omstændigheder ved Chri
stophers norske Valg, som Messenius XII. p. 243 anförer, haves 
ingen videre Hiemmel ; jfr. Müncheberg de unione Calmar, p. 107.
IVerlauf' Tre Afhandl, til Christ. I. Hist. S. 21.

Efter Christophers Död deelte, for forste og eneste Gang 
i Unionstidsrummet, et dobbelt Kongevalg Norge i to Partier. 
Dette Schisma hidrörte aabenbart fra forskiellige Aarsager : 
Erkebispens, Aslak Bolts Indflydelse; Folkets Bearbeidelse fra 
dansk og svensk Side; tildeels maaskee ogsaa den, fra ældgamle 
Tider, kiendelige Opposition mellem det norden- og sonden*  
fieldske Norge. Uagtet det ikke mangler paa Hielpemidler, 
navnligen diplomatiske, til en temmelig fuldstændig Fremstilling af 
hiin Tids indviklede Forhold, byder vort Formaal os dog her at 
henvise til de dybere Undersøgelser om denne Gienstand, deels 
i to af Etatsraad Engelstoft dette Selskab forelagte Afhand
linger, som man maae haabe engang at see offentliggiorte i vore 
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Akter, deels i afdöde Capitain F. H. Jatms under Pressen væ- • 
rende Unionshistorie. Kun de Omstændigheder, der nærmest 
fremkaldte og ledsagede det os her fortrinligen interesserende 
Factum, de rivaliserende Kongers Kroning, kunde vi ikke und
lade at berore.

Efteral Christopher af Bayern var död den 6te Jan. 1448, 
mödte Erkebispen Aslak Bolt, det norske Rigsraad, samt Borger- 
og Bondestandens Repræsentanter samme Aars Host i Oslo, for 
at raadslaae om Kongevalg. Erkebispen, hvis Indflydelse paa 
det norske Kongevalg, i det mindste efter de gamle Bestemmel
ser, var afgiörende, forskaffede den i Juni Maaned valgte og 
kronede Konge af Sverrig, Karl Knudsen, med livem han des
uden var noget beslægtet*),  de fleste Stemmer. Medens nu 
begge Disse ved Breve og Proclamationer sögte at vinde Folket 
for Karls Valg**),  vare to norske Rigsraader, Biskop Jens af 
Oslo og Hr. Hartvig Krummcdike afsendte til Danmark, for at 
befæste den gode Forstaaelse med dette Rige. Disse kom ved 
Pindsetide næste Aar tilbage til Norge med en dansk Hær og 
to Gesandter, som foreslog de norske Stænder den i Danmark 
valgte Konge Christian af Oldenborg. Erkebispen og de övrige 
Forsamlede samtykkede heri, enten godvilligen eller — som 

♦) Karl Knudsens Svigerfader var en norsk Adelsmand Karl Ormssen; 
Ser. rer. Spec. II. p. 158. not. (*).

**) Det forste JEIyldingsbrev for Karl Knudsen er udstædt af en Deel 
norske Rigsraader i Bakus, Askeonsdag (26de Febr.) 14491 Hadorph 
S. 152- Den 17de Juni sendte Almuen fra Frostethingslavet ham 
sit Hyldingsbrev; sammest. S. 153.
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siden paastodes — nödtvungne, og forpligtede sig til at mode 
Christian, den 14de Juni i44g i Marstrand *).  Han indfandt sig 
ogsaa her til bestemt Tid, og udstædte under ¿den Juli sin Haand- 
fæstning, den förste af nogen norsk Konge, som beholdt stats
retlig Virkning, hvorefter han af Erkebispen og en Deel af det 
norske Rigsraad erkiendtes for Norges Konge. Efter givet Lofte 
om at indfinde sig iThrondhiem, til Sommeren næste Aar, for der, 
i Stændernes Nærværelse, at modtage Kroningen af Erkebispen**),  

*) Saaledes bliver uden Tvivl den rigtige Sammenhæng af disse Be
givenheder ifölge norske Aktstykker (Hadorphs Riimkröriike S. 168. 
166« Et Brev fra Hovedsmanden paa Tönsberg Hr. Erik Sæmund- 
sen til Indbyggerne paa Agder, dat. I. die rogationum 1449). Denne 
Sammenhæng afbevises ikke derved, at der aldele« ikke omtales 
noget stridigt Valg, endnu mindre nogen Tvang i det norsko Rigs- 
raads Brev til Christian, Oslo, 3die Pindsedag 1449 {Nye Danske 
Magaz. I. S. 72) ; i Sammes Brev til Indbyggerne i Skydesyssel om 
Christians Valg, Marstrand 3die Juli s. A. ; i Sammes Erklæring om 
hans og Karl Knudsens Valg og Kroning, Throndbiem, den 1ste Aug. 
1450; eller i et Vidnesbyrd udstedt af Deputerede fra Fylkerne i 
Throndbiem Stift, i Throndbiem 13de Juni 1453, angaaende Chri
stians og Kails forskjellige Competence til den norske Throne.

**) ”Cui pro suscipienda regni corona terminum certum prefixit Archi- 
episcopus de nostro consensu ad Nydrosiam metropolim regni nostri, 
ubi conventuræ essent ad ipsius coronationem iuxta consvetudinem 
communitatis regni, ipsum devote & fideliter suscepturæ Ovenan
førte Dokument af det norske Rigsraad, Throndbiem 1ste August 
1450. I det omtalte Vidnesbyrd, udstedt i Throndbiem feria 6ta 
infra Oct. Corporis Christi 1453, siges, at den förste, efter sit Valg 
’'louede hiit at komma til Trondheim inan tolïf Manadhe ath aname
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og efter at have udnævnt denne og Hr. Sigurd Jonsen til Rigs
forstandere under sin Fraværelse, kaldtes Christian ved de gul- 
landske Anliggender fra Norge; men denne Fraværelse benyttede 
baade Karl Knudsen og hans Partie til kräftigen at virke mod 
det sidste Valg. Ved Mikkelsdagstid begav Karl Knudsen sig 
til det söndenfieldske Norge, hvis Indbyggere han havde opfor
dret til at mode sig paa Hammer den 21de October. Her mod
tog han Hylding af en stor Deel af Almuen., ligesom der tillige 
protesteredes mod den danske Konges Valg, som eensidigt og 
fremtvunget *);  en Mangel, hvoraf for ovrigt Karl Knudsens 
Valg ogsaa leed, da ved dette, i det ringeste i disse Egne, 
ingen af Rigsraadet eller den höiere Geistlighed nævnes som 
tilstedeværende **).  Det lader sig ikke omtvivle, at Karl 
Knudsens Partie, allerede ved Valgforretningen i Oslo 1448 var 
bleyet enigt om hans Kroning i Throndhiem ; og i de i Ham

sin Kuninglighæ -Kr o no elTtherthy som rcth er oc gamel siduenie 
vtuiser.” I det norske Rigsraads Brev om Christians Valg, Mar- 
strand d. 3die Juli 1449 hedder det blot, at Christian haver lovet 
”ath Hans Nadæ will komme till Throndhiem, nw om Sti Johan« 
Daghs Tyd Mydsomer næstkomendhæ, och ther thaa ælTther wor 
Norghes lagh fuldburdttæ med hans Eyd, oc allæ andræ stycice, 
som wærdighe Konninghe i Norgæ fore hannem giorth haffwæ.” Jfr. 
Haclorph S. 169.

*) Hadorph 1. c. S. 159- 160. 163.
**) Ogsaa den svenske Riimkronike anmærker, at det var egentlig Bøn

derne, som paa Hammer hyldede Karl og at de norske ’’Herrer,” 
som havde tilsagt ham Troskab, ikke mödte; Ser- rer. Svec. I. p. 
133. Det samme gientages af O. Petri ibid. S. 301.
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mer udstædte Hyldingsbreve nævntes det udtrykkeligen, som 
henhorende til den ham overdragne Værdighed, at han skulde 
’’Konunganampn hafua oc Crono bciræ öfuer Norges Rige” *).  
Strax efter sin Hylding begav han sig derfor over Dovrefield 
til Throndhiem. Paa Veien modtoges og fulgtes han af den 
jublende Almue, som efter Nordboernes ældgamle Forestillinger 
tilskreve den nye Konges Lykke Aarets Frugtbarhed, ja endog 
Veienes, paa den Aarstid sieldne, Fremkommelighed. Han an
kom til Throndhiems Bye den 14de November; blev uden for 
Byen modtagen med Procession af Erkebispen og drog ind paa 
Kongsgaarden. Den nordcnfieldske Almue og en Deel af Rid
derskabet samledes nu her for at bivaane hans Kroning', som 
foregik den 20de November i44g og forrettedes af Erkebispen, 
hvorved Biskoppen (Gunnar) af Hammer og flere Geist lige fun
gerede, i Overværelse, som det hedder i hans Haandfæstning, 
af Biskopper, Riddere og Svende, Rigens Raad i Norge, haand- 
gangne Mænd, Kiobstædmæud og Almue **).  Umiddelbart efter

*) Hadorph S. 153. 162- 165. ofr. Diar. Wadsten. in Ser. rer. Sete. I. 
p. 166.

**) Thorkelin Analecta p. 136- Den udforligste Beretning om Karls 
Hylding i Hammer, Reise til Throndhiem og Kroning, haves i den 
store svenske Riimkrönike 1. c. p. 133-34. jfr. den gamle svenske 
Krönike paa Prosa ibid. p. 247 og 01. Petri p. 301. Hvitfeld II. 
S. 849 siger urigtigen, at Karl reiste giennem Jcmteland til Thrond- 
hiem ; han f orvexlerj her Henreisen med Hiemreisen. Ingensteds 
findes Spor til at denne Kroning er foregaaet mod Erkebispens Villie, 
som der heller ingen Grund er til at antage, efter vort övrige 
Kiendskab til Aslak Bolts politiske Grundsætninger (jfr. Hvitfeld
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sin Kroning udstædte han nemlig en Haandfæstning, der i det 
Væsentlige stemmer overeens med den tidligere af Christian L, 
men som dog synes mere at være dicteret af de geistlige end 
af de verdslige Magnater, hvis Indflydelse derimod kiendeligere 
sporedes i Christians*).  Den eneste offentlige Handling, der, 
foruden Haandfæstningen, vides at have betegnet Karl Knudsens 

II. p. 849). Naar altsaa de anforte Dokumenter af 1ste August 
1450 og 13de Juni 1453 paastaae, at Erkebispen blev nödt til at 
krone Karl (moth Gud, Ære oc all reth) og at Kroningen derfor 
var at ansee som tillistet (se qvasi Jnrtipe coronari fecit), er dette 
neppe andet end eensidig Anskuelse. Det i Dok. af 1453 tilföiede, 
at han ingen havde med sig ”vtan en alf Noriges Rikes Radh oc Jaa 
alf Almughen som ey annedh tordhe,” giendrives, i det ringeste hvad 
det sidste angaacr, saavel af Riimkrönikens Fortælling, som af hele 
Sammenhængen, der viser, at han havde sit stærkeste Partie netop 
blandt Almuen. I Diar. Wadsten. 1. c. nævnes som Tilstedeværende 
ved Kroningen, ’’piures Episcopi & Domini terræ & communitas 
multa nimis.” R. Rock (utrykte lybekske Krönike) bemærker 
med ligesaa megen Sandhed som Korthed, at Karl ikke skyldte det 
norske Folk, men en Deel af dette sit Valg. Han var bleven an
tagen til Konge, siger han, ’’nicht van deme gantzen Lande, den 
van deme twistigen parte, alse dar was de Biscop pan Drüntem 
vnde sine Vorwanten, welcher Kon. Cristiern nicht wolden vor 
einen Köninck hebben.”

*) Karls Haandfæstning er, uden Tvivl, det sidste Aktstykke, i hvilket 
en norsk Konge forpligter sig til at holde sig det tönsbergske For
lig (the gamla Composición som giord er mellom Konungsdomens oe 
Kirkiuna i Norghe) efterrettelig; Thorkelin Anal. p. 137- Haand
fæstningen er underskreven og forseglet af svenske Rigsraader, 
ligesom Christians af danske.

FOL Selsk. hi sti og phil. Skr. K. Beel, E
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Ophold i Throndhiem i denne Anledning, var et Brev, hvor
ved han tog Throndhiems Kapitel under sin Beskyttelse *).  
Efterat have, ligesom Christian, beskikket to Rigsforstandere, 
nemlig Rigsraaderne Hr. Aslak Thuresen (Svigerson af en 
svensk Adelsmand) og Hr. Einar Fluga, som, tilligemed Erke- 
bispen, skulde styre Riget i hans Fraværelse **),  forlod han 
ufortovet Norge, og — for ikke saa nær ved Juletiden at falde 
Almuen igien til Besvær — gik en anden Vei, nemlig giennem 
Slördalen, Jemteland og Helsingland tilbage til Stokholm, hvor 
han ankom den 15de December. Strax efter Julen begav han 
sig giennem Værmeland til Oslo, for at ordne Adskilligt Rigets 
Anliggender og Sikkerhed vedkommende***);  herfra drog han 
igien over Vigen tilbage til Sverrig, og befandt sig den i5de 
Februar i45o i Lödöse ****).  Forhandlingerne paa den, ikke 
længe efter, holdte Congres i Halmstad, blandt hvis Resultater 
Norges og Sverrigs Adskillelse var det vigtigste, og de Grunde 
der nödte eller bestemte den svenske Konge til at afstaae den 

*) Schönings Throndh. Domkirke, Anh. S. 78.
**) Ser. rer. Spec. I. p. 134. II. p. 158» Danske og norske Adelslex. 

I. S. 153.
***) Svenske Riimkrön. 1. c. p. 134. hvor Kongens Afreise fra Thrond

hiem omstændeligen beskrives. I et (utrykt) Brev fra Erik Sæmund- 
sen Ridder, N. R. Forstander for sonden Dopre dat. Sudreim, 3die 
Adv. Söndag 1449, til Indbyggerne paa Hedemarken, Rommerige, 
Thoten, Hadeland og Ringerige, opfordres disse til, snarest muligt, 
at indfinde sig i Oslo, formanes til Enighed o. s. v. ; cfr. Lager- 
lorings S. R. Hist. IV. S. 446-

****) Riimkiöniken p. 134«
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norske Krone til Christian af Danmark, henhöre til den almin
delige Unionsbistorie, Denne tilkommer det ogsaa at bevise, 
at intet aldeles frivilligt, kun ved Hensyn til Rigets Interesse, 
fremkaldt Valg havde kaldet nogen af de to Medbeilere til 
Norges Throne; og at den Seirende mindre havde sin Arveret, 
der, om den end, efter Kalmarunionens Bestemmelser, kunde 
være gieldende, dog deduceredes paa en urigtig Maade, eller 
Overbeviisning om Norges sande Tarv, end det ham hengivne 
aristokratiske Parties Overvægt, at takke for Kronen. Her be
mærkes kun, at Halmstad-Congressen fastsatte en almindelig 
Fred mellem de tre nordiske Riger, fra næstkommende S. Olafs 
Dag at regne*).  Alt forinden denne Termin, gik Christian, 
som i afvigte Aar havde forpligtet sig til, ved dette Aars Mid
sommer at indfinde sig i Throndhiem, og som siden den 15de 
Juni havde Karl Knudsens Afsigelsesbrev i Hænde, med en 
stærk Flaade til Norge. I det omtalte Dokument af 1455 
siges i denne Anledning: ”oc kom vor kære nadigh Herre Ko- 
ningh Cristiern med Biscope, Prelate, Riddere oc Suene som 
honom burdhe med sigh haffua, hiit tiil Trondheim med saadan 
konunglighe Ære, Staat oc Verdugheth, som ther til hördhe oc 
anamadhe her konninglighe Krono med all saa störste Vyrd- 
ningh, Ære oc meneghe Rikens Indbyggere Ville, Samtykke oc 
Kerlighet oc haffuer alt sidhan varedh oc en er fvlmectigh 
Koningh offuer alt Noriges Koninghsrike, som han med retthe 
tiilbyrdugh, koredh oc lcronedh er”**).  Det var paa S. Olafs-

*) Hadorph S. 173.
?*)  I Anordningen for Island, 26de Novbr. 1450, siger Kongen, at han 

har modtaget Kroning og Kongenavn i Throndhiem ’’epter fullkom- 
E 2 
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dag eller den 29de Juli i45o, paa den Dag, fra hvilken den i 
Halmstad besluttede Fred mellem de tre nordiske Riger skulde 
regnes, at Christian blev kronet i Throndhiem, under Erke- 
sædets Vacance, formodentlig af Kongens Cantsler, Biskop Mar
cellus af Skalholt, der ved samme Ledighed af Capitlet, med 
alle geistlige og verdslige Magnaters Bifald, postuleredes til Erke- 
bisp * *).  Dronning Dorothea, med hvem Christian ved sin Kro
ning i Kiöbenhavn den 28de October i44g var bleven for
mælet, nævnes ikke som deeltagendc i hans norske Kroning. 
Formodentlig har hendes Frugtsommelighed hindret hende fra 
at foretage saa lang og besværlig en Söereise; thi medens Kon
gen opholdt sig i Norge, fodte hun en Prinds, som, efter det 
norske Rigsraads Önske, blev kaldet Olaf, men döde i sin tid
lige Barndom**).  En Maaned sildigere var Christian i Bergen; 
men hele Sommeren tilbragte han i Norge og först i Slutningen 
af Aaret finde vi ham igien i Kiöbenhayn ***).

liga samjjykt, beizlu ok vilia allra biskupa, prclata, riddara ok 
sveina, kaupstadamanna ok alls almugans yfer alian endelangan 
Noreg;” F. Jolicmncei II. eccl. Isl. II. p. 236. I Foreningsdoku
mentet mellem Danmark og Norge, 29de August 1450, hedder det, 
at Kongen var ’’lovlig keist, kaaret, samtykt og kronet'1 ; Hpitjeld 
II. S. 1316.

*) FF erlauf Tre Afhandl. til Christ. I. Hist. S. 24. 26.
**) R. Kocks lybekske Krönike Mss. Hvil feid II. S. 849. Som en 

Yttring af Kongens Agtelse for den norske Nationalhelgen kan og- 
saa anföres, at den nysanförte Anordning for Island , 26de Novbr* 
1450, begynder ”i nafni Guds ok arnadarordi hins heilaga Olafs 
Noregs Kongs.”

***) Hvitfeld II S. 1316. F. Johannæi H. eccl. Isl. II. p. 240.
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Ligesom den norske Almue norden- og sondenfields, ved 
en egen Skrivelse af 24de Novbr. i44g havde notificeret Chri
stian Karl Knudsens Valg og Kroning *),  saaledes udfærdigede 
nu ogsaa det norske Rigsraad, strax efter Christians Kroning, 
under iste August i45o, en hoitidelig Erklæring om denne Akt, 
med fuldkommen Misbilligelse af ethvert Skridt, Karl havde 
foretaget sig for at erholde den norske Krone. Det er ved 
denne Ledighed, at vi allerførst finde statsretlige Principer for 
de norske Kongers Kroning offentligen udtalte. Begge Parter 
vare nemlig enige om, at Norges gamle Lov og Vedtægter nævnte 
Throndhiein som det rette Kroningssted, Erkebispen som den 
det tilkom at krone Norges Konge og det norske Rigsraad, som 
den Deel af Nationen, der skulde styre Kongevalget og fordre 
Kroningen for den udvalgte Konge **).

*) Iladorph S. 166.
**) Iladorph S. 169. Tre Afhandl, til Christ. I. Hist. S. 13.

***) Hans hyldedes 1458 af "menige Rigens Raad udi Norge, til Herre 
og Konge ovei' Norge, efter hans Herre Faders Död, og hvis det 
blev hannem forkortet, da den, som eftei’ hannem næst var i Alder,” 
Ilvitjeld II. S. 881. Christians Hylding som Norges Konge foregik 
1489 i Kiöbenhavn, hvor det norske Rigsraad, ”paa alle woris och 
menæ Prelates, Klerckeries, Ridderes och Riddermendzmendz, Bor- 
gemesteres, Radmentz, Kiobstædementz, Bonders och mene Almwcs 
■yVegnæ” var forsamlet; Hvitfeld II. S. 999, confererct med det 
originale Hyldingsdokument.

Saavel Christian I. som Kong Hans saae, længe for deres 
dödelige Afgang, deres ældste Sonner valgte og hyldede som 
Thronfölgere i Danmark og Norge ***);  men ingen af dem blev 
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i noget af Rigerne kronet, for hans Rcgieringstiltrædelse efter 
Faderens Död. Denne Kroning omtales, hvad Norge angaaer, 
som forestaaende, saavel i Kong Hanses som i Christian den 
Andens Haandfæstning *).  Otte Dage efter sin danske Kroning 
begav Kong Hans sig til Söes op til Oslo og derfra landveis 
til Throndhiem, hvor han ’’blev ai Norges Riges Indbyggere 
annammet med stor Glæde,” og derpaa kronet i Juli Maaned **).  
Dette var den sidste Kroningsfest i Throndhiem i meer end tre 
Aarhundreder. Christian den Anden blev kronet S. Oláis Dag 
1514, i Oslo; han var den sidste danske Konge der tillige er
holdt norsk Kroning***).  Intet Spor findes til, at nogen af 
deres Dronninger haver taget D< el i denne Udmærkelse.

*) Hvitjeld II. S. 972. Behrmanns Christ. II. Hist. II. S. 52.
**) liv it feid S. 976 siger, at han blev kronet S. Margretes Dag, som 

var den 20de Juli; men da Margretes Dag henfores baade til 13de 
og 19de Juli, maae Kroningen være foregaaet enten paa först- 
nævnte Dag, som i dette Aar indtraf paa en Söndag, eller paa Da
gen efter den sidste Margretes Dag, som i d. A. ogsaa faldt paa en 
Söndag.

***) Ilvitfeld S. 1103 nævner ikke, paa hvilken Dag Christian blev kro
net i Norge. Af et Brev sees, at Erkebispen, E. Walkendorf, den 
13de Juli var i Oslo og Sondagen næst efter S. Olafs Dag bekræf
tede Kongen Almuens Privilegier i Throndelagen ; ligesom en For
ordning dat. Torsdagen næst efter S. Olafs Dag (Paus gamle kon
gelige Forordninger S. 282) udtrykkeligen synes at nævne Kroningen 
som tidligere. Man kan maaskee altsaa antage, at Kroningen er 
gaaet for sig paa hiin Norges Skytspatrons Festdag.

Ved Frederik den Förstes norske Haandfæstning af 1524 
var det udtrykkeligen blevet bestemt, at Kongen skulde lade 
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sig krone i Throndliiem eller paa et andet passende Sted i 
Riget. Derfor var det ogsaa Kongens Hensigt, alt Aaret efter, 
og flere Gange i de folgende Aar, at begive sig med det danske 
Rigsraad til Norge og der i Oslo — formodentlig for Stedets 
Nærhed — lade sig krone *).  Det danske Rigsraad paaskyn
dede gientagne Gange denne Reise, hvilken det fandt nödven- 
dig for at bringe Rede i Norges forviklede, indvortes og udvor
tes Forhold. Men det norske Rigsraad som Kongen underret
tede om sit Forsæt, protesterede saavel mod Stedet, Oslo, som 
mod Tiden, den det önskede udsat; og grundede dette Önske 
paa Frygt for Christian den Andens Indfald, paa Vigens endnu 
ikke iværksatte Restitution fra svensk Side, og paa den i Riget 
herskende Trang**).  Det var saaledes ene de norske Magt
havere, der hindrede saavel Frederiks Kroning i Norge, som 
hans Sons Hylding i dette Rige***);  og deres egentlige Bevæg
grunde hertil have uden Tvivl været, deels det katholske Par
ties LJvillie mod Kongen, hvis Sindelag med Hensyn til den 
evangeliske Lære ikke kunde være ubekiendt; deels den Hen
givenhed for den landflygtige Konge, hvilken den snart paafölgende 
Tid viiste, som endnu levende hos en ikke ubetydelig Deel af 
det norske Folk****).

*) Hvitjeld II. S. 1286. 1299. Nye Danske Magaz. V. S. 101. 307-9.
*♦) Hvitjeld S. 1295.

***) Hvitjeld S. 1315. At de med Gustav Vasa misfornöiede Svenske 
skulde have havt den Plan, at Christian skulde krones i Norge 
{Celsius Gustav I. Historia II. S. 40), er der ingen Grund til at 
antage.

****) Derfor anförte det norske Rigsraad i sin Opsigelse til Frederik I.
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De samme Aarsager medvirkede, uden Tvivl, ogsaa til at 
Frederiks Sön og Efterfölger heller ikke blev kronet til Norges 
Konge. Vel omtalte det söndenfieldske Norges Rigsraad, i sit 
riyldingsbrev 1555, hans ’’hoimægtige, lyksalige Kroning i Ri
get” som forestaaende; vel yttrede Kongen sit Forsæt, strax 
efter sin danske Kroning, at giöre en Reise til Norge, saavel 
for at bilægge Urolighederne i Riget, som for der at lade sig 
krone*)  5 hvilket vel ogsaa var Aarsagen, hvorfor det norske 
Rige ikke blev nævnet ved Kroningen i Kiöbenhavn; men Sa
gernes Stilling i Norge, og det forandrede Forhold, hvori 
dette Rige nu kom til Danmark, foruden flere Omstændigheder, 
hindrede Udlörelsen af dette Forsæt og fra denne Tid blev 
Talen i Norge ene om Kongernes Hylding; medens Kroningen 
for begge Riger kun fandt Sted i Danmark.

1531, at, blandt andet, Christian IL var en keist, kaaret og kronet 
Konge til Norge ; Hvitjeld II. S. 1354.

*) Krags Christ. Ill, Hist. I. S. 177-78. I Kongens Skrivelse til den 
skotske Konge lyder det hidhorende Sted saaledes: ’’Cogit nos rei 
publicæ status, ut post acceptam hic coronam, etiam in Norvegiam 
proficiscamur, ad motus componendos, qvi ex priori bello etiam in 
eo regno obtinere cæperunt, ut & coronan ejus regni cum Consilia- 
riorum norvagicorum consensu ad nos transferamus.” Kongens 
forestaaende Reise til Norge, omtales ogsaa i Beskiærmelsesbrevet 
for Bergen, 1ste Septbr. 1537 ; Krag II. S. 320. Dog fandt Kon
gen det ikke foruödent, efter sin Kroning i Kiöbenhavn, at kalde 
sig udvalgt Konge til Norge.
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Efter saaledes at have fulgt den norske Kroningsinstitu
tions hele Udvikling, fra dens forste Begyndelse indtil dens 
Ophor ved Tidernes forandrede Forhold, gaae vi over til en 
Undersøgelse af dens enkelte Momenter og disses Sammenlig
ning med hvad andre Folks Love og Skikke i denne Henseende 
vise os som gieldende. Disse Momenter vedkomme de forskiel- 
lige i denne Höitidelighed deeltagende eller fungerende Per
soner, Ceremoniellet, de statsretlige Virkninger deraf og ende
lig Beskaffenheden af Regalierne.

IV.
Hvilke Personer vare berettigede til Kroning?
Det Foregaaende haver viist os det som en nödvendig 

Betingelse for en Kroningscandidat, at han maatte være ret- 
mæssigen valgt og hyldet, enten til regierende Konge eller til 
Thronfolger. I Unionstiden forekommer den udtrykkelige Be
stemmelse: at Erkebispen Ingen maatte krone, uden den som 
af Norges Rigsraad og Stænder var valgt og fremstilt for ham 
(nisi electum el sibi præsentatum per consilium parli amen
tum regnï) *).  Hvorvidt den pavelige Sanction hertil desuden 
var fornoden, beroede paa Rigets temporære Forhold til Curien. 
Sverre ansaae sig, ligesaalidet som adskillige andre europæiske 
Konger, forpligtet til, i den Anledning, at indhente Pavens Sam
tykke **)  5 hvorimod Hakon Hakonsen, hvem det var vigtigt at 

*) Tre .Afhandl* til Christ. /. Hist. S. 14.
**) Ser. rer. Dan. VI. p. 20. Maaskee tænkte Sverre herved paa de

franske Konger; i det ringeste berettes, at, da Henrik I. 1059 lod 
Vid. Seist, hist, og phil. Str. V. Deel. F 
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grundfæste sit Dynastie paa Ruinerne af de tilintetgiorte Fac- 
tioner, og paa hvis uægte Födsel der maatte raadc-s Bod ved 
pavelig Legitimation, fandt det fornødent, umiddelbart giennem 
Paven, at erhverve sig Kirkens Sanction. En egen Undersøgelse 
af de statsretlige Grundsætninger der, især för Unionstiden, 
fandt Sted med Hensyn til den norske Rigssuccession, vilde 
ligge uden for denne Afhandlings Grændser. Vi indskrænke 
os derfor til den Bemærkning, at der paa den Tid, i Norge som 
i liere europæiske Lande, ved Valg almindeligen blot forstodes 
en Erkiendelse af Födselcns Ret og at et egentlig frit Valg kun 
fandt Sted, naar ingen til Kongestammen Henhörende kunde 
giöre hiin Ret gieldende. Derimod maae de ved Kongevalg 
og Hylding brugelige Skikke her saa meget mere interessere 
os, som vi til de væsentligste blandt disse finde Paraleller i 
selve Kroningshöitideligheden.

Oldtidens Forkierlighed for Symboler vilde, endog uden 
videre Beviis, lade os formode, at disse ikke savnedes ved en 
saa betydende Handling, som en Konges Valg og Hylding. 
Den gamle Historie giver os Vished herom og i denne Hen
seende viser sig mellem de, i Tid og Rum videst adskilte Folk, 
en ligesaa mærkelig som let forklarlig Overeensstemmelse. De 
ældste germaniske Folk pleiede at oplöfte den nyevalgte Konge 
paa et Skiold *).  Til denne Skik, som i lige Grad karakteri

sin Son Philip krone, gave Pavens Legater deres Samtykke dertil 
honoris tarnen & amoris gratia, da Pavens Samtykke ellers ikke 
ansaaes for nødvendigt; jfr. Meusels Geschichte Frankreichs I. S. 502.

D I en Disputats af C. G. Schwarz de antiqvo ritu elevandi principes 
inaugurandos (Altorf 1730. 4.) ardores Exemplcr herpaa af Tacitus,
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serer, saavel et krigersk Folk, for hvem Regenfen og Hærføre
ren vare forenede i een Person, som et Folk der befandt sig i 
cn omvandrende Tilstand, i hvilken pludseligt Kongevalg ei 
sieldent maatte blive nødvendigt, forekommer intet Spor i vort 
Norden. Her vidne derimod gamle Sagn, understøttede af 
Monumenter, om at Kongerne modtoge Kongenavn paa Thing- 
stæder i aaben Mark, hvor Høvdingerne indtoge Thingets i 
Kreds opreiste Stene, medens en större Steen i Midten eller en 
Höi i Nærheden, var bestemt for den valgte Konge, til derfra 
at vise sig for den forsamlede Mængde *).  Navnligen i Norge 
fandt, fra den ældste Tid af, visse Höitideligheder Sted ved 
Kongevalgene eller ved den offentlige Erkiendelse af en Thron
folgers Arveret {Konteng stekia), hvilke Höitideligheder tildeels 
iagttoge« ved de Hyldinger, der, endnu efter Kroningens Ind
førelse, gik forud for denne. Den antagne Konge reiste om-

Gregorius af Tours og Cassiodor om Franker, Gother og flere ger
maniske Folk ; jfr. Neocorus von Dahlmann II. S. 567. Fra disse 
kom uden Tvivl denne, som flere Skikke, til Rom og Byzanz, ved 
hvis Keiservalg de anföres at have været i Brug. Noget lignende 
forekommer i Norge, hvor der tales om at lofte den nyevalgte 
Konge op i sit Hôisæde (Jiefia Konung upp i hàsœti sit ; Hirdshraa 
Cap. V.).

♦) Paa flere Slæder i Norge sees saadanne Steenkrcdse med en hos
liggende Höi. Ved Vaagen i Nordlandene fandtes en meget stor 
saa kaldet Kongesteen, rundt omgivet med mange Stene {Schönings 
Reise, Mss. 5te Deel) „Lecturi regem veteres afllxis humo saxis in
sistere — — consveverant”, hedder det hos Saxo p. 5. Jfr. O. 
JVormii Mon. danica p. 87-88. Additt. p. 8. Milnters Leire S. 72«

F 2 



44

kring til Landets almindelige Thing (Zogp/røg1), paa hvert af 
hvilke han modtog Hylding ; thi denne ansaaes for en Rets
handling, hvorved Riget blev ham tild'ômt *).  Af disse Thing- 
stæder var Örething ved Throndhiem det fornemste, og Ingen 
troedes med fuld Ret at kunde kalde sig Norges Konge, uden 
at han her var bleven keiset og hyldet**).  Efterhaanden som 
det demokratiske Princip hendöde og gav Plads for aristo
kratiske Former, indskrænkedes disse Reiser til de gamle 
Thingstæder under aaben Himmel, og Hyldingen modtoges nu, 
deels i de vigtigste Byer, her almindelig paa store Kirke- 
gaarde, deels paa andre Stæder, hvor Omstændighederne 
foranledigede det ***).  Med Kongenavnet hilstes den antagne 
Konge i den demokratiske Periode af en hæderlig Bonde ****)  ; 

*) Heimskr. II. p. 39. IV- p. 28. V. p. 26.

**) Heimskr. III. p. 259. IV. p. 240. V. p. 327. Ifölge islandske 
Annaler skal endnu Erik af Pommern være hyldet paa Örething j 
men maaskee var han ogsaa den Sidste. I et Dokument af 1437 
siges, at han blev keiset i alle tre Riger, paa alle de sædvanlige 
Steder.

,***) Heimskr. III. p. 411-12. Hakon den Unge valgtes paa Krists- 
kirkegaard i Bergen, hvor Bonder fra hele Gulathingslavet og til
lige fra Örkenöe, Hetland og Island vare nærværende (V. p. 236); 
ligeledes Erik Præstehader, V. p. 391 j Magnus Hakonsen paa 
Ekröe, da hans Fader var paa et Tog mod Danmark, V. p. 327, 
Dog hyldedes Magnus endnu 1319 paa Haugathing ved Tönsberg. 
(Thorkelin Analecta p. 178).

****) Heimskr. IV, p. 325. V. p. 26. 32.
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senere af en anseelig Magnat, undertiden af Erkebispen *).  
Magnus Lagabæter opfyldte selv denne Pligt ved sin Son Eriks 
Valg **).  Det nye Kongevalg bekræftedes undertiden ved Vaa- 
bentag (yapnatak}, en ligesaa gammel som karakteristik Skik 
paa de nordiske Folkemoder ***).  Naturligviis medforte Hyldin
gen giensidig Eedsaflæggelse, fra Folket til Regenten og fra 
denne til hiint ****).  I en vis Periode findes denne Eed, for at 
give den saameget större Hellighed, at være bleven aflagt paa 
Helgenes Reliqvier. Ved Hylding paa Öretliinget var derfor, 
foruden andre Reliqvier, saasoin Korset med lignum Domini i, 
hvilket Kong Sigurd Jorsalalar havde bragt ira Jerusalem f), 
fornemmelig den hellige Olafs Skrin tilstœde ft) J og saa vigtigt 

*) Heimskr. V. p. 233. 327. En Lavmand gav Hertug Skule Konge
navn paa Öretliinget; ibid. p. 206.

**) Hirdskraa, Cap. V. Drosten Hakon Jonsen gav Erik af Pommern 
Kongenavn (¿sZ. Annaler).

***) I Heimskr. IV. p. 28 siges, at paa Örething blev Kongenavn Sverre 
”dæmt med vapnataki;” cfr. p. 387. See om Vaabentag Erichsens 
lærde Anm. til Arnesens isl. Rettergang S. 584-93.

****) Heimskr. II. p. 40. 42. V. p. 33. 236 og il.

t) Heimskr. III. p. 241-42. 262. 293. 314- V. p. 205. 233. Gula- 
t hing s lov p. 70. Hirdskraa, Cap. V. Det lignum vitæ, hvorpå«
Magnus Ilakonsen svor ved sit Valg i Ekröe, maae have været en 
enkelt Reliqvie ; V. p. 327.

Í*f) Nævnes förste Gang ved Inge Bardsens Valg; Clausens norske Kro- 
nike S. 543. Siden ved den unge Kong Hakons Valg; Heimskr. 
V. p. 233. Om Olafs övrige Reliqvier f. Ex. Spyd, Öxe m. v. 
see Schöning Throndh. Domk. S. 174 folg.
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ansaaes dette, med Hensyn til denne Handling for at være, at 
Mangelen deraf ikke tilstædede nogen egentlig Eedsaflæggelse, 
men blot et simpelt Tilsagn om Lydighed*);  hvorfor de 
throndhiemske Kanniker, til hyis Varetægt Olafs Helligdomme 
vare betroede, undertiden havde Ledighed til at vise deres 
politiske Troesbekiendelse, ved at holde Skrinet tilbage, naar 
en dem mishagelig Kroncandidat skulde hyldes **).  Ved Hyl- 
ding i Bergen aflagdes Eeden paa den hellige Sunnives Skrin ***).  
I den förchristeiige Tid, da ethvert lidet District havde sin 
egen Regent, dannede en, i de for Folkemoderne bestemte 
Steenkredse, fremragende Steen det ophöiede Kongesæde. Se
nere, da Landene samlede sig i större Masser, anbragtes paa 
en Höi ****)  eller et andet passende Sled nær Thingstædet, et 
kongeligt Sæde (håsæti), der undertiden var saaJedes indrettet, 
at, foruden Kongen selv, flere Underkonger eller Jarler der 
ogsaa kunde finde Plads f). Da et saadant kongeligt Hoisæde 
ogsaa benævnedes med det ældgamle nordiske Udtryk for Sæde, 
Stol (stoll), brugtes Stol igien som Synonym med Rige ff), og 
en i Hôisædet oploftet Hersker kaldtes med en egen Benæv-

F. Ex. da den unge Hakon Hakonsen valgtes paa Öretbing og Kan- 
nikerne nægtede at udlevere Skrinet ; Heimskr. V. p. 26.

**) Heimskr. V. p. 26. 206.
***) Heimskr. V. p. 32. 392.

****) Heimskr. I. p. 81. 136.
■f) Heimskr. I. p. 113. 121. II. p. 296. IV. p. 220. 230 J jfr. Hird- 

skraa p. 79. 100.
tt) Heimskr. III. p, 254. I Upsala var Homing s-sioll, II. p. 98 ; jfr. 

p. 102- Ihre Gloss, col. 781.
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nelse Stollconge. Ligesom nu dette ophöiede Sæde siden, 
ved Kroningsinstitutionens Indførelse, blev til den kongelige 
Throne, saaledes vilde vi ogsaa faae at see, at der til selve Re- 
galierne, endog til Kronen og Scepteret, synes at forekomme 
Forbilleder i et ældre Tidsrum.

Alle disse Vedtægter bleve deels sanctionede, deels i 
Overeensstemmelse med hvad der hos fremmede Nationer var 
Brug, modificerede ved Magnus Lagabæters Lovgivning, med 
hvilken en nye Epoke begyndte i Norges Statsret, samt hele 
Hof- og Ceremonie-Væsen. Ved Hirdskraaen blev det nemlig 
bestemt, at Kongehylding skulde skee paa en Festdag eller Søn
dag. I en l’oregaaende Forsamling af Rigsembedsmændene og 
Magnaterne, skulde Thronarvingen tilsige alle Tilstædeværende 
Vedligeholdelse eller Forøgelse af deres Værdigheder, samt tillige 
med dem aftale det nærmere Ceremoniel ved selve Hyldingen. 
Paa Hyldingsdagen bivaanede Kroncandidaten en höitidelig 
hiesse og modtog Bispens Velsignelse. Derpaa blev det hellige 
Kors, sotn fra A. ia54 opbevaredes i Nidaros *),  (hvilket igien vi
ser, at man tænkte sig Orelhing som det fornemste Hyldings- 
sted), med de øvrige (S. Olafs) Helligdomme bragt paa Tliin- 
get, hvorhen Folket fra den tidlige Morgen af var sammenkaldt 
ved Trompeternes Lyd, og hvorhen Hoffolkene i fuld Rustning 
forföiede sig. Her vare anbragte forskiellige Sæder for Mag
naterne, paa begge Sider af et höit og anseeligt Sæde i Midten, 
bestemt for Kroncandidaten, der ved Thingets Aabning satte sig

*) Ser. rer. Dan. III. p, 91.
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paa dels nederste Trin. Den fornemste blandt de Tilstæde- 
værcnde, hvad enten Lærd eller Læg, gav Kroncandidaten 
Kongenavn, efter en vis Formular; hvorefter de Geistlige, 
Hofembedsmændene, Lehnsmændene og Lovmændene löftede 
den valgte Konge op i Hôisædet og Te Deum laudamus blev 
siunget af de Geistlige, Kyrie Eleison af de Verdslige. Nu 
aflagde Kongen Eeden til sine Undersaatter, ligesom disse igien 
til ham *).

*) Ilirdskraa, Cap. V. VII-IX.
*♦) Maguæanske Udgave pag. 55 sq.

Samme Konges Gulalhingslov **)  bestemte, hvad der var 
at iagttage ved Kongevalg og Hylding, naar ingen retmæssig 
Arving var til. Da skulde Rigets verdslige og geistlige Mag
nater, nemlig Hertug og Jarl, dersom saadanne existerede, alle 
Bisper og Abbeder, Lehnsmænd og Hofembedsmænd, uden vi
dere Tilsigelse, begive sig til Nidaros, for at raadslaae med 
Erkebispen. De Verdslige skulde sværge, at de vilde vælge 
den til Konge, som de troede bedst skikket; de Geistlige vare 
fritagne fra en saadan Eed, men de skulde staae Gud til Regn
skab for detRaad, de i et saadant Tilfælde gave. Bleve Stem
merne om Valget ulige, da gieldte Pluraliteten, saafremt Erke
bispen og de övrige Bisper hörte til den. Den valgte Konge 
aflagde Eed til sit Folk, ligesom Hertug, Jarl, Baroner, Lehns
mænd, Lovmænd og Bonder igien til Kongen. Efter endt Höi- 
tidelighed ledsagede Kongen med alle Tilstædeværende det hel
lige Kors og övrige Helligdomme tilbage til Kirken, hvor Kon
gen for Altaret modtog Velsignelsen og derfra, fulgt af Rigets 
Store, forföiede sig til sin Bolig.
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Disse Gulathingslovens Bestemmelser med Hensyn til en 
Konges Valg og Hylding, gientoges senere i Kong Hakon Mag- 
nussens Constitution af i3o2 *)j  men fra Calmarunionen af sy
nes den norske Geistliglied for en Deel at have tabt, i det rin
geste, sin retlige Overvægt ved Kongevalgene, thi i et, af det 
norske Rigsraad den iste August i45o i Throndhiem udfærdiget, 
Dokument, angaaende Retmæssigheden af Christians og Uret- 
mæssigheden af Karl Knudsens Valg, nævnes det samlede nor
ske Rigsraad, uden at der tillægges dets geistlige Medlemmer 
nogen overveiende Indflydelse, som det der, under en Thron- 
vacance, i Overeensstemmelse med Rigets Love og Retssædvaner, 
skulde vælge en Konge og for denne begiere Kroning **).

*) Kongs-erjd &.c. p. 19-
**) ’’Consiliarii et Consilium regni Noruegie facientes, qui, corona va

cante, iuxta leges & consuetudines patrias de regni successore proui- 
dere habemus, nominatuinque electum & introductum presentare habe- 
xnus postmodum coronandum.” Cfr. Tre AJhandl. til Christ. dites 
Hist. S. 13.

Ü^id. Seist, hist, og phil. Str. V. JDeel

En anden, ei aldeles uvæsentlig, Forandring i Hyldings- 
Ceremoniellet, forsaavidt den tillige vidner om Forfatningens 
tiltagende Fiernelse fra de demokratiske Former, synes at være 
indtraadt under Unionstiden; i det nemlig Kongerne ei længer 
lode sig hylde paa det ved Aarhundreders Brug helligede Öre
thing, men derimod modtoge Hyldingen fra en kongelig Throne 
paa Throndhiems Domkirkegaard. Denne beskrives af den 
amle P. Clausen, som ”en skiön Kongens Slol, opmuret paa 

Domkirkegaarden af besynderlig skiön huggen Steen, med mange 

G
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Trapper og Opgange, paa hvilken Stol Kongerne sad, naar de 
lode sig hylde”*).  Skiöndt i den folgende Tid, lige til Souve- 
rainitetens Indfbrelse, Oslo var det egentlige Hyldingssted, sy
nes dog hiin gamle Kongestol under aaben Himmel, i lang Tid 
at være bleven vedligeholdt som en ærværdig, nu derimod al
deles forsvunden, Levning af Norges gamle offentlige Liv **).

*) Norges Beskrivelse S. 91 ; naar der lægges til .* og krone (jfr. Aks. 
Pedersens Norges Beskrivelse i Suhrns Saml. II. S. 58, Schönings 
Throndln Donik. Beskr. S. 227), da maae det uden Tvivl være 
een, meer end et Aarliundrede efter den sidste Kroningsfest i 
Throndhiem let undskyldelig, Forvexling nieDem Hylding og Kro
ning } tlii paa Kroning under aaben Himmel forekommer i intet 
Land Exempel..

**) Endnu 1591 blev den efter kongelig Befaling repareret; Schönings 
Throndh. Domk. S. 337.

Den forste norske Kongesön, som Faderen selv lod give 
Kongenavn, Hakon Hakonsens anden Sön Hakon den Unge, 
blev, uagtet han levede i 17 Aar efter denne Tid, aldrig kro
net, derimod var dennes yngre Brodér Magnus den forste, 
ligesom han blev den eneste norske Kongeson, hvem denne Ud
mærkelse blev til Deel i Faderens levende Live; thi Magnus 
selv, som i sine sidste Levedage vilde have ladet sin Sön den 
udvalgte Konge Erik krone, hindredes derfra ved Döden. Under 
Unionstiden modtoge baade Hans og Christian II. som Thron- 
fölgere Hylding i Norge; men Ingen af dem blev kronet, för 
han tiltraadte Regieringen; ja, Frederik den Förstes norske 
Haandfæstning syntes endog at erklære sig mod ethvert Valg af
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en norsk Thronfolger, i den regierende Konges Levetid *).  
Ligesom den Thronberettigede i enhver Alder kunde vælges til 
Konge, saaledes synes ogsaa Kroningsalderen her, som i andre 
europæiske Lande, at have været ganske vilkaarlig. Magnus 
Erlingsen kronedes i sit 8de Aar**);  Magnus Lagabæter vilde 
have ladet sin Sön Erik krone i hans tolvte, og, da han i sit 
trettende Aar blev kronet, ansaaes han ikke endnu for myn
dig ***).

Uagtet en Dronning antoges at dele, ei blot sin Gemahls 
Værdighed, men og hans Regentpligter ****),  synes hendes 
Kroning dog ikke at have været anseet for nogen uomgænge
lig fornoden Ceremonie. Det forste Exempel paa en norsk 
Dronnings Kroning er Magnus Lagabæters Gemahlinde Inge-

*) Dette synes i det ringeste at være Meningen af den ikke ganske 
tydelige 28de Art., der lyder saaledes: ’’Item, efterdi at Norriges 
Rige er et frit Kaarrige, skulle vi ikke Legiere af Rigens Raad eller 
dets Indbyggere, at nogen vor Sön eller andre i vor Tid skal ud
vanges til Konning efter vor Död at blive, uden vi kunde have det 
med deres Minde; giores der noget imod, da skal det ingen Magt 
have.” Derfor vilde det heller ikke lykkes Hertug Christian ved 
sin Reise 1529 til Norge, at erholde Arvehylding i dette Rige 
{HvitfeldW. S. 1315); skiondt de svenske Emigranter, for hvilke 
Thure Jonsen stod i Spidsen, endog skulde have foreslaaet, at han 
der skulde krones ; Celsii Gustav I. Hist. II. S. 40.

**) Eller maaskee endnu tidligere ; s. ovenfor S. 8.

***) Thorkelin Dipi. II. p. 90. F. Johanncci Hist, eccl. Isl. I. p. 406. 

♦**+)  Speculum Regale p. 602.

G 2 
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borgs*),  hvem Svigerfaderen Hakon den Gamle lod krone, til
ligemed sin Sön, uagtet hans egen Dronning Margareta ikke 
vides nogensinde at have erholdt denne Hæder. Kun to re
gierende Dronningers Kroning omtales i den norske Historie; 
den forste var den skotske Margaretas, som ifölge en udtrykkelig 
Bestemmelse i Ægtepagten, blev kronet ved sit Bryllup med Erik 
Præstehader 1281**);  den anden var Euphemia Hakon Magnus- 
sens Dronnings, 1299 tilligemed Kongen.

*) Beretningen i Messenii Scondia illustrata II. p. 16, at Sverres Dron
ning skulde være bleven kronet tilligemed ham, haver ingen historisk 
Hiemmel.

**) Suhms Historie X. S. 828. Islandske Annaler ved Aaret 1281. I 
Fordans Scotichronicon (ed. Edinburg.) II. p. 125 tilfoies, at hendes 
Kroning skedte imod den norske Enkedronnings Villie.

***) Heimskr. III. p, 437. Nor egs Konunga Sögur (Mss. Magn. No. 41 
fol.). Thorkelin Dipl. II, p. 8. At denne Kroning skulde være 
bleven forrettet af den tilstædeværende pavelige Legat, som Sverris- 
Saga p. 110 lader Magnus Erlingsen selv sige, niaae være en Mis- 
forstaaelse. I en folgende Tale p. 158 siger han selv, at Legaten

V.
Ordinat or; Kroningsstad; Kroningsdag; Forsamling.

Ordentligviis tilfaldt Hovedforretningen ved en Kroning 
Erkebispen af Throndhiem, som Norges forste Prælat. Af 
ham forrettedes den forste norske Kroning, Magnus Erling- 
sens***);  af ham kronedes Erik Præstehader, Hakon Magnus- 
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sen, Karl Knudsen, Hans og Christian II« Derfor nævnte den 
pavelige Legat Erkebispen for Sverre, som den Prælat, hvem 
hiin Forretning egentlig tilkom *);  og i Unionstiden forekom
mer det som en udtrykkelig Bestemmelse i den norske Stats
ret **).  Men, ligesom i andre europæiske Lande, den, visse 
Prælater, deels ifölge gamle Vedtægter, deels ifölge pavelige 
Concessioner, tilkommende Rettighed, at krone deres respective 
Konger, dog ikke hindrede disse fra undertiden at lade denne 
höitidelige Handling forrette af hvilken anden Biskop og paa 
hvilket Sled de vilde, saaledes tilegnede de norske Konger sig 
samme Frihed***)  og det mangler ikke paa lignende Exempler 
i den norske Historie. Ved Sverres Kroning fungerede Biskop 
Niels af Oslo som Ordinator ****),  under Erkebispens Landflyg
tighed; og da den norske Erkebisp, ei uden byrdefulde Betin- 

og Erkebispen viede ham ; maaskee haver den forste, efter Hr. Prof. 
Magnussen for mig venskabeligst yttrede Mening, meddeelt ham 
et Slags Investitur af Riget ved en Ring, ligesom Hadrian IV. til 
den engelske Henrik II. med Hensyn til Irland.

*) Sverris-Saga p. 217.
**) Werlauffs Tre Afhandl, til Christ. I. Hist. S. 13-14. Den Lov af 

hvilken en Artikel ordlydende anföres i det norske Rigsraads Brev 
1450, maae desværre antages nu at være tabt. I et Dok. 3die Adv. 
Sönd. 1449 siges Karl Knudsen at være bleven "cronadr af Ærche- 
piscoponom epter thet, som S. Olafs Konongs Lag oc waar helaga 
Lagbok wtskirer om Konongs Kosning.”

♦**) Ser. rer. Dan. VI. p. 20.
****) Sverris-Saga p. 218: ”var Nicolas biscupr höfudsmadr at vigslunni” ; 

. cfr. p. 432. Ser. rer. Dan. 1. c.
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geiser, vilde krone Hakon Hakonsen, formanede Denne Paven 
til, i dette Öiemeed, at sende en Legat. Christian I. synes, 
under Erkesædets Vacance, at være bleven kronet af den skal- 
lioltske Biskop Marcellus som postuleret Erkebiskop *).

*) Werlauf 1. c. S. 24.
Ogsaa de ungarske Konger bleve kronede i Stuhlweissenburg, 
hvor den hellige Stephan laae begravet.

***) Ser. rer. Dan. VI. p. 20.
+***) Til Hakon Hakonsens Kroning hentedes Fornödenheder fra Engel

land og andre Lande; Ileimskr. V. p. 270. 277.

Til den Ære at være Kroningsstad,, kunde ingen i Norge 
være mere berettiget, end Nidaros, Rigets egentlige Hovedstad, 
dets Skytspatrons Hvilested **)  og Erkebispens Residents. Imid
lertid varede det dog længe inden en saadan Udmærkelse blev 
denne Bye til Deel; og de norske Konger synes, ligesom Andre 
i Europa, ogsaa at have giort den Frihed gieldende, ei blot at 
lade sig krone af hvem, men ogsaa hvor de vilde ***).  Alle
rede Magnus Erlingsen, som dog bestemte, at hans og de fol
gende Kongers Kroner skulde ofres til den hellige Olafs Kirke 
i Nidaros, kronedcs i Kristkirken eller den gamle Domkirke i 
Bergen; hvor ogsaa Kong Sverres, Hakon Hakonsens, Mag
nus Lagabæters og Erik Præstehaders Kroninger foregik. Val
get af denne Bye er maaskee mindre at forklare af politiske 
Grunde, end af den Omstændighed, at den, som Rigets lörste 
Handelsstad, fremböd liere Midler til at modtage og beværte den, 
ved en saadan Ledighed, talrige og anseelige Forsamling ****).  
Ingen Konge findes at være kronet i Nidaros lor Hakon Mag- 
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nussen i Aaret 1299. I Unionstiden nævnes Nidaros eller, som 
den nu kaldes, Throndhiem, som den rette Kroningsstad efter 
Norges Lov*);  i Throndliiems Domkirke kronedes Karl Knud
sen, Christian I. og K. Hans. Skulde ikke de overspendte Fri
heder, der i Bergen deels forundtes Hanseforbundet, decís an- 
massedes af det, efterhaanden have bevirket hos Kongerne en 
Utilböielighed til at lade sig krone i en Bye, der kun for en 
Deel kunde siges at være norsk? Derimod bleve Christopher 
af Bayern og Christian IL kronede i Oslo. Grunden hertil var 
uden Tvivl Stædets nærmere Beliggenhed; hvorfor ogsaa Fre
derik I., efter det danske Rigsraads Tilskyndelse, havde i Sinde 
at lade sin paatænkte norske Kroning foregaae i denne Bye **),  
hvorimod dog det norske Rigsraad protesterede ***);  skiöndt 
Kongens norske Haandfæstning i denne Henseende kun betin- 
gelsesviis nævnte Throndhiem ****).

*) I de norske Stænders Brev til Christian I., 24de Novbr. 1449 (ZZrt- 
dorphs Riimkrönike II. S. 169), nævnes Throndhiem ’’then Stadh, 
som war beskrefwen Lagli vtwiisa, som rattwiiser Konunger bor 
att wälies ocli kronas." I et Brev, udstædt af Frostethingets Almue, 
af 13de Juni 1453, om Christians eller Karls större Ret til den 
norske Krone, siges at hiin lovede at komme til Throndhiem ”ath 
aname sin koningligh Krono, effthertliy som reth oc gamel siduanie 
vtuiser.”'

**) Hvitfeld II. S. 1286. 1299» Nye danske Magaz. V. S. 101.
***) liv il feid S. 1295.

I Udtoget hos Ilvitfeld S. 1274 liedder det urigtigen, ”at Kongens 
Kroning altid skal staae udi Throndhiem.” I Originalen lyder der
imod den 41de Artikel saaledes: ’’Item skulle vy lade oss krone i
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Kroningshöitideligheden fandt som oftest Sted paa en vig
tig Festdag, undertiden paa en eller anden norsk Nationalliel- 
gens Dag *).  En Höitidelighed af denne Art samlede altid en 
talrig Mængde af Personer, hvem enten Pligten kaldte eller Be- 
gierligheden efter at bivaane en saa sielden Fest, lokkede. Her 

Norrjge vti Thronhiem eller andhenstedz wti Riigit, som Oss och 
N orrigiss Raad siwniss best och bequemest att være.” • Abs. Peder
sens Udsagn (Norges Beskr. i Suhms Saml. II. 1. H. S. 58), at de 
norske Konger altid have været kronede i Throndhiem, kan derfor 
ikkun forstaacs med Indskrænkninger.

*) Hakon Hakonsen og Christian I. bleve kronede paa den hellige 
Olafs Dag j om den forste anföres udtrykkelig som Grund, at han 
hörte til denne Helgens Stamme, da Cardinalen ellers foreslog en 
eller anden Apostels Dag {Heimskr. V. p. 273) ; Christian Il.krone- 
des maaskee ogsaa paa denne Dag; s. ovenfor S. 36. Erik Præste- 
hader kronedes paa S. Svithuns Dag eller den 15de Juli {Stur- 
lunga Saga IV. p. 42); ligeledes Christopher af Bayern {Suhms 
Damn. Hist. XIII. S. 843). Denne engelske Helgen var i megen 
Anseelse i Norge ; Magnus Erlingsen og Hakon Hakonsen skienkede 
ham Byen Stavanger, hvis fornemste Kirke var ham helliget; Krafts 
Norges Beskrivelse IV. S. 4- 10-11. Om hans Festdag s. P. Mag- 
niissens 1ste November og 1ste August S. 67. Karl Knudsen blev 
kronet S. Edmunds Dag, den 20de Novbr. (Ser. rer. Spec. I. 1. p. 
97) ; eller som Dagen paa andre Steder betegnes, Torsdagen för S. 
Clemenses Dag, Haandf. i Thorkelins Anal. p. 136, (ikke selve S. 
Clemenses Dag, som det hedder i Diar. Wadst., Ser. rer. Spec. 1. c. 
P. 166)); eller Torsdagen for S. Catharines Dag {Ser. rer. Spec. I. 1. 
p. 247. II. p. 133). Den hellige Edmund var ligeledes en engelsk, 
i Norge nationaliseret, Helgen, om hvem see blandt andre Kraft» 
Norges Beskr. I. & 309. IV. S. 293 ; Suhms D. H. VIII. S. 95.
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mödte efter Indbydelse Rigets geistlige og verdslige Magnater, 
Lehnsmænd, Riddere og Hofmænd, Kiôbstædernes og Bonde
standens Repræsentanter *). Foruden Norges egne Bisper 
indfandt sig tillige Bisperne fra Island og de bvrige Skatlande **);  
i Unionstiden pleiede undertiden ogsaa danske og svenske 
Bisper at være tilstæde ***).  Höitideligheden bivaanedes ei 
sielden af Udlændinge, fornemmelig fra de nordiske Naboelan- 
de, fra Engelland og Skotland, tildeels maaskee efter Indby

*) Ved Karl Knudsens Kroning nævnes som Tilstedeværende, Erkebis- 
pen, Bisper, Riddere og Svende, Norges Rigsraad, haandgangne 
Mænd, Kiobstedmænd og Almue; Thorkelin Analecta p. 137- Ved 
Hakon Hakonsens Kroning vare tilstede, foruden Prindserne af Kon
gehuset, 9 Lehnsmænd, 10 Abbeder, Erkedegne og Provster fra hele 
Riget, 5 Lovmænd, de kongelige Stallare, Sysselmændene, Hoffolkene 
og de fornemste Bonder af hvert Fylke ; Heimskr. V. p. 274.

Heimskr. III. p. 434. 436. Saaledes var, ved Hakon Hakonsens 
Kroning, foruden de fem norske Bisper, ogsaa Bispen af Holum 
tilstede; ibid. V. p. 274; ved Erik Præstehaders alle norske Bisper, 
begge de islandske, den færôiske og sudröiske, i alt Ni; Sturlunga 
Saga IV. p. 42, cfr. Ser. rer. Dan. III. p. 116, Torjæi II. N. IV. 
p. 369. Baade ved Christophers og Christian I. Kroning nævnes Bi
skopperne af Holum og Færoe som Tilstædeværende ; Nye danske 
Alagaz. I. S. 68, Tre ^tjhandl. til Christ. I. Hist. S. 25.

###) Ved Christophers Kroning maaskee Erkebisperne af Lund og Upsala, 
Bisperne af Viborg, Linkiöping, Skara og Wexiö QNye danske Mag. 
L c.); ved Christian den 1stes og Christian den 2dens, Bispen af 
Viborg ( Tre yljhandl. 1. c. ; Indulgentsbrev for S. Annas Alter 
i Halvards Kirken i Bergen dat. Oslo 12te Juli 1514).

FXc?. Selsk. hist, og phil. Skr. VDeel. H
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delse*).  For övrigt var det naturligt, at de politiske Forhold, 
under hvilke selve Kroningen foregik, maatte have Indflydelse, 
saavel paa Höitideligheden i det Hele, som i Særdeleshed paa 
det större eller mindre Antal af Tilstedeværende **).

*) Ved Hakon Ilakonsens Kroning indfandt sig mange Udlændinge; 
ligeledes ved Hakon Magnussens; Heimskr. V. p. 274. Laurentius 
Bisk. S. C. XII. Mss. Ved Magnus Lagabæters Kroning var en 
Gesandt fra den skotske Konge tilstede ; Heimskr. V. p. 348. Erik 
Præstehader anmeldte den engelske Kong Edvard I. sin forestaaende 
Kroning; Thorkelin Anal. p. 162.

**) Ved Sverres Kroning, midt under Borgerkrigen, nævnes kun, som 
tilstedeværende de 4 norske Bisper; Sverris-Saga p. 218. Ved 
Karl Knudsens synes, foruden Erkebispen som Ordinator, Bispen 
af Hammer at have Været den eneste fungerende Biskop ; Ser, rer. 
Spec. I. 2. p. 133. Var Bispen af Örkenöe virkelig den eneste ved 
Erik af Pommerns Kroning i Calmar tilstedeværende norske Biskop, 
som Kronings-Dokumentet synes at tilkiendegive (Hvitfeld I. S. 
610), giver dette et Vink mere om Norges synkende Betydning 
paa denne Tid.

***) Dette siges udtrykkelig om Hakon Hakonsens og lians Sons Kro
ning ; Heimskr. V. p. 276. 348. Da Erling Skakke anmodede 
Erkebispen om at krone sin Son, beraabte han sig ogsaa paa den

VL
Kronings-Ceremoniel ; Kroningseed; Ridderslag.

Hvad det gamle norske Kronings-Ceremoniel angaaer, da 
var dette i det væsentlige, ligesom i Europas övrige Lande paa 
den Tid, indrettet efter den romerske Kirkes Forskrifter***);  
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maaske med Optagelse af en eller anden Skik, som ved saadan 
Ledighed fandt Sted i andre Lande, til hvilke Norge stod i nær
mere Forhold, saasom de to övrige nordiske Riger og Engelland *).  
Om de fleste norske Kroninger kiende vi for övrigt ikke stort 
mere, end de almindeligste Omstændigheder; Hakon Hakonsen 
og Magnus Lagabæter ere de eneste, over hvis Kroningshöi- 
tidelighed en samtidig ypperlig Krønikeskriver har opbevaret 
os nogenlunde detaillerede Beskrivelser. Ved at meddele først
nævnte, med hvilken den anden næsten aldeles stemmer over- 
eens, ordlydende efter Sturla Thordsens Fortælling**),  vilde vi 
tillige faae Ledighed til, paa en sammenlignende Maade, at an
bringe de faa øvrige Træk, der til denne Gienstands Oplysning 
forekomme i vore övrige historiske Kilder.

canoniske Ret (Gudslog)*, ibid. IV. p. 435. Dette bestyrkes ogsaa 
ved at sammenligne Fortællingen i Hakon Hakonsens Saga om Ha
kons og Magnuses Kroninger med Pontificale romanum. Et saa- 
dant Udtog af det romerske Ritual var maaskee den liber de 
coronatione Regis, som i Begyndelsen af det 14de Aarh. liavdes i 
Sverrig; Ihre Upsalia illustrata p. 113.

*) Da Erling Skakke vilde have sin Sön kronet, nævnte han ogsaa de 
danske og engelske Kongers Exempel*, Heimskr, III. p. 436. Over
hoved vare de norske Kongers Hofskikke vel, for störste Deel, ind
rettede efter fremmede Landes; jfr. Heimskr. III. p. 146 om Olaf 
Kyrre.

**) Hakon Hakonsens Saga i Heimskringla V. p. 275 folg. p. 348; 
jfr. Clausens Norske Kongers Krönike S. 731. Der siges udtrykke- 
ligen, at samme Ceremoniel iagttoges ved Magnuses Kroning som 
ved Faderens; jeg har derfor i Texten suppleret Fortællingen om 
dennes Kroning af den folgende om Sonnens, hvor denne er om

stændeligere.
H 2
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”St. Olafs Aften indfaldt paa en Söndag. Festdagen selv 
blev der tidlig om Morgenen holdt Gudstieneste i hele Byen 
(Bergen). Derefter blev alt Folket ved Luurenes Lyd sammen
kaldt paa Kristskirkegaard. Da det paa den Tid var faldet i 
Regnveir, var Veien fra Kongsgaarden lukket baade oventil og 
paa Siderne med grönt og rödt Klæde. Den störste Deel af 
Hofsinderne var ifört fuld Rustning, deels for at holde Vagt ved 
Kongsgaarden, deels for at giöre Veien til Kirken ryddelig*).  
Processionen gik for sig i folgende Orden. Först gik 80 Hof- 
sinder, som holdt Veien frie, to og to jævnsides; dernæst to 
Mærkesmænd, som bar Kongens Bannere**);  dernæst Skutel- 

*) Ved Hakon Magnussens Kroning i Throndhiem 1299, var Veien fra 
Ören (Strandbredden) til Kristskirken belagt med kostbare Tepper; 
”Var at öngvo at ganga utan af eyrum ok fram at Kristskirkiu utan 
á dunklædum, pelli ok balid urskinni Laurentius Biskups-Saga Cap.' 
XII. Ved Edvard den Andens Kroning i Westminster 1308, var der 
fra Slottet ad pulpitum monasterii lagt pannus virgultatus s. burellus 
til at gaae paa; Rymer i Foedera, Ed. IVta. Vol. II. P. I. p. 33.

**) At Mærket eller Banneret ogsaa havde en symbolisk Betydning, 
nemlig af den Lydighed, hver den, for hvem et saadant blev baaret, 
var berettiget til at fordre, sees af Ceremoniellet ved Udnævnelsen 
af Hertug og Jarl, da Overlevering af Sværd og Banner fandt 
Sted; Hirdskraa Cap. 11. 15. Derfor brugtes en Fane undertiden 
ved Investitur af et Ilige, hvortil der ogsaa findes Spor i den norske 
Historie ; Heimskr. IV. p. 8. I den danske Historie forekommer 
Exempel herpaa under Christian I. ; Ser. rer. Ran. VI. p. 633. 
Blandt S. Olafs Helligdomme i Throndhiems Kirke var hans Fane 
en af de betydeligste (Heimskr. IV. p. 26 ; Schönings Throndh. 
Domkirke S. 175). Hermed kan sammenlignes den hellige Erichs 
Banner i Upsala Domkirke, den hellige Stephans Fane i Ungarn, 
St. Denis Fane i Frankerig o. fl.
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svendene og Sysselmændene i Hofdragt; dernæst Lehnsmæn- 
dene med prægtige Sværde. Efter disse kom fire Lehnsmænd, 
som bar en stor Skive mellem sig, hvorpaa den kongelige Kro
ningsdragt (yigsluklædt)Qg de kongelige Prydelser (vigsluskrud, 
konungsskrud} laae *).  Derefter gik Kongens Sön Sigurd og 
Munan Biskopssön, hver med et Scepter af Sölv; paa det ene 
var et Guldkors, paa det andet en Guldorn. Efter disse fulgte 
den unge Kong Hakon, som bar Kronen**)  og Knud Jarl, som 
bar Sværdet ***).  Kong Hakon selv gik imellem Erkebispen og 

*) Ogsaa ved Edvard II. Kroning blev Kroningsdragten haaret super 
unum scaccarium magnum af 4 Magnater; Rymer I. c. p. 36. Hvad 
der paa den Tid maae have hört til de norske Kroningsprydelser, 
kan man omtrent slutte sig til af et Brev, ved hvilket den svenske 
Kong Birger 1311 sendte Upsala Capitel nogle ornamenta regalia so- 
lennia til Forvaring, blandt hvilke subtile, dalmaticam, mantellum, 
thoracem, pestes lineas, sandalia, aqvilam de auro, balteum de ar
gento-, Ihre Upsalia illustrata p. 111. I et Dokument 1340 an- 
gaaende den norsk-svenske Kong Magnus Smæk tilhörende Sager, 
nævnes blandt andre ogsaa unum par kronoclœdhe s. unum mantel- 
lum, una toga, unum sorkot cum uno pari caligarum (Nova Acta 
Upsaliensia VIII. p. 322); baade Dalmatien og Surcot nævnes i 
franske Kroningsreglementer af 1179 og 1226 ; Godefroy Ceremoniel 
français I. p. 3. 27. Jfr. Christian 111. Salvingsakt Indi. S. IX.

**) Ved Magnuses Kroning bar Knud Jarl, som den fornemste Magnat, 
Kronen, skiöndt han dengang alt var saa svag, at han maatte ledes 
af to Stallare.

***) Saaledes findes det, baade her og ved Magnuses Kroning, i Flatöe- 
bogen. Den frisiske Codex, som er fulgt ved Hakon Ilakonsens 
Sagas Text, læser paa dette Sted pigslugull, som neppe er rigtigt, 
hvorom mere i det Fölgendc.
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to andre Bisper *).  Ved Kongsgaardens Port mödte de övrige 
Bisper, Abbeder og Geistlige i Procession, istemte Responso- 
rium Ecce mitto angelurri meum **)  og gik under Sang til Kir
ken. Ved Kirkeporten modtoges Kongen af Cardinalen, med 
lo Bisper og hans Klærker, som istemte en nye Sang og fulgte 
Kongen op til Altaret. Nu blev Messen siungen og Vielsen 
foretoges med de behörige Ceremonier. Efter denne iförtes 
Kongen Kroningsdragten og de kongelige Prydelser ***);  Erke- 
bispen og de övrige Bisper bandt Kroningssværdet ved hans 
Side ****)  og forte ham derpaa til sit Sæde f). Efterat hele

Pontoppidan (Annaler L S. 662) siger, at den norske Erkebisp ved 
denne Ledighed forste Gang bar Pallium; men uden at anföre 
Hiemmel derfor. Ikke de norske Kongers Kroningsfest, men vel St. 
Olafsdag, paa hvilken den her beskrevne Kroning foregik, var en 
af de Ledigheder, ved hvilke Erkebispen var berettiget at vise sig 
med denne Prydelse; T/iorkeUn Diplom. II. p. 5. 43.

**) Denne Sang brugtes ogsaa ved franske Kroninger i 13de og 14de 
Aarhundreder under Processionen til Kirken; Godefroy Ceremoniel 
français I. p. 13. 32.

***) Ifö’lge Pontificale romanum I. p. 199 gik Kongen til Kirken,’ i 
ridderlig Dragt (pestibus militaribus indutus), og ifortes Kronings
dragten forst efter Salvingen.

****) Af Magnus Erlingsens Yttring [Heimskr. IV. p. 110) synes det 
næsten, at den i Ritualet foreskrevne og i flere Lande, saavel i 
Middelalderen, som i den nyere Tid, brugte Skik, at den nye Kon
ge svingede .Sværdet mod alle fire Verdenshiörner, ogsaa har været 
fulgt i Norge.

i) Et saadant var formodentlig den Stol Sverre havde ladet forfær
dige og som .siden ved Bergens Indtagelse, under Inge Bardsen, faldt
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Höitideligheden var tilende, fulgte Erkebispen og Bisperne Kon
gen liiem til Kongsgaarden, i samme Orden, som de vare komne, 
¡stemmende Lovsange paa Veien. Kongen aflörte sig her Kro
ningsdragten med Erkebispens Hielp, iförte sig sin kongelige 
Dragt (KonungsbunacT) og bar den Dag Kronen.”

Uagtet denne Beskrivelse navnligen blot omtaler den 
egentlig politiske Deel af hiin höitidelige Akt, nemlig Kroningen 
(at korona, at pigia til koronu, under koronu), hvilken ogsaa 
paa flere Steder nævnes som betegnende den hele Akt *),  er det 
dog uden for al Tvivl, at den kirkelige Deel deraf, Salpingen, 
efter det romerske Rituals Forskrift, först er bleven foretagen. 
Erling Skakke udbad sig udtrykkeligen for sin Son, at Erke
bispen vilde salpe ham til Konge (smyria liann til pelldis')^')*  
og Fortællingen om Sverres Dröm, at Propheten Samuel (som 
salvede den forste jödiske Konge Saul) salvede hans Hænder, 
skulde unægteligen have Hentydning til hans tilkommende Vær- 

i Baglernes Hænder, som forærede den til Erkebispen, hvorefter 
den siden i lang Tid henstod i Kristskirken i Throndhiem; Clausens 
norske Krönike S. 568.

’) F. Ex. i Gulathin g sloven p. 63; Erik Præstehaders Ecd, trykt bag
ved Sandvigs statuta Concilii Asloensis, hvor det anmærkes, at en 
gammel Haand har skrevet ungenda over Originalens coronando. I 
Dokumenterne angaaende Christian I. og Karl Knudsens Valg, næv
nes ogsaa blot Kroningen, Mon dette ikke skulde tale for, at ved 
Kongevalgene det aristokratiske Princip mere haver sögt at giöre sig 
gieldende end det hierarkiske?

**) Heimskr. III. p. 435«
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díghed *).  Man kan vel derfor antage, at ved Udtrykket Vielse 
(vigsla, Konungsvigsla') her, ligesom i Middelalderens Sprog, 
nærmest cr betegnet Salvingen **).

*) Heimskr. IV. p. 17. jfr. et Sted hos Gvil. Neibrígensis ib. p, 43^ 
Ordet Kr is mi, som Sverris-Saga her bruger, var netop Middelalde
rens Benævnelse for denne viede Salve (Chrisma) ; Ducange Gloss, 
M. Latin, in h. v.

**) Il-os Middelalderens Skribenter betyder Unctio og Consecrado et 
og det samme; Chiflet de ampulla Reimensi (Antv. 1651. fol.) p.
109. Magnus Erlingsen sagdes at være bleven vigdr ok koronadr ; 
Heimskr. IV. p. 110. Selden, titles of honour p. 144 anförer et 
Brev fra en engelsk Biskop til Kong Henrik III., hvori Vigtigheden 
og Betydningen af denne Ceremonie udvikles.

***) Pag. 63.

En anden integrerende Deel af den hele Akt haver Sturla 
Thordsen, i sin Beskrivelse over Hakon Hakonsens og hans 
Sons Kroningsfest, ligeledes undladt udtrykkeligen at beröre, 
nemlig Kroningseeden (eid under koronu, eidstaf sem Konungs- 
vigslu fylgir'), som, ifölge Ritualet, gik forud for Salvingen og 
Kroningen. Denne Eed svor Erling Skakke og 12 Lehnsmænd 
med ham, da hans mindreaarige Sön blev kronet; den paabydes 
i Gulathingsloven ***)  og Hirdskraaen ****)  som en Betingelse 
ved Kroningen og adskilles her fra den Eed, eller rettere det höi- 
tidelige Löhe (heit, jatarij, Kongen ved sit Valg maatte aflægge. 
At den i det væsentlige har været afíattet efter Formularen i 
det romerske Ritual, er kiendeligt ved Sammenligning med Erik

****) Cap. VI. *
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Præstehaders Eed *).  I Almindelighed gik en saadan Eed ud 
paa Overholdelse af Kirkens og den geistlige Stands Rettigheder, 
Nationens Friheder og Olaf den Helliges Lov **).  Men under
tiden sögte de Prælater, der styrede den hele Akt, tillige at 
faae indfort i Eedsformularen en eller anden Bestemmelse, sotn 
kunde være til Standens Fordeel. Saaledes vilde Bisperne have 
giort en Fornyelse af Magnus Erlingsens Haandfæstning til Betin
gelse for Hakon Hakonsens Kroning, skiöndt det ikke vilde lykkes 
dem ***),  og den mindreaarige Erik Præstehader maatte ved 
lignende Ledighed tillige besværge det tönsbergske Forlig af 
12-77****);  hvorfor ogsaa Erkebispen, over denne Konges Kro- 
ningseed lod optage et formeligt Dokument med en Oversæt
telse paa Norsk, rimeligviis i Haab om at det skulde tiene til 
Rettesnor for Eftertiden, hvilket Haab dog, ved Erkesædets for
andrede Forhold til Kronen, ikke gik i Opfyldelse f). Efter det 
romerske Ritual skulde denne Eed aflægges paa det hellige 
Evangelium ; hvilket ogsaa blev iagttaget ved Erik Præstehaders 
Kroning.

*) Thorkelin Dipl. II. p. 93, jfr. med Pontificale romanum (Bruxell. 
1735) I. p. 203.

**) Sverris-Saga p. 1Í0. Kongaerfda ok Rikisstiorn ed. Thorkelin 
p. 5. Ser. rer. Ran. Tom. VIII. p. 356. 358. 359- 363. 376. 409. 
Hvitfeid II. S. 864. Holbergs Damn, og Norges Stat. S. 503.

***) Heimskr. V. p. 268. 272.
****) Thorkelin Dipl. II. p. 93. F. Johannæi Ilist. eccl. Isl. I. p. 406.

•f) Thorkelin 1. c. p. 89-90. 93. Er denne Eed virkelig i lang Tid 
efter bleven brugt af de folgende Konger, som berettes i Clausens

Vid. Selsk. hist. og phil. Skr. V. Deel. I
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Ved Magnus Hakonsens Kroning lader Sturla Thordsen 
den skotske Gesandt, som var Tilskuer af denne Höitidelighed, 
omtale Ridderslag som en i Norge til den Tid ubekiendt Cere
monie. ’’Under Messen”, fortæller han*),  ’’stod Ridder Missel' 
oppe i Koret og beundrede höiligen den hele Kroningsforret
ning, thi det er ikke Skik i Skotland at krone Kongerne. Da 
Kong Magnus var ifört Kroningsdragten og Kong Hakon med 
Erkebispen bandt Sværdet om hans Side, sagde den skotske 
Ridder: mig er berettet, at Ingen blea slagen til Ridder her i 
Landet, men aldrig saae jeg Nogen slagen til Ridder med 
större Ælre (ongan riddara jafntiguliga dubbadan\ i det nem
lig de to anseeligste Hövdinge omgiorde ham med Kronings
sværdet.” Den forste Bemærkningj (af Forfatteren selv), om at 
Kroning paa den Tid ikke fandt Sted i Skotland, modsiges af 
historiske Data**);  den sidste derimod, om Ridderslaget, maae 
antages at have været grundet. Det almindelige Riddervæsen, 
som lörst ved Korstogene erholdt sin egentlige Udvikling, kan 
vel antages i Norge, hvis Beboere, om just aldrig ivrigen, saa 

Norske Kongers Krønike S. 802, da maae det dog have været med 
Undtagelse af Bekræftelsen af det tönshergske Concordat; skiöndt 
rigtig nok Karl Knudsen endnu 1449 maatte i sin norske Ilaandfæst- 
ning bekræfte dette [Thorkeliri Analecta p. 137).

*) Helmskr. V. p. 348.
Den da regierende Konge Alexander III. var kronet A. 1249; ogsaa 
dennes Fader nævnes som kronet, og Farfaderen, Wilhelm, var 
maaskee den forste skotske Konge som modtog Kroning, A. 1164, 
det samme Aar der almindelig antages for Magnus Erlingsens Kro- 
ningsaar; Dalrymple Annals of Scotland I. p. 111. 142. 162.
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dog tidligen deeltoge i disse Tog, ogsaa tidligen at være bleven 
bekiendt*);  men som politisk Institution, er Ridderstanden i 
dette Rige ikke ældre end Magnus Lagabæter. Denne Konge 
berettes i Aaret 1277 at have tillagt sine Skutilsvende Ridder- 
og Herre-Navn **)  ; og fra denne Tid forekommer i Norge en 
egen Ridderstand med særegne Rettigheder ***),  som erholdt sin 

*) I Anecdoton historiara Sv er rer i illustrans (fra Slutningen af 12te 
Aarhundrede) p. 6, 56, nævnes riddarar ok liirdmenn j i Speculum 
Regale (omtrent fra samme Tid) nævnes liirdmenn eda riddarar p. 
278 og riddarar edur annarir hermenn p. 603- De Egenskaber, 
som her p. 274 udfordres hos en Hirdmand, ere de samme, som 
efter Middelalderens Anskuelse forudsattes hos en Ridder. Sverre 
foreslog sin Rival Magnus Erlingsen, at afgiöre deres Trætte ved 
en Turnering, efter store Herrers Viis [Sverris-Saga p. 112) ; og 
til samme Forlystelse synes ogsaa Speculum regale p. 374. 381. 620 
at sigte. Men Sporgsmaal, om nogen af disse Yttringer beviser 
andet end Bekiendtskab med fremmede Sæder og fremmed Literatur. 
Naar derfor Abs. Pedersen (Suhms Saml. II. I. S. 92) omtaler 
Riddere og Riddermændsmænd i Norge, alt i Hakon Hakonsens 
Tid, da haver dette, som meget andet den ældre Tid vedkommende, 
i hiint for övrigt interessante Skrift, ingen egentlig historisk Grund.

**) De islandske Annaler i Ser. rer. Dan. II. p. 194. III. p. 115.
Arna Biskups Saga p. 33. Hirdskraa Cap. 23. (Skutilsvei- 
nar) heita ok med reltu Riddarar ” hvilket Sted dog ikke fore
kommer i de to gode Magnæanske Membraner No. 322 og 323 i 
Folio.

***) A. 1300 gav Kong Hakon, Formanden for det kongelige Capel i 
Marie-Kirken i Oslo, Lehnsmandsret, Præsterne (ikke Præsten), som 
havde Præbcnder der, Riddararetty og Vicarii og Diaconi Hird
mandsret j Sidims Hist. XI. S. 376.

I 2
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Værdighed ved Ridderslag af Kongens egen Haand, hvis Tjene
ste bragte dem i nær Forbindelse med Kongens Person 
og af hvilken mange Individer nævnes i offentlige Forhand
linger, tildeels som Medlemmer af det norske Rigsraad * **).  Og- 
saa findes der, fra denne Tid af, Spor til, at Ridderværdigheden 
uddeeltes ved höitidelige Anledninger, blandt hvilke maaskee Mag
nus Eriksens Födsel 1016, som Morfaderen Kong Hakon forher
ligede ved at slaae 24 Riddere, torde være en af de förste som 
Aarbögerne have opbevaret ***).  I de fleste europæiske Lande 
ansaaes Ridderslag for en fra en Kroningsfest saa uadskillelig 
Höitidelighed, der umiddelbart efter Kroningen foretoges i 
Kirken selv, at man endog .ansaae den nye Konge, naar han 
selv tilforn ikke var Ridder, forpligtet til, för sin Kroning, a£ 
lade sig optage i denne Stand, paa det at hans förste Fore
tagende, som kronet Konge, kunde være at meddele den ridderlige 
Værdighed til Andre ****).  Det lader sig derfor ikke omtvivle, 
at hoilidelig Optagelse i Ridderstanden haver fundet Sted, i det 

Thorkelin Analecta p. 14. 26.
**) Thorkelin Anal. p. 56. 149 og II. Hvitfeld I. S. 610. Aks. Pe

dersen 1. c. S. 92 sq.
***) Clausens norske Kongers Krönike S. 833 ; maaskee af Flatöe-Anna- 

lcrne, hvor det dog ikke udtrykkeligen siges, at det var i denne 
Anledning at 24 Riddere i Norge vare bievne slagne {hojdu geri£) 
paa een Dag.

****) Saaledes den tydske Keiser Wilhelm af Holland, Alexander III,, af 
Skotland, Carl VI., Carl VII. og Ludvig XI. af Frankerig, den 
engelske Kong Henrich II. ældste Son Henrich, forinden han blev 
kronet og fl. ; j£r. S'. Palay e Rilteri-vesen II. S. 181.
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ringeste ved enhver af de sildigere norske Kroninger; skiöndS 
Kilderne, foruden Erik af Pommerns Kroning i Calmar, ved 
hvilken han slog 155 af alle tre Riger til Riddere*),  kun an— 
fore et eneste Exempel hcrpaa, nemlig Karl Knudsens Kroning i 
Throndhiem i44g, ved hvilken 2oAdelsmænd erholdtRidderslag **).

*) Hvitjeld I. S. 611.
**) 01. Petri i Ser. rer. Spec. I. 2. p. 301. Hvitfeld IT. S. S50. 

Sw. Riimkr'onike ibid. p. 134 har kun 15.
***) Det anmærkes udtrykkeligen ved Magnus Erlingsens Kroning, Heims- 

kringla III. p. 436; ved Sverres, IV. p. 218 ved Hakon Magnus- 
sens i Laurentius Bislcups Saga Cap. 12 og Suhm XI. S. 357. 
wirrte Biskups Saga beretter tillige (Sturlunga Saga IV. p. 42), 
at Erkebispen holdt et prægtigt Giestebud for alle de Bisper, der 
havde været tilstede ved Erik Præstehaders Kroning.

VIL
Giestebud ; Gaver.

At en Kroningshöitid altid endtes med et festligt Giestebud,. 
vilde det være tilstrækkeligt at bemærke med iaa Ord ***),  der
som det ikke tillige kunde være passende, her at meddele det 
Bidrag til Kundskab om den norske Hofpragt i det trettende 
Aarhundrede, som Slurla Thordsen har levnet os i sin Beskri
velse over Hakon Hakonsens Kronings-Giestebud i Bergen.

Saasnart Kongen •— fortælles her •— havde faaet Underret
ning om, at han kunde vente Cardinal Wilhelm af Sabina, der 
skulde krone ham, lod han omForaaret et Skib afgaae til Engel
land, for at giöre Indkiöb af alt hvad der især kunde behoves til 
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den forestaaende Höitidelighed. Da denne skulde gaae for sig, 
faldt det i Regnveir, hvorved det blev nödvendigt, at Gieste- 
budet maatte holdes under Tag. Nogle raadede til at holde det 
i de to Træsale paa Kongsgaarden*).  Men Kongen, som ikke 
ansaae disse for rummelige nok, og helst vilde have alle Gie
sterne samlede paa et Sted, lod, med Cardinalens Minde, et 
Skibshuus (naust), go Alen langt og 60 Alen bredt, som han 
havde ladet bygge ude ved Stranden **)  for sine store Fartöier 
{und'ir knurrum), indrette til denne Bestemmelse. Efter Kro
ningen, da Kongen i sine Gemakker paa Kongsgaarden havde 
affort sig Kroningsdragten, begav han sig, ifört sine kongelige 
Klæder, med Kronen paa Hovedet og med hele sit Folge til 
Giestebudshuset, hvorhen Cardinalen, der mödte ham paa Veien, 
ogsaa fulgte. Huset var behængt med malede Tapeter og for
synet med silkedragne Hynder og guldvirkede Overtræk. For
samlingen var saaledes skikket til Sæde, at Kongen sad i 
den nordre Ende af Salen; ved hans höire Side sad Car
dinalen, derpaa Erkebispen, Bispen af Bergen og de övrige 
Lydbisper; til höire, ud mod Stranden, sad Abbederne, Prio
rerne, Provsterne og de övrige Geistlige. Paa venstre Side af 
Kongen sad Dronningen, derpaa hendes Moder Frue Ragnhild, 
saa de kongelige Döttre Frue Kirstine***)  og Frue Cecilia ****),  

*) En af disse Træsale nævnes i Hakon Hakonsens S. p. 90.
**) Endnu benævnes et paa Byens Udkant mod Soen beliggende Sted, 

Hostet; Krafts Norges Beskrivelse IV. S. 295.
***) Maaskee snarere denne Frue Kirstine var Kong Hakons ældste ægte 

Datter, end Hakon Galins Enke, Knud Jarls Moder, som Clausen 
S. 732 vil, og efter ham Torfæus og Suhm.

****) Hun og Sigurd vare Hakons naturlige Born.
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saa Frue Ragnfrid, Hertug Skules Moder, og dernæst Abbedis
serne, Fruerne og Jomfruerne, saa mange som kunde faae 
Plads. Midt i Salen, lige overfor det kongelige Hôisæde, var 
indrettet et andet, hvori sad den unge Kong Hakon, Knud 
Jarl og Sigurd Kongssön ; noget fra dem sad Lehnsmæn- 
dene *).  Ved den sondre Væg sad de kongelige Hofsinder og 
Giester i dobbelt Rad {med tviskipudu) paa tretten Sæder, 
langs med Bygningen **).  Desuden spiiste Mange, som ei kun
de faae Plads inde, uden for i Telte. Den forste Ret blev 
indbaaret af Lehnsmændene Munan Biskopsson, Brynjolf Jonsön, 
Gunnar Kongsfrænde og Sigurd Biskopssön. Det forste Bæger 
skiænkede den unge Kong Hakon for sin Fader, Knud Jarl for 
Cardinalen, Sigurd Kongssön for Dronningen og Munan Bi
skopsson for Erkebiskoppen j hvorefter Enhver gik tilbage til sit 

♦) Omtrent som i Olaf den Helliges Borgsal paa Kongsgaarden i Ni- 
daros, livor Kongens Stallare og Giesterne sad i et Hôisæde lige 
over for det kongelige ; Heimskr. II. p. 60.

**) Ved siolar {Heimskr. V. p. 276) kan, ifölge Sammenhængen, her 
ikke forstaaes egentlige Stole, men Sæder eller Bænke, efter Be
tydningen af det oprindelige Stamord stallr, sialli ; jfr. Gloss, 
til Sæmunds Edda II. p. 797- Saaledes nævnes ved Olaf Kyrres 
Hof en stallara-stoll, hvorpaa Stallarne og andre fornemme Folk 
sad; Heimskr. III. p. 181; og i Beskrivelsen over et pragtfuldt 
islandsk Giestebud i Midten af 13de Aarhundrede {Sturlunga Saga
III. p. 182) forekomme Kirkiostólar midt paa Gulvet, hvori man 
sad at tveimmegin t formodentlig ligesom her ved Kroningsgieste- 
hudet, hvor der var tpiskipat r det er riden Tvivl, hvor Giesterne 
sad med Ryggene mod hinanden.
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Sæde*),  Da det egentlige Maaltid var tilende, paabod Car- 
dinalen Taushed, holdt en Bön til Gud og en Taksigelsestale 
(formodentlig paa Latin?) til de Tilstedeværende, hvorefter 
han begav sig bort med sit Folge. Men Kong Hakon blev sid
dende indtil Maries Minde var siunget og der var taget af Bor
dene**);  derefter tog han Afsked og takkede Forsamlingen 
for dens Nærværelse. I dette Huus beværtedes paa denne 
Maade i tre Dagej og der var fuldt op af alt hvad der hörte 
til, saa at alle bleve velfornöiede ***).  Siden giorde Kongen et 
Giestebud i fem Dage ****),  i Salen ud til Stranden paa Kongs- 
gaarden, for Cardinalen, Erkebiskoppen og Andre af de Yp

*) Dette haver nogen Lighed med Erke-Embederne ved den romerske 
Keiser-Kroning.

**) Med en saadan Skaal for en Helgen var ogsaa forenet en höitide- 
lig Sang; see Heimskr. I. p. 231, om Christsminni og Mikials~ 
mirmi ; Hirdskraci Cap. 49, om Olajsminni.

***) Sturla anmærker tillige, at Bordtöiet var godt. Saaledes fortælles 
ogsaa om et Giestebud, hvormed en norsk Hovding modtog Olaf den 
Hellige, at baade Husets Indretning (Jiusakynni) og Meublementet 
(Jiusbunadr), Bordtöict, Drikke- og Spisevarene fortiente lige megen 
Roes; Heimskr. II. p. 289; rimeligviis, fordi det meste af sligt 
var udenlandsk, og derfor vidnede om Vertens Velstand.

****) Hakon Hakonsens Bryllup stod i 5 Dage ; Saga p. 280.
t) Heimskr. I1L p. 436. IV. p. 219. V. p. 284. 349-

perste.
Endelig sluttedes enhver Kronings-Höitidelighed med Ga

ver, som Ordinator og de assisterende Bisper, stundom ogsaa 
liere af de fornemste Tilstedeværende modtoge af den kronede 
Konge t). Aarbögerne omtale disse blot i almindelige Udtryk j
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kun om Hakon Hakonsens Kroning haver Mathæus Parisiens!» 
opbevaret os det Faktum, at Kongen maatte betale den med 
i5ooo Mark Sterling til Paven og kostbare Foræringer til Car
dinal-Legaten selv, som desuden ved 'samme Ledighed skal 
have udpresset 5oo Mark af den norske Kirke*).

*) I det Hele skal Kongen for sin Legitimation og Kroning have betalt 
til Paven 30,000 Mark Sölv ; Suhms Historie X. S. 94.

yid. Selsi, kist, og phil, Sir. V. Deel, K

' VIII. <
De statsretlige Virkninger af Kroningen.

Fra Kroningen, som en symbolisk Handling betragtet, 
gaae vi over til dens Betydning eller dens Virkninger med Hen
syn til selve Kongemagten. Vel mangle authentiske Data til 
at bestemme, hvorvidt denne Akt i politisk Hensyn forögede 
den kongelige Myndighed eller medforte nye Rettigheder; 
maaskee ansaaes den ikke engang altid for absolut nödvendig og 
deraf kan da igien forklares, at enkelte Konger enten ikke ere 
bievne kronede, eller‘deres Kroning ikke er bleven omtalt af 
Annalisterne, naar den ikke udmærkede sig ved nogen sær
egen Omstændighed. Imidlertid, hvilke Kroningens legale Virk-. y 
ninger end vare, maatte dog en Institution som denne, halv 
kirkelig og halv politisk, altid have en, ifölge Tidsaanden og 
Omstændighederne, mere eller mindre afgiörende Indflydelse 
paa Regentens og Folkets indbyrdes Forhold. Den kronede - 
Konge maatte nödvendigen, om just ikke være, saa dog troe 
sig fastere paa Thronen, Folket knyttet til sig ved helligere 
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Baand, Rigets indvortes Roe bedre befrygget*).  Derfor haa- 
bede Erling Skakke, at Ingen letteligcn vilde vove at giöre hans 
Sön Regieringen stridig, naar han var bleven salvet og kro
net**)  5 derfor fandt selv Sverre det overeenstemmende med 
sin Interesse, at forskaffe sin Konge værdighed Kirkens Sanction, 
skiöndt denne ikke kunde sikkre ham en uforstyrret Besiddelse 
af Thronen, ved det Forhold, hvori han selv havde sat sig til 
Kirken og ved den Maade hvorpaa han tiltvang sig Kroningen ; 
derfor sögte Hakon Hakonsen, faa Aar efterat den sidste Par- 
tiehövding Hertug Skule var falden, at forebygge Fornyelse af 
de borgerlige Uroligheder, der i et fuldt Aarhundrede havde 
hiemsögt Riget, ved at anholde hos Kirkens Overhoved, om at 
en saadan Udmærkelse maatte blive ham forundt. Af samme 
Grund holdt denne Norges Restaurator det ogsaa for sin Pligt, 
af tilsidesætte de Betænkeligheder, der ellers kunde have af
holdt ham fra, forinden sin Död, at tilstaae sin Sön Magnus 
Kroningen***)}  et Exempel, som denne igien vilde have fulgt, 

*) I Dokumentet om Erik af Pommerns Kroning i Calmar 1397 siges, 
at "han af Guds Naade kronet var, i Navn Faders, Sons og Hellig 
Aands, at være og blive med Guds Hjelp; en kronet Konge over

- alle disse tre Kongeriger, Danmark, Sverrig og Norge, med al den 
Værdighed og Rettighed, som en kronet Konge af Alder haver til— 
burdt, og bör at have, baade af Aandelige og Verdslige." Lige
ledes lovte Rigernes Repræsentanter, at de vilde ”af alle disse tre 
Riger, giöre . . K. Erik, med Troskab og Kierlighed, alt det os 
bör vor rette Herre og kronet Konge at giöre, og han giöre mod 
os, alt det hannem bör at giöre.”

♦*) Heimskr. III. p. 435.
♦**) Heimskr, V. p. 349 i Tillæget af Flatöebogen.
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med Hensyn til sin ældste Sön Erik*),  dersom ikke Döden havde 
hindret ham. Mærkeligt er det, at Magnus og hans to Sonner, 
men ingen anden norsk Konge, i offentlige Akter udtrykkeligen 
benævnedes som kronede Konger**).  Af den moralske Vægt, 
den almindelige Dom tillagde en Kroning, kan man maaskee og- 
saa forklare sig, at det norske Folk, som ikke yndede en For
ening med Sverrig, fraraadte Magnus Eriksen, at lade sig krone 
i dette Rige; og vi have seet, hvor ivrigen enhver af de to 
Prætendenter, der i det 15de Aarhundrede kiæmpcde om den 
norske Throne, stræbte at erholde en retmæssig Kroning. At 
det danske Rigsraad derfor heller ikke uden Grund saa alvor- 
ligcn tilraadte Frederik I. at ile med denne Ceremonie i Norge, 
viste Erfaringen faa Aar efter, da de Norske i Hobetal faldt 
paa Nye til Christian den Anden, som var for dem en ’’keiset, 
kaaret og kronet Konge’’ ***).

Skiöndt det nu kan være uafgiort, hvorvidt nye betyde
lige Rettigheder egentlig erhvervedes ved Kroningen, saa

*) Ad regni provisionem, som det hedder i hans Brev til Edvard I.; 
Rymeri Foedera, ed. rec. Vol. I. P. II. p. 579.

**) Thorkelin Dipi. II. p. 105. 116. 128. 248. Suhms Hist. XI. S. 919 
2det Bilag til Schnabels Hardangers Beskrivelse. At nogen af disse 
Konger selv skulde have benævnet sig saaledes, derpaa haves kun 
eet Exempel i en Rettebod af Erik Præstehader (Torfæi II. Norv.
IV. p. 396), om det ellers saaledes fandtes i Originalen. Nogle faa 
Exempler forekomme, at de norske Konger have dateret efter deres 

. Kroning, f. Ex. Hakon Hakonson (Carstens om det norske Vaaben 
S. 44) og Hakon V. ( Thorkelin Dipi. p. 37)»

***) Rvitfeld IL S. 1354.
K a
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•) Hvitfeld IL S. 972. 978. I Danmark synes dette ikke at have 
været gieldende; see Hvil feid S. 962- 1102.

**) Willebrandts Hanseatische Chronik III. S. 88. Dette haver nogen 
Lighed med hvad der fandt Sted i Ungarn, hvor ingen Privilegier 
ansaaes for gieldende, der gaves for Kroningen; Rewa dé* sacra 
corona regni Hungarici, i Schwandineri Ser. rer. Hungar. Tom. II. 
p. 456-57*

*í*) Christ. II. Haandf. hos Behrmarm II, S* 52.

saft synes der dog at have været visse Dele a£ den kongelige 
Myndighed, hvis Udövelse forudsatte en kronet Konge. Saaledes 
maatte Kong Hans i sin Haandfæstning forpligte sig til, ei 
’’at bevare sig med nogen Lehn i Norges Rige eller dennem 
forandre,’’ ei heller ’’nogen Afgivt eller Rente hæve eller æske, 
som faldne vare af Lehn i Norges Rige, siden Kong Christiern 
dödeindtil han selv der blev en kronet Konge*).  Saaledes 
erklærede udtrykkeligen Frederik I. i Aaret 1524 sig uberettiget 
til at meddele Hansestæderne Confirmation paa deres Privilegier 
i Norge, saalænge han selv endnu ikke var salvet Konge 5 men 
lovte tillige, at de desuagtet skulde blive overholdte, ligesaa 
fuldt, som om de vare confirmerede**).  Ogsaa en nye Bekræf
telse med Eed og Segl af den tidligere udstedte Haandfæstning 
synes i Norge, ligesom i Danmark, at have været en Betin
gelse ved Kroningen***).  Denne Handlings statsretlige Virkning 
udtrykkes maaskee almindeligst i det sondenfieldske Rigsraads 
Hyldingsbrev til Christian IIL- 1535, hvori ham tilsiges Huld
skab og Troskab, ”dog med saa Skiel, Forord og Vilkaar, at 
Hans Naadeß K. M. Riget, Os og Indbyggerne holder ved chri- 
stelig Kierlighed, Friheder, Privilegier, Landslover, lovlige 
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gamle Sædvaner, eiter den Recesses Lydelse i alle Maade, som
H. N. Herre Fader, med samt andre Herrer og Konger, Os og 
meenige Indbyggere gunstelig og naadelig med forsörget, begiftet 
og begavet have, indtil saa længe Gud vil, at H. N. Kongelige 
hoirnægtige, lyksalige Kroning lier inden Riget staaer, da forbe- 
nævnie Friheder, Privilegier og Recesser, efter Guds Naades Paa- 
kaldelse, med et godt cliristeligt Skiel, grundelig og alvorlig vel 
overveiet og betragtet, med samt H. N. Kongl. Mai. og Rigens 
Raads Raad, at formere eller formindske, forandre og forbedre 
skuldendes, til hvilken H. N. Kongel. Hoimægtigheds lyksalige 
Kronings vi os alle og hver, besynderlig vort Huldskab, Mand
skab og Troskabseed, med samt meenige Mands her i Riget Bo
siddendes, efter Rigens gamle fordoms Skik og Ordning, ganske 
og aldeles vilde forholdet have’’*).  At der desforuden ved en
hver Kroning, ' deels udfærdigedes saa mange Benaadninger, Be
kræftelser af gamle og Meddelelser af nye Privilegier, samt Beskiær- 
melsesbreve for geistlige og verdslige Coinmuner og Individer, 
deels undertiden andre offentlige Forhandlinger fandt Sted og vig
tige Foranstaltninger kom i Stand, kan vel forklares, saavel af den 
talrige Mængde af Nationens Repræsentanter, der ved en saadan 
Leiiighed forsamledes, som af den större Beredvillighed, med 
hvilken en nyelig kronet Konge maatte finde sig opfordret til, 
saavidt mueligt, at opfylde sine Undersaatters Önsker**),

*) Hvitfeld II. S. 1441.

**) I Laurentius Biskups Saga Cap. XII. siges, at Kong Hakon V. ved 
sin Kroning "gaj morg privilegia, rettabætur, heilagri kirkiu ok 

$urjondum'\ Blandt disse Privilegier vare ogsaa eet for Præsterne
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Der findes intet Spor til, at Kroningen, för Unionstiden, 
giorde nogen Forandring i selve den kongelige Titulatur*).  
Linder Unionstiden synes i denne, som i flere statsretlige 
Anliggender, ingen fast Regel at have været gieldende, — 
Christian I. kaldte sig i sin norske Haandfæstning, der udstædtes 
Aaret for hans Kroning i dette Rige, Norges udvalgte Konge5 
en Titel soin Frederik I. der aldrig blev kronet i Norge, stedse 
vedblev at fore**).  Derimod forte Kongerne Hans og Christian 
II., skiöndt begge i deres Fædres Live hyldede af de norske 
Stænder, i Mellemrummet mellem Faderens Död og Udstædelser. 
af deres egne Haandfæstninger, kun Titel af ret drying til 
Norge***),  dog i deres Haandfæstninger, altsaa inden Kroningen, 
allerede Titel af Norges Konge, ligesom af Danmarks****).  Men 
en anden ei umærkelig, skiöndt ikke let forklarlig Omstændighed, 

ved Marie - Kirken i Oslo J Danske Magazin I. S. 326. Lige
ledes stillede Kongen, ved denne Leilighed, et Forlig mellem Er- 
kebispen og Kannikerne i Throndheim. Fra Unionstiden haves 
mange Aktstykker af denne Art, udfærdigede ved Kroninger. Trykte 
forekomme nogle i Schönings Throndhiems Domk» Beskr. Anh. 
S, 77. 78. 81. 82. Suhms Samlinger II. 3. S. 188» Paus norske 
Forordninger S. 481-82, og 11. St.

*) I det Brev, hvori Erik Præstehader meldte den engelske Kong Ed
vard I. sin Faders Död óg sin forestaaende Kroning, kalder han sig 
allerede Dei gratia Rex Norvegiæ ; Thorkelin Analecta p. 163.

**) Hvitfeld. II. S. 1286.
***) Schlegels Gesch. d. oldenbi Könige I. S. 52. Eehrniann Chr. 2dens 

Hist. II. S. 35.
' ****) Jfr. Christ, III, Salvingsakt, Indi, S, XIV.
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kan maaskee hermed bringes i Forbindelse. Det er bekiendt, 
at Kongerne Sverre og Erik Præstehader, begge forte Tilnavnet 
Magnus ; saavel i Diplomer, udfærdigede af dem selv og af an
dre*),  som paa Mynter**).  Mueligen har den sidste optaget dette 
Tilnavn efter' sit Huuses store Stamfader. At denne igien har 
kaldt sig saaledes efter sin virkelige eller foregivne Oldefader 
Magnos Barfod, var i det ringeste den samtidige Saxos Me
ning***);  men da Sverres Historieskriver, i Fortællingen om en 
Drom, denne i sin Ungdom skulde have havt, og som tydeligen 
tillægges Hensyn til hans tilkommende Ophöielse ****),  lader 
Olaf den Hellige kalde ham Sverre Magnus, er det ikke usand
synligt, at han kan have optaget hiint Tilnavn under selve 
sin Kroningsfest, ved hvilken ellers kun de höist nødvendige 
Höitideligheder synes at have fundet Sted. Saameget snarere 
kan maaskee dette Tilnavn paa en saadan Maade antages foranle
diget, som det i flere Lande, uden Tvivl ogsaa i Danmark og 
Sverrig, var i Middelalderen Skik, at Kongerne, ved deres Kro
ninger antoge nye Navne eller Tilnavnet).

Q) Anecdoton hist. Sverreri illustrans, Præf. p. XLIII. Fleimskr. IV. 
p. 435. Thorkelin Dipl. II, p. 122. 127. 194. 204. 251. Torjoei 
H. Norv. IV. p. 395. Suhms Hist. XI. S. 189.
Suhms Hist. VIII. S. 668. XI. S. 356-

***) Hist, Dan, p. 348, of. Th. Gheysmer i Ser. rer. Dan. II. p. 381. 
Suhm VIII. S. 669.
Der fortælles nemlig, at Olaf vadskede sig ved et Bord og böd Sverre 
at giöre det samme (Salvingen?); at han rakte ham et Sværd og en

<
Fane (Investitur?) Heimskr. IV. p. 8.

f) Constant. Phorphyrog. de ceremoniis aulas Byzantinæ ed. Reiske II.



80

Med Hensyn til de norske Dronninger, mangler al Under
retning om, hvorvidt Bestemmelse af et egentligt Livgeding 
for dem har været nogen umiddelbar Virkning af deres Kro
ning, som Tilfældet var i Danmark*).  Hvad der berettes om 
Erik Præslehaders og Christopher af Bayerns Dronninger, bevi
ser i denne Henseende intet, da disse kronedes umiddelbart efter 
deres Formæling; hvorfor det dem Tillagte, saavel afPenge som 
fast Gods blot kaldtes Morgengave (donatio propter nuptias)**).

p. 79. Chiflet ad vindictas hispánicas lumina genealógica (Opera po- 
litico-historica, Fol.) p. 173-74. Muratori de corona ferrea (Lips. 
1719. 8) p. 15. 18. Salverte Essai sur les noms d’hommes. I. p. 337. 
Christ. III. Salvingsakt. Indi. S. VI. Heimskr. II. p. 142 om Olaf 
Skötkonungs Sön Jakob, som de Svenske, ved Kongevalget, gave 
Navnet Önund.

*) Christian 111. Salvingsakt, Indi» S. XIV.
**) Rymer Foedera Vol. I P. 2. p. 595. Hvitfeld I. S. 838. Baade 

Dronning Blanka og Margreta havde Morgengavegods i Norge; Suhm 
XIII. S. 97- 288; jfr, Molbechs Nordisk Tidsskrift IV. S. 537; 
Hvitfeld I. S. 587.

IX.
Regallerne.

Endnu kræver en, tilOmfanget af Kroningsinstitutionen 
henhörende, Gienstand vor Opmærksomhed, nemlig Kongevær
dighedens udvortes Tegn eller Regallerne. En udforlig, i det 
Enkelte sig udbredende Undersøgelse af disses Beskaffenhed, 
vilde letteligen fore til en alt for smaaelig Detail. Men, 
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dahine Prydelser, foruden deres Inte resse, med Hensyn til For
tidens Kunst, ved den dem tillagte Betydning, end ikke mang
ler en vis statsretlig Vigtighed- og da de,' som fælleds for de 
forskielligste Folkeslag og som udsprungne fra den fiærne Old
tids Rod, altid afgive et ei uvigtigt Bidrag til Kundskab om 
Nationernes indbyrdes Forbindelse og om Culturens Gang, turtle 
det ikke være upassende at slutte nærværende Afhandling med 
nogle Bemærkninger, hvilke de faa, om denne Gienstand ad
spredte Vink, kunne foranledige.

De Regalier, hvis Brug i Norge lader sig historisk bevise, 
vare Kronenf Scepteret og Sværdet.

Det er tænkeligt, at Kronen, dette Kongeværdighedens 
ældste Symbol, kan være brugt i Norge tidligere end selve Kro
ningen. Fra Hofferne i Constantinopel *)  og i Engelland kunde 
norskePrindser letteligen have bragt denne kongelige Prydelse til ‘ 
Norge, hvor det af Fornemme brugte Hovedsmykke Gullhlad 
kaldet, der, uden Tvivl, bestod i en breed Guldring eller 
et breedt guldbroderet Baand**),  minder om de ældste me- 
rovingiske, longobardiske og angelsaxiske Kongers simple Kro
ner***).  Prydelsens fremmede Benævnelse (Korona), lader 

*) Paa en Mynt der tillægges Magnus Barfod, forekommer en Iloved- 
prydelse, der ligner de græske Keiseres paa Mynter; Beskrivelse 
over danske Mynter og Medailler p. 108-

**) Hakon Eriksen Jarl havde ’’bundit um höfud ser gullhlad?' ; Ileimskr. 
IL p. 28; et fornemt Fruentimmer i Valland havde ’’lagt gullhlad 
at enni ser” ; Orkney inga. S. p. 280 ; jfr. Halleriberg Berattelse om 2 
Fynd, Stokh. 1821. S. 23.

***) Joinville hist, de S. Eouis ed. Ducangc. Diss, XXIV. p. 290.
Vid. Selsk. hist, og phil. Skr. V. Deel, E
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formode en fremmed Oprindelfe*);  men disse Prydelsers Form 
og Beskaffenhed er paa intet Sted nærmere beskreven, og de paa 
Sigiller og Mynter forekommende Afbildninger ere alt for uty
delige, forskiellige og overensstemmende med lignende Monu
menter i andre Lande., til at man af disse tor drage nogen sik
ker Slutning, hvad Norge angaaer. Kun kan bemærkes, at Kronens 
ældgamle orlenfalsk-græske Form, deels som et Baand {Diadema), 
der siden blev til en Ring, deels som en Krands (siemma), 
hvoraf Lillierne igien have deres Oprindelse**)^  er kiendelig i 
hine raae Kunstforestillinger, der tillige vise den norske Krone, lige— 
om i andre nordiske Lande, aaben oguden Buer***).  Foruden 
den större, egentlige Rigskrone, hvormed Kongerne kronedes, 
brugte disse ved andre Ledigheder en mindre Krone, der, tillige
med Benævnelsen {Garlanda i M. Aid.-Lat.) synes at være laant 
fra Engelland****).  En saadan brugte maaske ogsaa de norske

Strutt Antiqvities II. p. 63» Muratori de corona férrea (Lips. 8.) 
p. 20. 22.

*) Ved Krone forstodes undertiden ogsaa andre Hovedprydelser, især 
geistligej saaledes sendte den norske Erkebisp en islandsk Biskop 
Koronu gullsaumud ; Hungrpaka p. 228.

**) Overgangen fra Diadema til stemma, forklares i Codinus Curopalata 
de olEciis aulæ Constantinopolitanæ, Cap. VI. §, 33.

***) Carstens om det norke Vaaben. S. 45. Christian III. Salvings akt 
Indi. S.XVI1. At den lukte Krone i Sigiller dog var ældre i Tydsk- 
land,. Engclland ogFrankerig, see Gatterer Elementa artis diploma
tiae p. 306.

****) Ved en Höitidelighed i Westminster, viiste den engelske Konge Hen
rik III, sig ” coronilla aurea, qvæ vulgariter Gerlanda dicitur, redi- 
mitus”; Ducange Gloss, Hl. in v. Gerlanda^ af Math. Paiisiensis.
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Hertuger, svarende til den i andre Lande brugelige Corona 
ducalis*}.  Den Skik, at Kongerne ved Fester eller andre 
hoitidelige Ledigheder bar Kronen, som da paasattes dem af 
den överste Geistlige, gik fra det græske Kciserdömme over til 
det vestlige Europa**)  ; ogsaa i Norge finde vi, at Kongerne ved visse 
Fester have viist sig, enten med den större eller mindre Krone***).  
Ligesom i Middelalderen Biskoppen jordedes i sine Pontificalier, 
Ridderen i sit ridderlige Klædebon, saaledes Kongerne i deres 
Kroningsdragt, med Krone og Scepter****).  At det samme har 

♦) Krandsen med Rosei' paa Hertug Philips og Hertug Hakons (Eriks 
Broders) Mynter (Beskrivelse over danske Mynter S. 109. 111.) kan 
sammenlignes med den '’circulus aureus habens in summitate per cir
cuituni rosas aureas", hvilken Johan uden Land, som Hertug af Nor
mandiet, modtog af Erkebispen af Rouen ; Ducange II. Col. 1023. 
Paa et Segl af den udvalgte, men ei kronede Konge Hakon Hakonsen 
den yngre, vises han med en simpel Krone uden Lillier eller andre 
Ziirater ; Carstens S. 44.

**) Ducange Constantinopolis christiana Libri III. p. 37-38; Meusels 
Frankreich I. S. 525. Wilhelm I. af Engelland bar Kronen hvert 
Aar; om Paasken i Winchester, om Pindsen i Westminster, om Mid
vinter i Glocester; Saxon Chronicle, by Ingram p. 294.
p. Fx, Hakon Hakonsen ÇHeirnskr. V. p. 298), Erik Præstehadcr og 
dennes Broder (Scr, rer. clan. III. p. 119. 123). I Ilirdskraa cap. 
18, omtales ogsaa, at Kongerne undertiden bar Krone eller Garland, 

+*+») Med Hensyn til engelske Konger, var-dette almindelig vedtaget ;
see Archceologia III. p. 384-90. Angaaende franke Konger, see 
Lenoir Museo des monumens français II. Col, CXI. CXV- sq. Kei
ser Otto IV. bestemte, at han vilde begraves i kongelig Dragt, med 
Scepter i höire og Æble i venstre Haand, samt Ringo paa Fingre 
og Arme; Cliron. Gottwicence p. 404.

L 2
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været iagttaget i Norge, viser i det ringeste eet Tilfælde j der 
fortælles nemlig om Hakon Hakonsen, at hans Liig da det blev 
udsat til offentlig Skue i Kirkevaag paa Örkcnöerne, hvor han 
döde, var ifört kongelig Dragt, med den mindre Krone {Garland} 
paa Hovedet og i alle Maader prydet, som det sömmede sig for 
en kronet Konge*).

*) Heimskr. V. p. 378.
*♦) Taciti Anni. IV. c. 26 Gregor. Turonensis VII. c. 33- P. TParne- 

jridi Hist. Longobard. VL c. 55. Canisii Ant. Leet. I. p. 393. 
Pitisci Lex. ant. romanarum II. p. 703. Heineccius. de sigillis p. 99.

***) Feith Antiqv. homéricas i Gronovii Thés, ant. græc. VI. Col. 3755. 
sq., cf. Virgilii Æneid. XII. v. 210. Dog omtales hos Homer ogsaa 
Guldsceptere, hvilke ligeledes forekomme ved Forestillinger af per
siske Konger paa persepolitanske Mindesmærker j Heerens Ideen I, I. 
S. 233 (i hans histor. TV erke}.

***+) /, g. Reuter Palmzweige auf Siegeln und Münzen des Mittelalten. 
S. 29-32, cf. Canisii leet. 1. c.

Scepteret var det ældste Tegn paa den herskende og 
dömmende Magt (regiæ potestatis insigne, pro regi/ninis sig- 
nificatione; Mon. Sangall.}^ tillige var det Symbol for et Riges 
Overdragelse eller Investitur og en nödvendig Betingelse ved 
Eeds eller Hyldings Aflæggelse**).  En Stav var dets forste Op
rindelse ; hvad enten man derved tænker sig Hyrdestaven, Aarons 
Kiep, eller etTræe med afrevne Blade, som det derhos Homer ud— 
giorde Agamemnons Scepter***).  Carl den store og nogle af 
hans Efteriölgere forte saadanne Scepterlignende Stave, svarende til 
deres egen Höide****).  Dette simple Symbol, der saaledes for 
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Konger gik over til Sceptere og for Biskopper til Bispestave*),  
blev paa visse Mindesmærker udtrykt ved en Palmegreen, der 
paa samme Maade betegnede den, Bisper, Abbeder og övrig- 
hedspersoner tilkommende Jurisdiction**).  Slaven eller Symbolet 
paa Kongernes fredelige Virksomhed og deres dömmende Magt for
vandledes, forat betegne deres krigerske Bestemmelse, siden til en 
Eandse. De ældre persiske Kongers, de romerske Kongers, ligesom 
siden Keisernes, Insigne var et Spyd, hvortil undertiden paa Spidsen 
föiedes en Orn***).  Scepterets Etymologi i forskiellige Sprog pe
ger hen paa denne dets ældste Oprindelse. Det græske Ord 
dór. frxcwrrov (isl. skapt o: Skaft) betyder oprindeligen en Stav; i 
Midelalderens Latinitet brugtes, foruden Sceptrum, tillige Udtryk
kene baculus .regius eller vii'ga til at betegne et Scepter.

*) Derfor klagede Carl den store over en tydsk Biskop, som havde op
taget det kongelige gyldne Scepter, i Stedet for en Hyrdestav ; Cro
nicón Gottwicense p,. 111.

**) /. G. Reuters Palmzweige S. 26. 54-
***) Chron. Gottwicense p. 265, af Xenophons Cyropædi Lib. VII.

Justinus Lib. 43 siger, at de romerske Konger havde bastas pro 
diademate. Hellige Landser hörte baade blandt de tydske og böhmiske 
Rigsinsignier. Hertil kan ogsaa henregnes det Spyd Olaf den hellige 
havde brugt i Slaget ved Stikelstad, som siden opbevaredes i Nidaros- 

kirke, blandt hans övrige Helligdomme ; Heimskr, III. p. 352- V. 
p. 205, Schönings Throndh. Domk. S, 174,

Efterat Scepteret var kommet i Stedet for Stav og Spyd, 
foranledigede den dobbelte Yttring af den kongelige Magt, 
som dette Regale skulde betegne, at der i de fleste Riger bibe- » 
holdteß to forskiellige Sceptere, som igien udmærkede sig ved 
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forskiellige överst anbragte Gienstænder, det være sig en Lillie, 
en Örn, en Due, et Kors eller en Ilaand*).

*) Uagtet Udtrykkene : baculus, virga, soeptrum, hasta, undertiden af 
M. Aid. Skribenter brugtes i Flæng, er det dog af det Anförte klart, 
at de i Grunden have betegnet to forskiellige Slags Sceptere. Scep- 
truni erat insigne regnantis, baculus symbolum gubernaculi”; Mabillon 
de re diplomática p. 144. Chiflet (Anastasis Childerici p. 106) mod
siges derfor med gode Grunde af Mabillon anf. St., jf. Ileineccius 
de sigillis p. 117. Chron. Gollwicense p. 110. Gallerer elementa 
artis diplomática? p. 306.

**) Chiflet Anastasis Childerici p. 165. Ejusd. ad vindicias hispánicas 
Iumina genealógica ÇOpera politico-historic a) p. 230, cf. C. Pascha- 
lii Corona? (Paris 1610. 4.) p. 164. Som bekiendt, have Nogle 
antaget disse formeentlige Lillier for Spydodder. I det Ileele vare 
de vel meest at ansee som blotte Prydelser ; Montjaueon Mon, de la 
Mon. franc. I. Disc, prelim, p. XXXII-III. Chiflet lilium franci- 
eum, veritate histórica &c. ill astratum p. 57.

***) C. Paschalii Corona? p. 167, af Strabo Lib. XVI ; if. Ilerodot I. c. 195.
^•'p#'') Gailerer de origine aqvilæ imperialis ÇCommentt, Gölting. X. p. 228.) 

Paa Mynter og Sigil'.er forestilles Kongerne undertiden med en Lillie 
i den ene Ilaand, som da egentlig skal være et Scepter, hvis Skalt 
er blevet for kort; Heineccius de sigillis p. 96.

liilliéhy som den blomsterdannede Prydelse paa Krone og 
Scepter almindeligen, skiöndt maaskee mindre rigtigen benæv
nes**),  forekommer paa denne Maade, saavel i Oldtiden***)  som 
i Middelalderen og den nyere Tid****).

En Stav eller Landse med en Örn, betegnede, som vi have 
seet, hos de ældste Babylonier og Perser, den herskende Magt. Etru- 
scerne sendte Tarqvinius priscus, til Ærbodighedstegn, en Krone, 
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en Elphenbeens Stok og et Scepter med en Örn paa Spidsen*),  
De romerske Consoler bar paa deres Triumphdago et Elphenbens 
Scepter med en Orn**}.  Delte Consularscepter gik over til de 
græske Keisere cg fra disse igien til de vestlige Regenter j derfor 
findes Ornen saavel paa de frankiske***)  og longobardiske Kon
gers****),  som paa de ældste tydske Keiseres Scepteref), Ï Ste
det for en Örn havde det ene af de Sceptere, der, saavel i Mid
delalderen som i den nyere Tid, brugtes ved de engelske Kon
gers Kroning, en Due paa Spidsenff); ligesom det ene af de 
franske Kongers Sceptere udmærkedes ved en I/aandftf). Kor
set paa Scepteret, havde, som Mere af lignende Art, byzantinsk 

*) Pitisci Lex. II. p. 706 a'f Dion. Halicarn. Lib. III.

**) Pitiscus 1. c, af Juvenal Sat. X, v. 43, cf. Gori thes. diptychorum 
I. p. 22.

*+*) Montjauson Mon. I. Disc. prel. p. XXXIV.

****) cf. P‘ TV arnej rid VI. c. 55.

=f) Galterer de orig, acjvilæ 1. c, Héineccius de sigillis p, 86. Erath

Codex diplom Quedlinburgensis, Tab. XIII. XIV.

4-f) Ducange Gloss, I. Col. 867. Rymeri foedera cd. recent. Vol. II.
P, I. p. 36. T. Allen Hist, and Ant. of London II. p. 534. Maa- /
skec havde Duen Hensyn til Christi Daab ; jf. Chiflet de ampulla 
Remensi. (Antv. 1651 fol.) p. 68. Derfor vises Duen paa Edvard III. 
Scepter (Nyeste Udg. oJ Rymer) i en ncdllyvende Stilling, paa andre 
i en opreist, Paa Segl af,Henrik I. og II, forekommer Æblet med et 
Kors, livorpaa en Fugl,

Itk) Pac ange 1, c.
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Oprindelse*);  derfra optoges det, efter Korstogenes Tid, saavel 
af de tydske Keisere**);  som af de engelske Konger***).

♦) Codinus de officiis aulæ Constantinop. C. XVII. §. 34. Ileineccius 
de sigillis p. 104.

**) Gatterer de orig. aqvilæ I. c. Chron. Gottudcense p. 363. 422.
♦♦*) Ducange I. Col. 867. Archœologia III. p. 384. Allen Hist, of 

London IV. p. 24. 39.
***♦) Heimskr, III. p. 79.

f) Heimskr. IV. p. 139.
■ff) Det sidtse nævnes i Magnus Erl, Haandfæstning. Rlklsvond brugtes der

for om ethvert andet Scepter; I Laurentius Bisk, S. c. 3. omta
les et Billede af den hellige Iomfrue med et Rikisvond i Haanden, 

tft) Ihre Gloss. II. Col. 729-

Til de fleste her udpegede Varieteter af Scepteret, frembyder 
den norske Middelalder enkelte Paraleller.

Den simple Stav, der i den ældste Tid brugtes ved Over
dragelse eller Investitur, forekommer (under Benævnelsen reyr- 
sprotï), ved Magnus den Godes Overdragelse af det halve Hige 
til Harald, Haardraade****).  Den islandske Benævnelse paa et 
Scepter, gullvónd]}, rikisv'ónd, hvoraf i gien det gamle danske 

and, Kaan,d> er ligefrem en Oversættelse af Middelalderens 
baculus aureus og virga regalis]]'), ligesom det danske og sven
ske Spür, Guldspiir peger hen paa Spær, Spydfff).

Udtrykkelig en omtales norske Sceptere kun ved Hakon 
Hakonsens og hans Sons Kroning. Her fortes i Processionen 
to sölvforgyldte Sceptere, det ene prydet med et gyldent Kors, det 
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andet med en gylden Örn*).  Begge Prydelser kunde, ¡folge det nys- 
anförte, vel nærmest antages, at være laante fra Tydskland, med 
hvis Keiser Friderich II. Kong Hakon, ved Brevvexling og Ga
ver, underholdt en venskabelig Forbindelse**).  Norske Mindes
mærker frembyde for övrigt kun lidet aüthentisk til Oplysning 
om dette eller andre norske Regalier. Ethvert Gravmonument over 
Norges gamle Konger er forsvundet} af Sigiller og Mynter blev ' 
Udførelsen overladt til Kunstnere, som oftest Udlændinge, der 
rettede sig efter fremmede Mönstere, og stundom ere de der 
befindtlige Forestillinger hoist utydelige. Lilliesceptere forekom
me, eller synes at forekomme paa Mynter af Sverre, paa Sigiller 
af Inge Bardsen***),  Magnus Lagabæter, dennes to Sönner og

*) Saaledes maae vel ogsaa Magnus Erlingsens GullvoncL forstaaes ; Heimskr. 
IV. p. 139» Blandt andre Kong Birgers Regalier forekommer 
en aqvila de auro i et Dokument af 1311, som Pre (Upsalia 
illustrata p. 113) forklarer ved et Spænde, i Form af en Örn; maa- 
skee det kan have været et saadant Scepter med en Örn. At 
der ogsaa i Sverrig brugtes to Sceptere. «*'  svensk Dokument 
fra Magnus Smæks Tid, hvori nævi CS ”unum sceptrum regium 
eum uno rikiswand in qvinqye partibus’'; JNova .Acta Upsaliensia 

VIII. p. 322.
♦♦) Hak. Haks. S. p. 170. 196. 265. 302.
***) Denne Konge tillægges med megen Rimelighed et Original - Sigil af 

Messing, i den svenske Iloßntendant Thams Samling, fundet i Jorden 
i Vester-Gothland i Begyndelsen af det 18de Aarhundrede, med 
Overskrift: Sigill, Dei. Gi'atia. Ingonis, Regis, Norwegie -f. Fo
restillingen er en Konge, siddende paa en Stol, med en dobbelt 
Lillie eller Blomstcrgreen i höire Ilaand. Uagtet dette er det eene« 

Fid. Seist, hist, og phil, Skr, F, Veel. • M
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Magnus Smæk, enten i hoire eller i venstre Haand. Intet Si- 
gil fremviser den Fugl, der i det Ovenanförte nævnes paa Spid
sen af et norsk Scepter, saaledes som det engelske Scepter med 
Duen forekommer paa Segl af de tre Edvarder. Derimod fore
kommer et dobbelt eller erkebispeligt Kors paa et Sigil af Hakon 
den unge, uden Tvivl laant af græske eller tydske Forbille
der*);  ligesom ogsaa Dronning Blanca paa et Sigil fremstilles 
med et langt Kors i höire Haand**).

ste aflange Sigil af nogen norsk Konge, uagtet dette Slags Sigillersielden 
forekommer blandt Kongelige (cf. Heineccius de Sigillis p. 57) 
uagtet Formularen Dei gratia forekommer foran Navnet m. m., er der 
dog neppe Grund til at tvivle om dets Ægtlied ; men vel kan anta
ges, at det er forfærdiget af en maadelig Kunstner, maaskee en Ind
fodt, i Borgerkrigenes uroelige Tid.

i9') Thorkelin D'.pi. I. Carstens Norske Vaaben. S. 44- Chron.
Gottwicense p. 405.”"

**) Celsii Sclied. de Blanca Sveciæ regina p. 17.
***) Heimskr. IV. p. 19.

Heimskr. I. p. 119. Hirdskraa C. 10. 11. 15. 30. 42. 53. I 
de 3 sidstnævnte Capp. beskrives omstændeligen de særegne Haand- 
greb, der fandt Sted ved denne Ledighed ; at Kongen, skulde 
have Sværdet um, (i en Perg. Codex bedre a) kné ser stemmer 
overeens med Heimskr. I. p. 29; jfr. Arnesens isl. Rettergang S. 589» 
Derfor overgav Keiser Fridericli I. 1152 i Merseburg, Svend Grathe 
det danske Rige ved et Sværd. ”Est enim consvetudo curiæ, ut

Sværdet indtog en betydelig Plads i Oldtidens og Middel
alderens Symbolik, navnligen i Norge. Her aflagdes paa dette 
Vaaben Troskabseed***)  ; Forlehninger og Hof embeder tildeeltes 
og bekræftedes ved Overrækkelse af et Sværd****);  og hver den, 
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som i saadan Anledning havde modtaget et Sværd, kaldet Kon
gens Sværdtager (sverdtakari). Som Regale betragtet, betegnede 
Sværdet deels den Regenten tilkommende executive Magt, hvor
for den norske Statsret udtrykkeligen tilföiede, at Hertugen eller 
Jarlen modtog det af Kongens Haand, Retten til Bestyrkelse og 
til Straf for de Onde (retturn til styrkis, rongum til refsinga^ 
Hirdsk. C. 11. 15); deels den Kongen paahvilende Forpligtelse, 
at forsvare Riget og Kirken mod indvortes og udvortes Fiender*).  
At Sværdet (yigslusverd, Kor unusver d) ved norske Kroningsfester, 
undertiden blev baaret sidst i Processionen, umiddelbart foran 
Kongen, antyder dets overste Rang blandt Regalierne**).  Hermed 
staaer maaskee ogsaa den Bestemmelse i Hirdskraaen, i For
bindelse, at naar Kongen ved visse höitidelige Ledigheder bar 
Kronen, skulde Kroningssværdet tillige bæres foran liam, af eh 
Hertug eller Jarl, i det ringeste af en Lehnsmand (Cap. 18) ; li
gesom ogsaa at dette Sværd skulde bruges ved Hirdmænds Ud
nævnelse, forudsat at Kongen var kronet og det selv var tilstæde 
(Cap. 5o. S. 53).

Kun paa et eneste Sigil af Magnus Lagabæter forestilles 
Kongen paa Forsiden, med Sværd i höire og Rigsæble i venstre

regna per gladium — tradantur vel recipiantur.” Otto Frising. 
Lib. II. C« 5. Ogsaa Fruentimmer forestilles undertiden med Sværd, 
naar de vare regierende Personer; Heineccius de sigillis p. 222.

*) Heimshr. IV. p. 110. Begge Betydninger maae man tillægge det 
Sværd, som Olaf den Hellige i Drömme overgav Sverre i ib. p. 8.

**) Jfr. Christ. III Salvingsakt. Indi. S. XIX.
‘ M 2
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Haand; derimod viser Bagsiden af mange norske Sigillée Kon
gen til Hest, med Sværdet i höire Haand.

Foruden disse Hovedregalier kiendtes i andre Lande endnu 
tyende, hvis Brug i Norge i det ringeste er Tvivl underkastet, 
nemlig Rigsæblet og Ringen.

For de vestlige og östlige Keisere betegnede Rigsæblet det 
almindelige Verdensherredømme, der tillagdes dem; for de eu
ropæiske Regenter i Middelalderen og den nyere Tid, Herredom
met over de enkelte Riger*).  I Sverrig omtales dette Regale i 
Diplomer i Begyndelsen af det 14de Aarhundrede **);  i Dan
mark nævnes det i det ringeste ikke for ved Christopher af 
Bayerns Kroning; begge Lande have rimeligviis laant det fra 
Tydskland. Da det ei forekommer i Kroningsceremoniellet i 
Pontificale romanum, haver det formodentligen ikke været brugt 
i alle Lande, navnligen ikke i Frankerig og Engelland***);  og da 
Norge især fra sidstnævnte Rige synes at have laant sit ældste 
Kroningsrilual, kan man deraf forklare, at Rigsæblet ei forekom
mer i Beskrivelsen over Hakon Hakonsens og hans Sons Kroning. 
Mueligen kunde det være blevet optaget ved Kroningerne efter 
den Tid; i det ringeste forekommer det paa mange norske Si- 

•) Christian IH Salvingsakt, Indi. S. XVIII« Heineccius de’ sigillia 
p. 86« Treueri hist, globi ci’ucigeri in numis bracteatis Sec. XII-XIIL 
obvii (Brunsvig. 1728. 8.) p. 14. 28. Zanthier de globi crucigeri 
origine & fatis (Vitenberg, 8.) p. 17.

**) Ihre Upsalia illustrata p. 113.
Archœologla III. p. 388 sg. Det der hos nogle gamle engelske 
Skribenter kaldes Rigsæble, synes egentlig at have været Scepteret, 
der endte sig i en Kugle med Korset.
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giiler efter Magnus Lagabæter; skiöndt man, som ovenfor er 
bemærket, af saadanne Forestillinger paa Kunstværker af denne 
Art, neppe tör drage nogen sikker Slutning med Hensyn til den * 
historiske Sandhed*).

*) Allerede Olaf den hellige afbildes med et Rigsæble, Paa Sigiller fra 
Wilhelm I, til Edvard III. (1ste Deel af Rymers Foedera, nyeste 
Udg.) forekommer ligeledes Æblet, skiöndt dets Brug i Engelland i 
dette Tidsrum er uvis.

*’) Voigts Geschichte Preussens II. S. 153. III. S. 131.
?*.*) Muratori de corona férrea p. 72. 130. Rymer Foedera. Vol, II. 

P. 1. p. 34» Murr's Journal zur Kunstgeschichte XV. S. 356-57
****) "Catholicæ fidei signaculum”; Rymer 1. c.

•f) Math» Parisiensis ed. Watts p. 151 (om Henrik IL), cf. Arehæo- 
logia IH, p. 385-92.

Ri ngen betragtedes alt i Orienten som Symbol for et Ri
ges Overdragelse. At den her i Europa, i Middelalderen, havde 
samme Betydning, derom vidner den Guldring Henrik II. mod
tog af Paven, som Tegn paa Investituren med Irland, og den 
kostbare Ring Paven skiænkede den tydske Ordensmester, da

»

han blev Rigsfyrste**).  Den forekommer derfor i nogle Lande 
f. Ex. Tydskland, Engelland og Frankerige ved Kroningen***),  
deels som et Investitur-Symbol, deels for at betegne Regentens 
nærmere Forhold og Forpligtelse til Kirken****)  5 i Engelland 
bleve Kongerne tillige begravede med denne Ringf). I)et var 
i sig selv ikke usandsynligt, at den fra dette Rige, med mere 
Kroningsritualet vedkommende, kunde være optaget blandt de 
norske Regalier, da en saadan Kroningsring (yigslu-gull) skal 
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være brugt ved Hakon Hakonsens Kroning*)  ; men da den 
ikke nævnes ved Magnus Lagabæters Kroning, der ellers i 
eet og alt var indrettet efter Faderens, maae det vel antages for 
en Misforstaaelse af den gamle Historieskriver. Derimod haves 
Vidnesbyrd for, at Ringen her i jorden, som i andre Lande, 
var et Symbol for Investituren med det biskoppelige Embede**).

*) Heimskr. V. p. 275, siger, at Knud Jarl bar vigslu-gull i Processio
nen; men da den Flatöeske Codex her læser vigslusverd, og li
geledes ved Magnus Lagabæters Kroning (ib. p. 348), maae hiin 
Læsemaade formodentlig være urigtig.

♦*) Islandske Annaler ved A. 1320; Laurentius Biskups S. Cap. 54.
***) Torfæi Hist. Norv. IIL p. 250.

*♦**) Theo<L Monachus i Ser, rer. Dan. V. p, 333.
f) Carstens's norske Vaaben S. 36.

Til Rigsinsignierne, om ikke egentlig til Regalierne, hörte 
paa en Maade ogsaa nogle af de i Nidaroskirke opbevarede St. 
Olafs Helligdomme, der uden Tvivl, ligesom Lignende i andre 
Lande, ogsaa have været tilstæde ved Kroningen. Af disse have 
vi ovenfor nævnet Olaf den helliges Spyd og Fane. Men den 
vigtigste af dem var hans öxe, af dens mordiske Virkning Hel 
eller Döden kaldet***),  som i Slaget paa Lyrskogshede, da hans 
Son Magnus den gode brugte den mod Venderne,, blev saa 
sonderbrudt, at den siden fik sin bestandige Plads i Ni
daroskirke****),  hvor den endnu forefandtes ved Reforma
tionstiden. Det var formodentlig denne Öxe, der senere 
kom ind i det norske Vaaben og efterhaanden blev Rigets eien- 
dommelige Symbol f); med hvilken Olaf den hellige jævnligen 
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forekommer paa gamle Kunstværker*),  og med hvilken i hoire 
Haand, ligesom det norske Vaaben i venstre, Dronning Mar
gareta forestilles i et Sigil**).

Endnu staae nogle, med Hensyn til nærværende Gienstand 
ei uvigtige, Spörgsmaale tilbage. Vare de norske Regalier at 
ansee som Rigsklenodier,*  eller som Kongernes private Eien-

*) Carstens 1. c. S. 30. Schöning Throndh. Domk. S. 174.

**) Carstens S. 30. Blandt de Mynter Greve Christopher af Oldenborg 
lod slaae i Christian den Andens Navn i Aaret 1535, ere 7, der paa 
Rev. enten have det oldenborgske Vaaben med Grevens Navn eller 
de danske Lover, men paa Aversen en skiægget Konge paa en Throne, 
med Krone, Rigsæble og i höire Haand en Öxe ÇMyntvœrket. Tab. III. 
No. 7-13). Beskrivelsen nævner (S. 145) denne som Christian 11. 
med Regalierne (uden dog at omtale Öxen), hvilket ogsaa Omskriv- 
ten antyder (og en lignende Mynt No. 14 hvor Kongen forestiiles 
med et Patriarchal-Kors, bestyrker) og som tillige stemmer overeens 
med det nysomtalte Segl af Dronning Margareta, Men mærkeligt 
er det dog, at man seer S. Olaf paa samme Maade forestilt i et 
islandsk Lavmands-Segl (1497-1503; Carstens S. 30); ligesom det 
ogsaa som en Paralel til det norske Rigsvaaben, fortiener at bemær
kes, at der haves ungarske Mynter fra Ludvig den store til Keiser 
Rudolph IL, paa hvis Avers forestilles den hellige Ladislaus med 
Krone, Æble og i höire Haand en Öxe, undertiden med kort, under
tiden med langt Skaft, som en Hellebard ; Z. a Mellen Series regum 
Hungariæ e nummis; übers, von Burghart, Breslau 1750.4. En 
anden Forf. (Beck jus publicum Hungariæ, c. obss. Z. Benzus, Viennæ 
1790. 8. p. 127) mener, at denne Öxe har været den Landse, hvor
ved Kong Peter 1045 overgav Keiser Henrik III. det ungarske 
Rige og igien af ham modtog det.
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dom? havde de noget bestemt Opbevaringssted? vides noget om 
deres Skiebne, efterat særskilte Kroninger for detle Rige havde 
ophört at finde Sted?

Af det forste blandt disse' Spörgsmaal er en tilfredsstil
lende ^Besvarelse ikke muelig, da de historiske Kilder herom kun 
give enkelte Vink, og statsretlige Bestemmelser, deels ' mangle 
herom, deels in praxi ei synes at være bievne overholdte.

Den i Middelalderen, i flere Lande brugelige, sandsynligen 
fra Oldtiden*)  laante Skik, at Kongerne, maaskee til en Erkien- 
delse af den kongelige Magts Udspring fra Guddommen ofrede 
de Kroner, med hvilke de vare kronede, eller i det ringeste Ef
terligninger af disse, til Kirker og andre hellige Steder, hvor de 
under Benævnelsen af régna.) ophængtes over Altarne**),  blev 
vedtaget i Norge, allerede ved den forste Kroning. Uvist er 

*) Vitrwii Architectura IX» C. 3.
**) Ducange Hit» Byzant. II. Com. II. p. 38. Ej» Diss» ad Jointålla 

p. 293. Ej. Gloss. V. Col. 1208. VI. Col. 394. Diss,
de corona forrea Longobardorum Lips» 1719, 8. p. 90. 92. 94. ^Iu
ra tor i de corona ferrea p. 87. Rhodigini de liturgia rom. pontif. 
in solemn celebratione missarum. Tom. I. p. 242. JMcnin Tr, de 
sacré & couronnement des Rois de France. Paris 1723- 8. p. 226. 
Benævnelsen regna fik de maaskee tildeels, for at adskilles fra Lyse
kroner, der hængtes over Alterne og kaldtes Coronæ. Saadanne 
Gaver have ogsaa fundet Sted i Danmark ; see Chr. III. Sålpingsakt, 
Indi. S. XX. Lignende Betemmelse havde maaskee den saakaldtö 
S. Eriks Krone en Alen i Peripherie af Kobber, forgyldt, og ind
lagt med ædle Stene, som skal have været opbevaret i Upsajakiike; 
Peringsk'iqld Mon, Ullçraker, p, 52«
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det dog, om denne Bestemmelse her er bleven overholdt, selv af 
Magnus Er'ingsen ; i det mindste berettes, at hans Krone, Scep
ter og Kroningsdragt, en rum Tid efter hans Kroning, faldt i 
Sverres Hænder, da denne satte sig i Besiddelse af Bergen*).  
Selv som religiös Skik betragtet, synes de folgende Konger 
ikke at have villet iagttage den, for at de ikke stiltiende skulde 
synes at erkiende Gyldigheden af Magnuses Haandfæsntnig, eller 
af nogetsomhelst Rigets Lehnsforhold under Kirken**)  ; hvilket vel 
ogsaa var en medvirkende Aarsag, hvorfor de, lige til Erik Præ- 
stehaders Tid, lode sig krone i Bergen, ikke i Throndhiem.

*) Heimskr. IV. p. 139- I det jerusalemske Kongerige var det Skik 
at Kongen selv med en Gave indlöste den Krone, han efter sin 
Kroning havde ofret paa Altaret; Wilkes Gesch. d. Kreuzzuge I. 
S. 319.

**) Tonsbergske Forlig 1277 ; Thorkelin Dipl. II. p. 67-
***) Magni Giilathingslov p. 60. Ilirdskraa Cap. 4.

****) Kongserfdy ed. Thorkelin^ p. 21-
J?id. Selsk. hist, og phil, Skr. Deel. N

Menuagtet disse Fakta synes at antyde, at Regalierne tilhorte 
Kongerne, som privat Eiendom , indeholder dog Norges gamle 
Lovgivning Bestemmelser, der synes at vidne for det Modsatte. Her 
omtales nemlig Lösöre og Klenodier (lausafé ok gripir) der ei 
tilhore Kronen***}\  der fastsættes, hvem der i en Konges 
Mindreaarighed skulde have Kronens Guld og S'ôlv i For
varing****).  Vel karakteriseres disse Kronens Klenodier her 
ikke tydeligere, men man er dog nærmest beföiet til derved 
at tænke sig ogsaa Kroningsregalierne. — Er end det, hos 
den gamle lybekske Krønikeskriver Reimer Kock opbevarede 
Træk, at Christian I. i Throndhiem blev kronet med S. Olafs 
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Krone*),  mindre grundet i historisk Sandhed, end en Yttringaf det 
norske Folks ejendommelige Tendents til athenföre altNationalt, der 
var stort, gammelt og ærværdigt til dets Skytshelgen, synes det dog 
altid at pegehen paaKronen, som en Nationaleiendom. Mod denne 
Egenskab strider ikke det Faktum, at Hakon den siette engang skal 
have pantsat sin Krone til en Borger i Stralsund ♦*);  thi en saadan 
Pantsættelse kunde i en, paa anden Maade uafhielpelig, Penge
forlegenhed maaskee være samtykt af selve Rigsraadet; og af det 
foregaaende vides desuden, at Kongen, foruden den större Krone, 
med hvilken han kronedes, ogsaa havde en mindre (.Carland), 
som han bar ved enklte höitidelige Leiligheder. Overhoved var 
i Middelalderen en saadan Pantsættelse af kongelige Kroner, 
undertiden til Fyrster, men som oftest til Kiôbmænd, en Finanz
operation, hvorpaa den tydske, ungarske og engelske Historie 
frembyder ikke faa Exempler***).

*) Ligeledes i Hamelmanns Oldenburg. Chronica. S. 199. Derimod i 
Detmars. Chronik, herausg. von Grautoff, II. S. 131, siges blot at 
han lod sig hylde i Trondhiem og forblev der hele Sommeren. 
Maaskee er det kun et Tillæg af R, Koch selv, foranlediget derved 
at Kongen blev kronet paa S. Olafs Dag. Carstens (norske Vaaben S. 32) 
gaaer altsaa for vidt, naar han antager, at det virkelig har været den 
samme Krone, hvormed Magnus Erlingsen var bleven kronet, og som 
under Navn af S. Olafs Krone, var bleven henlagt i Tbrondhiems 
Kirke og brugt ved alle folgende Kroninger.

♦*) Riihs Geschichte Schwedens V. S. 644; der nævnes foruden en 
Guld-Krone besat med Stene, tillige et Belte og etHalsbaand. Ifr. Sar
torius Gesch. d. deutschen Hanse, herausg. von Lappenberg II. S. 655

***) Rymer Foedera Tom. II. P. 4. p. 74. 129- 135, 148. 162. (om Ed
vard III. som pantsatte sin egen og Dronningens Krone til tydske
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Efter al Sandsynlighed ere de norske Rigsklenodier, fra 
den Tid af at Kroningen foregik i Trondhiem , bievne opbeva 
rede i denne Stads Domkirke eller Capitel*).  Da man nu veed 
at den störste Deel af Domkirkens Helligdomme og Kostbarhe
der efter Reformationen, deels blev fort ned til Danmark, deels 
forgik paa Veien, var der Grund til at antage, at det samme ogsaa 
kunde have været Tilfældet medRegalierne. Men fra en paalidelig 
Kilde kiende vi bedre de norske Rigsklenodiers endelige Skiebne. 
De bleve bortforte af Norges sidste Erkebiskop Olaf Engelbrecht- 
sen, da denne 1557 flygtede fra sit Fædreland. Herom har den 
gamle norske Chorograph Absalon Pedersen, hvis förste Ungdom 
faldt ind i denne Tid, efterladt folgende Notice**):

’’Sammeledes tog han (Olaf Engelbrechtsen) med sig 
Norges Riges Krone, Sværd, Breedoxe og al Norges Riges Her
lighed, med meget andet Guld og Sölv, Klenodier og alt hvis 
Guld, Sölv, Kobber og andet Gods han med en Hast kunde faae 
med sig af Kirkerne, saa at han med en Hast kunde nogen

Kiobmænd) ; Schmidt Gesch, d. Teutsclien III. S. 608 (om Carl IV". 
som pantsatte sin keiserlige Krone i Florenz); Engels Gescli. d. un- 
grischen Reichs III. T. S. 41 (at Dronning Elisabeth pantsatte den un
garske Krone til Keiser Frederich III for 2500 ungarske Dukater). 

*) Schönings Thrdh. Domkirke S. 177- Ligesom de svenske Regalier
i Middelalderen bevaredes ved Upsala-Capitel ; de danske uden Tvivl 
i Lund; de franske i St, Denis; de græske i Sophiekirken i Con
stantin op el o. s. V.

2*)  Dette Sted forekommer ikke i den trykte Udgave af hans Nor
ges Beskrivelse i 2det B. af Suhms Samlinger, men derimod i et 
Haandskrift deraf i den arnæmaguæanske Samling No. 885. 4to.

N 2
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Skibe lade af samme Gods, hvilket fornævnte Gods blev störste 
Parten, med Skibe og alt paa samme Reise.”*)

*) Hvilfeld II. S. 1494, siger blot, at lian lod tilrede 4 Skibe, ’’sam
lede derpaa hvad han kunde”, og römte dermed til Holland ; jfr. 
S. 1499.

Maaskee kan man ansee et saadant Tab af de norske Re
galier netop paa den Tid, for en medvirkende Aarsag til at Chri
stian den Tredie ikke erholdt nogen Kroning i Norge, og at 
denne Institution her aldeles tabte sig, indtil den, i Tidernes 
Löb, ved forandrede politiske Forhold, igjen fremkaldtes.
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Ua jeg tænkte paa forste Gang at opfylde den Forpligtelse, 
der paalagdes mig, da jeg nöd den Ære at optages i dette Sam
fund, efter Evne at bidrage til dets Forhandlinger, önskede jeg 
at forelægge det nogle Resultater af historiske Forskninger over 
den romerske Oldtids Statsindretninger. Da imidlertid Frem
stillingen heraf ikke saasnart kunde tilendebringes og jeg ikke 
gjerne for længe vilde opsætte Tilkendegivelsen af, at jeg er-» 
kjendte hiin Forpligtelse, foretog jeg mig at behandle en Gjen- 
stand, hvis Bearbeidelse tidligere kunde fuldendes, og valgte 
hertil nogle Sprogphænomener, hvis Væsen jeg för havde havt 
Anledning til at gjennemtænke og derved, som det syntes mig, 
at see i et klarere Lys end det, hvori de sædvanlig fremstilles. 
For Valget af et grammatisk Æmne behover jeg ikke at gjöre 
Undskyldning i et Selskab, der omfatter den videnskabelige 
Forskning i dens hele Udstrækning. Det er heller ikke til et 
enkeltSprogs Detail, jeg vil forsöge at fæste Opmærksomheden 
et Oieblik, men til det Væsentlige og til Hovedmodificationerne 
af et Phænomen, der kommer saaledes frem næsten i alle de 
os nær liggende Sprog, at de allerfleste, der tænksomt benytte 
Sproget, have havt Leilighed til at 'gjöre en eller anden Re- 
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flexion over enkelte Yttringer deraf. Slige Phænomeners Analyse 
og Tilbageførelse til en conseqvent Opfatning, derer saa vigtig for 
Sprogstudiet selv, hvad enten Talen er om Forstaaelse og Frem
stilling af det Factiske i de enkelte Sprog eller om sammenlig
nende Bedommese af Sprogenes Egenskaber eller om de histo
riske Vidnesbyrd, der ligge i Sprogene, synes heller ikke at 
være uden en umiddelbar Interesse for den, der, om han 
end ikke er Linguist af Fag, dog ikke kan unddrage sig fra en 
mere activ eller passiv D( eltagelse i Raisonnement over Sprog» 
gjenstander eller opgive Lysten til at ordne sine Forestillinger 
om Betydningen af de uendelige Modificationer af det almin
delige Meddelelsesmiddel. Den temmelig omfattende Litteratur, 
hvormed omtrent siden Midten af forrige Aarhundrede den saa- 
kaldte almindelige Grammatik er bleven udstyret, synes ikke 
synderlig at tilfredsstille de angivne Fordringer eller overhovedet 
at have bragt noget forholdsmæssigt Udbytte, en naturlig Folge 
af den Miskjendelse af Opgavens Natur, der ofte fandt Sted. 
De, der have meent at tage Sagen grundigst, Tydskerne liden 
det forrige Aarhundredes fidste Decennier, forsaavidt de ikke 
tabte sig i Materialsamlingens Uendelighed, og som ikke vare 
tilfredse med den Række af Definitioner af Taledele og For
mer, som, efter Englænderen Harries, Andre gave under Navnet 
almindelig Grammatik, vare for det Meste hildede i ligesaa 
urigtige som uklare Meninger om den Maade, hvorpaa Tinge
nes Væsen og Forhold eller Aandens Beskaffenhed eller Forestil
lingernes logiske Natur skulde afpræges i Sproget, eller de en
kelte Folks Verdensanskuelser — saa kaldtes det med et saare 
ubestemt Ord — være aftrykte i de enkelte Sprog, Meninger, 
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paa hvis Prøvelse man ikke vovede at indlade sig for ikke at 
synes at undergrave Studiets Værdighed. Thi var end det, man

»
af Sprogformernes Betragtning lærte om Tingenes og Aandens 
Væsen, kun ringe eller Intet, saa klang dog Ordene vel. Stöt- 
tende sig paa dem forlode altsaa Mange den Region, hvori Spro
get bevæger sig, idet det svarer til Subjectets almindelige og 
uforanderlige Bevægelse i Sammenknytningen af enkelte Forestil
linger til udsigelige Totalforestillinger, og kun adskiller sig i 
Enkeltforestillingernes Benævnelse og Midlerne til at gjöre Sam- 
menknytriingsmaaderné tydelige for Tilhoreren. De droge, udru
stede med grovt misforstaaede Laan af philosophiske Systemer, 
saasom tidligere af den kantiske Lære om Kategorierne, nuom
stunder andetsteds fra, ud paa at efterforske Sprogformernes 
dybe Betydning. I det de nu enten (som Bernhardi) i Verber
nes Modi efterviiste den kantiske Modalitetskategories Trehed, 
som om ikke Betegnelsen af et Omdommes Indhold som vir
keligt, nødvendigt eller muligt var en egen Prædicering, eller 
deducerede det nødvendige Casusantal af Relationskategorien 
(som selv den skarpsindige W. Humboldt i Adelungs Mithridates 

TV. S. 317), som om Aarsag og Virkning eller Vexelvirkning 
betegnedes ved Casus og ikke angaves i Sætningens Gramma
tiken aldeles uvedkommende Indhold, eller vel endog (som 
Schmidthenner) paa egen Haand forsögte Constructionen af Ta
beller over alle en Tings mulige Forhold med tildeels næsten 
pudseerlige Begrebsforvexlinger, kom de da til Resultater, der 
ligesaalidet vilde vise sig brugbare til at fatte de virkelige Sprog
udviklinger, som de for en noget, jeg vil ikke sige dybere, men 
blot sindigere Eftertanke godtgjorde sig at være Andet end

Vid. Selsk. hist, og phil. Skr. V. Deel. O
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Frugten af en forkeert Overførelse af Begrebsbestemmelser, 
der hörte hjemme i en ganske anden Sphære, til Talens gram
matiske Form. Hvorvel nu intet Sprog fuldkommen svarede 
til hvad Sproget meentes at skulle udtrykke, skjöndt man skulde 
have ventet, at den menneskelige Aand i dette umiddelbare Pro
duct skulde have blevet sig selv anderledes liig end i videnska
belige Resultater, antoges dog hyppigt visse Sprog for mere 
end andre at nærme sig den rigtige Form, hvorved man ikke 
synderlig bekymrede sig om, at andre Folk udtrykte ligesaa 
rigtige Tanker og opnaaede gjensidig Forstaaelse i Sprog, der 
vare, ikke mindre beqvemme i det Hele eller det Enkelte, mindre 
lette eller vellydende, men mindre rigtige, der altsaa maatte 
forvende eller udslette Tingenes Forhold eller Begrebernes Na
tur. Hine fuldkomne Sprog vare da de, hvorfra de tilsynela
dende a priori deducerede Former i Gjerningen stykkeviis vare 
laante, de, der længst havde været Gjenstand for en lærd Be
handling, og som ogsaa ellers, formedelst deres Folks og Litte
raturers Stilling, havde en Nimbus om sig, tildeels ogsaa fordi de 
ikke længer havde den trivielle Skjæbne dagligdags at tales af 
Udannede som af Dannede. Det var ikke vanskeligt at mærke, 
at Borgen for denne visse Sprog tillagte Fuldkommenhed ikke 
var nogen anden end deres tilsyneladende Kunstighed og Rig
dom paa Former, hvorved man med en mærkværdig Ukyndig- 
hed, Glemsomhed eller Fornægtelse af bedre Indsigt oversaae, 
at lige saa kunstige, ja kunstigere og rigere^ Formsystemer 
fandtes hos Folk, der stode og altid havde staaet paa et 
meget lavt Trin af Aandsudvikling. Ved denne Forkeerthed 
var det da af liden Indflydelse paa det tndelige Resultats Rig



107

lighed, om end af stor paa Lærens Udseende, om Sproget opfat
tedes som en med klar Bevidsthed om Begreberne og ifölge ab
stract Betragtning over de Forhold, der skulde betegnes, istand
bragt Kunstbygning, eller om det, formedelst Forvexlingen af 
Sprogdelenes Sammenhæng og Indgriben i hinanden baade i 
Uddannelsen og Anvendelsen og af Sprogets Uafhængighed af 
Enkeltes Vilkaarlighed ved dets Stilling som Alles Fælledseien- 
dom med en selvstændig Organisme, betragtedes som et Væsen, 
der med en forunderlig Skaberkraft udviklede sig selv af Ordröd- 
der i Ordklasser, Former, Endelser ifölge logiske Begrebsdiffe-

• - t

rentser (saaledes som i K. F. Beckers Bog ’’Organismus der 
Sprache”) eller om der indblandedes en lige uklar Forestilling 
om en visse Folk og Tider særlig tildeelt Gave til hvad man 
paa en anden Maade, men uden videre tydelig Bestemmelse 
end Henviisningen til de mange Former, kaldte organisk Sprog
dannelse, ved hvilken visse Sprog adledes, saaledes som de *in-  
dogermaniske og især Sanskrit af F. Schlegel, en Forestilling, 
der ret vel forenede sig med visse uhistoriske Anskuelser af 
Menneskelivets Udvikling i Verden. En nödvendig Folge var 
det derimod, at man kom til et ganske andet Maal, end det, 
som var opstillet ved Begyndelsen. Thi istedetfor at man 
skulde forstaae Sprogets mangfoldige Udviklinger, der med 
Grader i Bekvemmelighed, som ofte ere vanskelige at vurdere, 
tjene Aander, for hvem de samme Tænkningens Love gjelde, 
fandt man denne Mangfoldighed egentlig ubegribelig. Derfor 
vendte ogsaa en riig empirisk sammenlignende eller ved de en
kelte Sprog dvælende Sprogforskning sig undertiden med en. 
saadan Uvillie bort fra denne Art af almindelig Sprogbetragt-

O 2 
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ning, at den, ledet alene af en övet Takt i Combinationen af 
det, der ved Formernes Iagttagelse viste sig som eensartet og 
ligeartet, mere end billigt og til Skade i enkelte Tilfælde for 
Sætningernes Rigtighed og i Almindelighed for Indsigtens 
Klarhed og Sikkerhed forsömte at eftervise Formrækkernes Be
tydning med Hensyn til det, Sproget skal og vil udtrykke, og 
deres forskjellige Forhold til forskjellige Sider af denne For
dring eller Stræben, og derfor ogsaa blev utilfredstillende saavel i 
syntactiske Definitioner, hvor FormensAnvendelse skuldebegrænd- 
ses, som i sammenlignende Sprogbedömmelse. Den holdtsigderfor 
ikke heller altid fri for den eensidige Beundring af visse kunstige 
og udforlige Formbygninger, medens den studsede over paa andre 
Steder at see det Samme udrettet med meget iimplere Midler*).

*) De i denne Fordom hildede Sprogforskere bringes i Forlegenhed el
ler blive ineonseqvente, naar de komme til det engelske i dets For
mer saa höist simple Sprog; hverken at Folket, del’ bruger det, hal
en riig og levende Anskuelse eller at Sproget kan udvikle Kraft 
og klar Fylde og udtrykke Tænkningens Dybder, lader sig nægte.

Sprogets Opgave er, næst Benævnelsen af Forestillingerne, 
i Sætningen at fremstille den Forbindelse af enkelte Forestil
linger, der hos den Talende med Bevidsthed ere sammenfattede 
til Totalforestillingen om en vis Tilværelse eller Handling, 
saaledes, som de ere sammenfattede, og i det Forhold for Ind
bildningskraftens Anskuelse, hvori de sees. En Adskillelse af 
Ydre og Indre i Forbindelsen finder ikke Sted, i det Alt an
skues og dernæst udtales under det ydre Forholds Form, det 

wl
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Ikke - Sandselige kun udtrykkes ved at bringes til en Analogie 
med det Sandselige. Det er denne simple Sætning, der af sig 
selv paatrænger sig som Udgangspunkt for al Reflexion over 
Sproget, der begrændser os den Mark, livorpaa al Fastsættelse 
af grammatikalske Begreber har at bevæge sig, og afskærer alle 
Udskeielser. For Tingenes Væsen og reelle ikke anskuelige 
Forhold befries vi paa engang — thi her er det en Befrielse, 
— men tillige fra al Prætension paaren vis grammatikalsk Me
taphysik. Der givés vistnok en höiere philosophisk Betragt
ning af Sproget. Men denne tager Sproget og dets Mang
foldighed som et Factum i Tilværelsen, hvis Betydning er at 
overveiej med Sprogets Former har den Intet at gjöre. End 
ikke den gamle ufrugtbare Sammenligning med Logiken, tagen 
i den almindelige ældre Betydning, og Grammatiken beholde 
vi. Med de særegne hist betragtede Aandsoperationer og deres 
Udvikling har Grammatiken slet ingen Parallelisme. Hvad Ud
trykket af Folkenes Verdensanskuelse i Sproget angaaer, for dog 
at beröre en ofte henkastet Paastand, da ligger i Sprogets Ord
masse udbredt den Række af enkelte Forestillinger, der i Fol
kets Liv ere fremkomne saaledes, at de bleve Gjenstand for Be
tegnelse j men det er let at see, hvor vanskeligt det er at be
regne, hvor righoldige visse Begtegnelser ere for Folket, hvor
ledes Betegnelserne ere fordeelte paa forskjellige Regioner af 
Forestillinger, hvormeget der er overflødigt Stof, hvad der, uden 
egne Ord, dog havde en phraseologisk individuel Betegnelse, og 
andre lignende Forhold, der her komme i Betragtning. Der 
ligge dernæst i Ordenes etymologiske Forbindelser og Betyd
ningernes Forgreninger Minder om Ideeassociationer, der en-
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gang have været tilstede hos Folket; at de nogensinde alle eller for 
denstörste Deel ere samtidigen levende hos hele Folket, kaningen 
paastaae. Saavidt komme vived Ordforraadets Betragtning. Gram
matiken derimod, hvori man just vil söge Hovedoplysningen, giver, 
hvis vi ville sige Sandheden, saagodt som aldeles ingen. Det, 
som i Sætningen paa forskjellige Maader gjöres tydeligt ved 
grammatikalske Midler, er overalt Eet. Det Folk, hvis Sprog 
ikke har Dualis, for at nævne et af en i dette Fag hæderlig be- 
kjendt Mand, W. Humboldt, men med aldeles intet Udbytte i 

’ den her omtalte, af Humboldt selv angivne Retning afhandlet
Exempel, har ikke mindre levende Forestillingen om Toheden 
som et særligt betydningsfuldt Trin i Mangfoldigheden, end det, 
hvis Sprog har en Dualis. Det er en stor Vildfarelse at antage, 
at det almindelige Forhold i Anskuelsen, som ei har sit Tegn, 
fordi det var overflødigt eller ikke fik Anledning til at danne 
sig, derfor ikke ligesaavel er tilstede for den Talende, som 
der, hvor Tegnet findes, at f. Ex. Opfatningen af Subjectet som 
Subject skulde være mindre levende, hvor ingen fra Accusativ 
forskjellig Nominativ findes. Alligevel er Grammatiken sikker- 
lig det meest Charakteristiske i Sprogene, deres egentlige Or
ganisme; det er denne sammenhængende, over hele Ordmassen 
udbredte Væv, der vanskeligst bringes istand, men derfor og 
vanskeligst oplöses. Hermed er da tillige den hele almindelige 
indledende Sprogbetragtning betegnet i dens Art; den har at. 
eftersøge, hvad der i det, der under Udtalelsen af en Sætning 
staaer for Anskuelsen, foruden de enkelte Forestillinger, hvis 
Combination giver Indholdet og for hvilke Sproget först og let
test fik Navne og Ord, endvidere fordrer eller dog kan foran
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ledige Betegnelse for at vise Forbindelsens Art, de enkelte 
Forestillingers Optagelsesmaade deri (f. Ex. ikke som sub- 
iectivt eller objectivt Moment i Handlingen, men som farve- 
givende Biforestilling, adverbialt,) og Totalforestillingens For
hold for selve Anskuelsen (f. Ex. som nærværende eller i anden 
Tidsrelation, som umiddelbart fremtrædende eller som middel
bart, completterende Led i en anden Totalanskuelse, deter, som 
afhængig Sætning.) Herved eftervises da Kilden til og Betyd
ningen af Alt, der ved Benyttelse af hiin förste Rod, de benæv
nende og demonstrerende Ord, udenfor deres oprindelige Be
stemmelse bliver til i Sproget, de underordnede, indirect beteg
nende eller Forhold betegnende Ordklasser og de grammati
kalske Ordformer, hvis Forhold til de underordnede Ordklasser 
(f. Ex. Casus til Præpositionerne) det her ikke er Stedet nær
mere at omtale. Med ved denne Undersögelse bemærkes det da 
snart, naar Spörgsmaalet er om det, der virkelig fremkommer 
paa Grund af hiin Tvang eller Anledning til Betegnelse, hvad 
enten man overveier, hvad der maatte skee, eller et Öieblik be
tragter > hvad der i Sprogene er skeet, forst, at Betegnelsen af 
de grammatikalske Forhold ikke kan tænkes skeet efter en ab
stract Opfatning og Inddeling af dem, men eftersom de i en
kelte Nuancer viste sig og fremkaldte Trangen, der da tilfreds
stilledes ikke efter omhyggelig Betænkning, men ved det, som 
Ideeassociationen tilbod som det Nærmeste, saaledes at vel ved 
flere Forsög det beqvemmeste fik Overvægt, dernæst, at, da al 
denne Betegnelse maatte skee indirecte — thi oprindeligen kan 
Sproget, som sagt, kun benævne (Ting, Egenskab, Handling) 
eller demonstrere (pronominalsk), — vare her uendelige Veie, 
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livor de forst gjorte Skridt, de der valgte Midler havde Indfly
delse paa den hele folgende Inddeling og Articulation af Beteg
nelsen. Dernæst er det klart, at al denne Betegnelse paa de 
mangfoldigste Maader krydsedes og kappedes. Meget blev ad 
Omveie Betegnelse for det, som det ikke oprindeligen var be
stemt til at betegne; en Betegnelse blev nødvendig etsteds, som 
andetsteds, f. Ex. formedelst en forandret Ordstilling ikke var 
det; den ene Betegnelse fortrængte og udelukkede den anden 
ved tidligere Fastsætten og Vellydsgrunde, som f. Ex. Feminin
endelsen i Sanskrit, Græsk og Latin et Nominativmærke, o. s. 
V. Det hele System endeligt undergik successive Afslibninger 
og voldsomme Rystelser i Sprogenes Blandings- og Overgangs- 
Tider. Iler er det nu, hvor vi.just maae fremhæve, at Spörgs- 
maalet ikke kan være om det absolut Rigtige eller Urigtige i 
visse Sprogs Fremgangsmaade, men om det Beqvemme, Noget, 
hvorom atter Dommen i mange enkelte Tilfælde er höist van
skelig, fordi det, der i et Sprog er meget beqvemt, ja nød
vendigt, saasom Casustegn for Dativ ved en fri Ordstilling, i et 
andet kan undværes uden mindste Savn. Det er ikke ganske 
sjeldcnt, og det hos ret tænksomme Forfattere, men som ikke 
have tænkt meget over Sproget eller forfeilet den rette Vei 
heri, at finde Debatter, om det er rigtigst og meest logisk at 
betegne Subjectets Numerus blot i Prædicatsverbet eller ogsaa 
i det adjectiviske Prædicat, hvilket Tydskerne ikke gjöre og 
roses derfor af Hermann i Boge"n de emendando, ralione gram
matical Graecæ.) imedens det efter en traditionel Ærbodighed for 
Formrigdom ansees for upaatvivlelig Mangel, at Englænderen 
paa intet af Stederne gjör det; og hvad er dog vissere, end at 
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de Sprog, der have en Pluralisbetegnelse i Prædicatet, ingenlunde 
have den forkeerte Hensigt at betegne som en Prædicatsfore- 
stillingens Fleerhed, hvad der er Subjectsforestillingens, men 
at det i deres ældre Form, som endnu er bevaret under maaskee 
forresten forandrede Omstændigheder, fandtes önskeligt ved Præ
dicatet atter at vise mindende tilbage til Subjectet, hvilket maa
skee endnu kan have sine Fordele, f. Ex. bidrage til Mulighe
den af en friere Ordstilling. Hvad der kan kaldes feilagtigt i 
Sprogene er ikke en Afvigelse fra en vis med Tingenes Natur 
stemmende Schematismus, men enten Mangel eller Overflödig- 
hed, der maa vurderes med Hensyn til hele Systemet af Beteg
nelsesmidler, eller Ubeqvemhed eller Vaklen og Fleertydighed. 
Hvad der stöder som Incomeqvents i Gjennemförelsen af visse 
Midler, er ikke eensidigt alene at betragte som Virkning af en 
mindre conseqvent reflecterende Iagttagelse eller unöiagtig Ud
videlse af Analogier, skjöndt begge Dele ere dybt rodfæstede i 
al Sprogudvikling, men, da Hensigten aldeles ikke var Beteg
nelse efter anstillet Reflexion af det ved Reflexionen Bemær
kede, men Betegnelse ifölge Trang til Tydelighed, som Folge 
enten af, at denne Trang i visse Tilfælde mindre var tilstede, 
eller og af ydre Indvirkninger, der f. Ex. i visse Tilfælde ud
slettede en Endelse, der paa andre Steder beholdtes slet ikke 
efter en bevidst Beslutning, end ikke af Trang, men maaskee 
efter andre Udtaleforhold. Dette hindrer mig alligevel, som 
jeg antydede, ikke fra at sige, at megen grammatikalsk Dan
nelse i Sprogene er opstaaet ved Urigtighed, det er, ved Anven
delse af Sprogformer og Elementer i en anden Betydning end 
den forhen gjeldende Overeenskomst derom vedtog. Det vilde

Vid, Selsk hist, og phil, Sir. V, Deel, P 
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fore mig aldeles bort fra det her foresatte Maal, hvis jeg vilde 
forsöge paa heraf at udvikle den Charakter af Relativitet, som 
ledsager Begreberne Sprogrigtighed og Sprogfeil ogsaa indenfor 
de enkelte allerede uddannede Sprogs Grændscr. Jeg har alle
rede fjernet mig nok fra Maalet eller, rettere sagt, er bleven 
opholdt nok fra at begynde Gangen derefter ved disse Forbe
mærkninger, hvis Hensigt var at antyde den Frihed fra forud
fattede Forestillinger om en vis Udviklingsform som den ægte 
°g rigtige, hvormed man bor gaae til at undersöge den mang
foldige Realisation af Sprogopgaven. I denne Undersögelse 
maae vi nu i de fleste Tilfælde blive staaende ved den tilveie- 
bragte Realisation, uden at kunne see, hvorledes i det Enkelte 
og igjennem hvilke Modificationer i den förste Alder den er 
tilveiebragt, fordi i de enkelte Partiers Tilblivelse de mulige 
Veie ere saamange og den historisk - grammatikalske Analyse 
hoist sjeldent med Sikkerhed kan oplöse det Sammensatte og 
mangfoldigt Forandrede og Afslebne ganske i dets oprindelige 
Elementer og angive disses Betydning for Indtrædelsen i Form
dannelsen 5 kun af og til tillader Sammenligningen af mange 
Phænomener i de Sprog, hvis Form synes ikke ved gjennemgri- 
bende Revolutioner at være adskilt fra den förste Dannelse af 
enkelte Elementer, at forfölge enkelte Gange i Labyrinthen 
temmelig langt tilbage, hist o.g her til et Udgangspunkt. 
Dette er tiideels Tilfældet med de til Kjönsforestillingen sig 
refererende Phænomener i Sanskrit, Græsk og Latin, hvilke 
jeg skal betragte i Forbindelse med Kjönsforestillingens Frem
trædelse og Indflydelse i Sproget i det Hele.
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For de Gjenstande og Forestillinger, som Mennesket 
mærkede med dets Aands Stempel ved at give dem Navn, satte 
det sit eget Væsen til Maalestok og classificerede dem derefter. 
Iblandt de Forestillinger, der refererede sigtil levende Væsener, vare 
der saare mange, hvori Deelagtighed i den ene eller anden 
Side af Kjönsdupliciteten var et væsentligt Moment, Medlem
merne af de lo Kjön i de dem ejendommelige menneskelige 
Tilværelsesforliold og Stillinger og Dyreindividerne betragtede 
efter denne Forskjels Virkninger. Men ogsaa de levende Gjen- 
standes Arter fremtraadte for Mennesket i deres YtLringer med 
almindige Charactertræk, det være nu Styrke eller Svaghed, 
Ilaardlied eller Mildhed, der lode dem henbringe under den 
samme Classification efter deres Tilnærmelse til det ene eller 
andet Kjöns Eiendommelighed. Livlöse Gjenstande dernæst, 
der medforte en livlig Affection og for Phantasien Billedet af 
Individualitet og Selvvirksomhed »— og dette kunde bestemmes 
ved 1 Gist for^kjellige Indflydelser, for Exempel ved Modsætnin
gen imellem to sammentræffende Gjenstande, der hver for sig 
ikke vilde have vakt en slig Opfatnihg •— og som saaledes i 
stor Mængde gjennembröd en anden Classiiications, det Leven
des og det Livlöses, Skranker, sondrede sig nödvendigen i og 
ved denne Gjennembryden for Phantasien ved productivt og 
handlende eller receptivt og lidende Forhold efter de to Kjön. 
Denne Classification omfattede endelig de ikke sandselige Fore
stillinger (f Ex. Virksomheder, Handlinger), der sandselig- 
gjordes ved en Art Personification og, i det de benævnedes, 
fremtraadte paa denne Maade for Phantasien. Forsög paa i 
det Enkelte at efterspore den barnlige Menneskeslægts Phan-

P2 
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tasies og Ideeassociations Gange i denne Classification af Gjen- 
standene yde næsten kun Bidrag til det Meget, som kaldes in
teressant, men mangler videnskabeligt Princip, fordi der ifölge 
Sagens Natur ikke kan opdages nogen Lov, hvorvel visse vidt- 
omfattende Overeensstemmelser ved Gjenstande, der ligesom 
paatvang een Opfatning, lade sig opstille, saasom Jordens femi
nine Charakter. Med Hensyn til de Phænomener, der her 
vise sig i Sprogene med grammatikalsk Kjön, er forst at lægge 
Mærke til de fra forskjellige Puncter udgaaende, forskjellige 
Sider af en Gjenstand fastholdende Opfatninger, der kunne 
ligge til Grund for Ord, der siden blive Benævnelser for Gjen- 
standen i Almindelighed, og i det Hele til Benævnelsernes Be
vægelse i Sprogbrugen og Overförelse, dernæst til Benævnelsernes 
Dannelse ved Afledning og Sammensætning, hvorved den hele 
nybenævnte Forestilling beholdt det ene Sammensætningsleds 
Kjön. Naturligviis v irkede Beskaffenheden af den Fore
stilling, for hvilken Navnet dannedes, ogsaa med Hensyn til 
Kjönsforestillingen, med ved at bestemme Dannelsesmaaden, 
men den udtrykte sig dog ikke stedse i Valget af den Deel, 
der bestemte hele Ordets Kjön. Just ved denne Navnedannelse 
ved Sammensætning optoges atter en stor Mængde Gjenstande 
i de levende Væseners Classification. Ved en mulig Kamp 
imellem Forestillingen og den Opiatningsmaade med Hensyn 
til Kjön, der ledsagede det dannede Navn, maa man erindre 
sig Ordets store Kraft til at beherske Ideeassociationen, og tillige, 
at slig Kamp kun efterhaanden kunde frembringe et andet Re
sultat, hvorved altsaa Alt kom an paa Stillingen i det Öieblik, 
da Mærker af Kjönnet bleve til i Sproget og befæstede det, 
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som forefandtes. Med Forbigaaelse af saadanne hidhörende 
Uoverecnsstemmelser i nærbeslægtede Sprogs analoge Dannelser, 
som den der finder Sted ved Deminutiverne i Græsk, hvor de 
ifolge en fælleds Biforestilling alle ere Neutra, og i Latin, hvor 
de med andre Afledningsendelser folge Stammeordet, vil jeg 
her kun udhæve, livad der i nogle Sprog finder Sted ved Dy
rearternes Navne. Mange Artsnavne have et bestemt Kjön 
uden Hensyn til Individet (de saakaldte epicoena)^ ved andre 
har Individernes naturlige Kjönsforskjel hindret Fastsættelsen 
af et grammatikalsk Kjon for Arten, hvorvel der ofte er en Til- 
böielighed til det ene mere end til det andet j de ere communia ; 
og dette er just Tilfældet i Græsk og Latin med Navnene paa 
Huusdyrene (Z>oj, canz«), hvor Hensynet til Individets bekjendte 
og i Dyrets Brug vigtige Kjon paatrængte sig og i andre Ord 
krævede en Kloven og ny Dannelse, som i equus^ zqua, hvor 
Græsken kun har i7r7toç. Ved andre Dyr endelig gjorde vel 
ikke Individets Kjon sig gjeldende, men de fremböde ikke en 
noksom bestemt Character for at Navnet kunde faae et vist 
Kjönj det horer til Ordene med uvist Kjön (og med vaklende 
Form efter Kjönnet, forsaavidt dette har Indflydelse derpaa).

De Forestillinger, der saaledes vare, om jeg saa tör sige, 
farvede med en oprindeligt til det naturlige Kjön sig refere
rende Biforestilling, udhævede sig vistnok af den hele Masse, 
og det Tilbageblivende dannede altsaa forsaavidt et naturligt 
Neutrum, en Pvække Forestillinger, ved hvilke Kjonsforestillin
gen ikke indblandede sig, hvoriblandt da forst af sandselige 
Gjenstande maae mærkes alle de, der viste sig og opfattedes 
som Masse og Aggregat. Det er imidlertid langtfra, at denne
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blotte Mangel fremtraadte og föltes som en positiv Character 
eller at her den mere abstracto Adskillelse imellem det Levende 
og det Livlöse gjorde sig paa samme AIaade gjeldende, som 
den imellem de to naturlige Kjön og hvad der, tvetimod hiin 
Adskillelse, optoges under deres Analogie. Det vilde være me
get urigtigt at tænke sig den hele Classifications Fremkomst 
under Skikkelsen af forst en Inddeling i Levende og Livlöst, 
dernæst en Kloven af det Levende i to Kjön. Dette er Re- 
flexionens Vei, ikke den umiddelbare Opfatnings ; ved den vilde 
Meget være bleven udelukket fra Kjonsinddelingen, som nu 
deeltager deri. Overveier man dette og betænker man tillige, 
hvorledes ved en Duplicitet, hvoraf man selv er det ene Led, 
kun det andet modsatte Led klart fremtræder, fastholdes og 
betegnes som en Afvigelse fra den almindelige Norm, hvortil 
man stempler sig selv, og föier man nu endelig hertil den Be
tragtning, at Sprogets Skikkelse maa tænkes udgaaet især fra 
Alanden og dannet i Mændenes Samqvem og Færdsel, da kom
mer man til den for hele Undersøgelsen saare vigtige Bemærk
ning, at især den feminine Character maatte livlig opfattes og 
muligviis fremkalde Betegnelse, hvorimod den masculine Cha
racter hverken saa bestemt fremtraadte i Forestillingen, at den 
ikke let kunde falde sammen med den almindelige (neutrale) 
Character, eller, hvad Betegnelse angaaer, naar den allerede 
var adskilt fra Femininet ved dettes Tegn, og altsaa i denne 
Henseende ingen Trang fandt Sted, saa snart kunde foranledige 
en ny Betegnelse, der skulde udtrykke Sondringen fra det Liv
löse. Masculinum viser sig altsaa tildeels som almindeligt Kjön. 
J)et er imidlertid let at see, at ogsaa Classificationen af det 
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Levende og det Livlöse, modificeret ved den Udvidelse af det 
Levendes Classe, som alt er omtalt, i enkelte Tilfælde, f. Ex, 
hvor Biforestillingen om Handlen eller Ikke-Handlen traadte 
til, kunde gjöre sig gjeldende. Hvor nu heraf fremkom ydre 
Mærker i Sproget, maatte Mærket af denne Modsætning, kryd
set med Betegnelsen for de to Kjön af det Levende, frembringe 
en Triplicitetj men denne Modsætning af det Levende og Liv
löse kunde meget vel komme til at blive mærkelig i Sprog, 
hvor Kjönsforskjellenikkeblev det, eller i Sprog, hvor denne ellers 
yttrede sig,, dog paa enkelte Punkter, hvorhen den ikke naaede, 
saa at en anden Duplicitet opstod, end den for omtalte, om 
hvilken Navnet Kjön kun uegentlig kunde bruges.

Hvor nu i Sprogene den Ordet ledsagende Biforestilling, 
ifölge hvilken den henfores til en af de fremstillede Classer, 
fremtræder med Indflydelse paa det, der hores ved Talen under 
Brugen af Ordet eller Antydning deraf, der er grammatikalsk 
Kjön.

Oprindelig existerer nu vistnok hiin Indspillen, om jeg 
maa bruge dette Navn, af Kjonsforestillingen eller den anden 
Classification i Sproget uden noget hörbart almindeligt Tegn. 
Den vækkes ved Gjenstandens eget Navn. Den ligger aldeles 
udenfor det, som d n Talende vil sige, udenfor Sætningens 
Væsen. Den horer ikke til det, som Sproget direct eller in
direct maa betegne. Jeg veed ikke, om Nogen vil falde paa, 
at Substantiverne selv oprindeligen i deres Skikkelse havde No
get, d<_r hentydede herpaa, hvad selv i de Sprog, hvor det 
grammatikalske Kjön er meest udviklet, kun for en Deel er 
blevet Tilfældet i det Accessoriske af Ordet. En slig Formod
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ning vilde röbe en meget falsk Forestilling om Sprogets forste 
Trin. Paa dette Trin er Ordet ikke engang ved bestemt Form 
Substantiv eller Verbum } Anskuelsen af en Handling tænkt 
som Prædicat (Verbum) eller som Subject (Substantiv) har 
samme Tegn, saaledes som endnu i Chinesisk mange Ord have 
denne dobbelte, ja tredobbelte Function (ogsaa som Adjectiver). 
Ordformer for Ordklasserne ere Folger af de grammatikalske 
Forholdsbetegnelser, der forbinde sig med Ordene, forskjellige 
efter den forskjellige Function. Selv ved en bestemt Substan
tivdannelse maatte stræbes efter særegen Betegnelse for den sær
skilte Forestilling efter dens Individualitet 5 hiin meer eller 
mindre dunkle generelle Biforestilling kunde her ingen Rolle 
have til at frembringe almindelige Mærkçr*).

*) Det er vel overflödigt at advare mod her at indblande den sammen
sættende og afledende Orddannelse ved Sammensætningsled, der, i 
det de selv have et vist Kjön, forsaavidt ogsaa betegne det i det 
sammensatse Ord, hvorom ovenfor og siden.

Spörge vi nu, hvorledes alligevel efterhaanden Kjönsfore- 
stillingen og muligviis ogsaa den dermed sammenstødende Ad
skillelse af det Levende og det Livlöse kunde trænge sig synlig 
frem i Sproget og faae grammatikalsk Betydning, da vil det 
neppe være vanskeligt at eftervise, hvor den har aabnet sig 
Dören hertil, forsaavidt det virkelig er skeet i Sprogene. I 
Pronominalbetegnelsen og det i den oprindelige demonstrative, 
hvormed tredie personlige Pronomen falder sammen, har Kjönnet 
sit nærmeste Sæde og Hjem. I Talen betegne vi ikke enhver 
hyppigt gjenkommende eller umiddelbart efterviselig Forestil- 
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ling med dens da besværlige eller overflödige Navn. Den an
tydes som en, der i Contexten eller udenfor Talen er given og 
bestemt, som altsaa den Hörende selv underlægger det almin
delige Antydelsestegn. Dette almindelige Antydelsestegn kunne 
vi, just fordi det ikke maa være et til en vis Gjenstand knyttet 
Navn, ikke tænke os opstaaet af Andet end af en den virkelige 
Paapegen og Henvisen ledsagende Lyd (anderledes end de vir
kelige Personalpronomina , der kunne være indirecte substanti
viske Betegnelser). At det nu er muligt at tale med eet De
monstrativ eller flçre med en vis Forskjel demonstrerende (den 
her, den der, zs, z7Æ?, iste) inden at de forandre sig efter Gjen- 
standenes Klasser, derom overbevises vi ikke blot derved, at 
saadanne Sprog existere, men ogsaa ved en Reflexion over 
hvad der skeer i vort eget og de nærmeste. Os forekommer det 
fast umuligt at tale uden Forskjellen af og det for at an
tyde, hvilken af de flere mulig i Contexten givne Forestillinger 
der skal gjentagesj og dog hjelper hiin Forskjel os ikke., hvor 
de flere Subjecter höre til samme Kjön ; i Fleertallet forsvinder 
Forskjellen. Latineren vilde undre sig over, at vi kom udaf 
det med is og id uden ea. Franskmanden classificerer ganske 
anderledes. Unægteligt er det imidlertid en Fordeel, i det 
Mindste i visse Tilfælde at kunne antyde den paapegede Fore
stilling som henhorende til en vis Klasse og derved lettere lade 
den træde frem. Förend vi længer forfolge Betragtningen af 
dette pronominals^ - grammatiske Kjon , maae vi kaste et Blik 
paa de Sprog, der ikke have det. Vi maae ikke vente dem 
iblandt de os nærliggende. Det er Noget, der i lang Tid har 
hildet og endnu ofte hilder den sammenlignende Sprogforskers

Vid. Selsk. hist, og phil. Sir, V. Deel. Q
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Bilk og bevirker, at han tillægger visse Iagttagelser for stor Al
mindelighed , at vi, i det vi omspænde en stor Mængde Sprog? 
dog som oftest befinde os paa een stor Sprogslægts Mark, den 
indisk-europæiske, som Rask har kaldt den sarmatiske. Dette 
er nu den til Culturens Udvikling fortrinlig kaldte Menneske
æts Sprogslægt, der, som forhen i Europa, ogsaa snart i Ame
rika vil have tilinte!gjort paa faa Levninger nær sandsynligviis 
flere Sprogslægter $ dens Sprogarter og Sprog ville vedblive 
fortrinlig at være baade praktisk Sprogstudiums Gjenstande og 
deres Syssel, der studere Sprogene som Middel til at bemægtige 
sig fremfarne Tiders Litteratur og Menneskehedens Historie. 
Dens Sprog endelig staae udentvivl paa det höieste Udviklings
trin i Henseende til beqvem og omfattende Brugbarhed. Men 
ved Overveielser, som nærværende, maae vi erindre, at Kjöns- 
forskjellens Frembryden i disse Sprog er et enkelt Factum, der 
ligger for deres Adskillelse og Udbredelse. Til denne Sprog
slægt foier det næste Skridt den semitiske, der i visse Henseen- 
der deler den forriges historiske Mærkværdighed. Men selv 
naar denne tages-med, have vi dog kun to Hovedfacta. Man 
maa altsaa ikke derfor antage et Sprogphænomen for en alde
les enestaaendeUregelmæssighed fordi det maasöges udenfor disse 
to Slægter. 'Men her befinde vi os ofte i stor Forlegenhed. Thi 
Beretningerne om Sprog af de fjernere Slægter, selv om Lev
ningerne af enuddöende, der engang var vidt udbredt over Eu
ropa, den celtiske, ere sjelden affattede saaledes, at man faaer 
sikker og nöiagtig Kundskab. Ikke blot grovere Ukyndighed, 
men Mangel paa Evne og Frihed til at sætte sig ind i det hele 
fremmede System og ikke at forstyrre det virkelige Udseende ved 
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Omsætning til vore Former, er her iveienj selv- ved bestemte 
Erklæringer kan Misforstaaelse finde Sted, i det den, der giver 
dem, ikke har seet paa Alt, hvorpaa der maatte tages Hensyn 
for at kunne give dem. Der er saaledes ingen Tvivl om, at 
formedelst Miskjendelson af, at det grammatikalske Kjön væ
sentlig viser sig i den forskiellige Pronominalbetegnelse udover 
det naturlige Kjöns Grændser, en mindre indsigtsfuld Referent 
kan berette, at et Sprog ikke har Kjön, fordi det ikke har Kjöns- 
flexion i Adjectiverne. Imidlertid vide vi med Vished, for kun 
at anföre et Par store Exempler, at hverken det chinesiske Sprog 
eller den finske vidt udbredte Sprogstamme med dens Form
rigdom har grammatikalsk Kjön i Pronominerne. Det Samme 
gjelder efter Abel - Remusat {Recherches sur les langues tar
tar es , T. I. p. in.) om Mandschoutartarernes Sprog. Et je 
ne satS) tilföier Abel-Remusat ved at give denne Notits, si c'est 
là un defaut essentiel. Denne tvivlsomt fremsatte Dom maa jeg 
tiltræde naar den stilles i Modsætning til W. Humboldts Mening 
(Ueber den Dualis S. 186), at i det Ringeste Sprog med Kjön komme 
den rene Sprogform nærmere, selv om Humboldt blot har tænkt 
paa pronominalsk Kjön, skjöndtjeg frygter at han har tænkt paa 
et til den övrige Flexion udbredt Kjön, hvor da den större Urig
tighed i Dommen siden vil vise sig.*  Om Mangelen med Hen
syn til Beqvemhed i Udtrykket (hvorunder Afvexling o. s. v. 
ogsaa falder) har jeg alt yttret mig. Men endnu er Sagen at 
betragte fra een Side til. Mangelen paa grammatikalsk Kjön 
ansees af Mange for Beviis paa en mindre poetisk Opfatnings- 
maade af Naturen. Det er nu vist urigtigt at mene, at de Folk, 
hvis Sprog ere af denne Beskaffenhed, derfor aldeles ikke have

Q s 
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hiin dunkle Classification af en stor Deel af de ikke levende 
Gjenstande efter det Levendes Kjön. Jeg kan her forst beraabe 
mig paa deres Symbolik? hvori de med indbyrdes Overeenstem- 
melse imellem Folkets Medlemmer personificere visse Gjenstande 
som mandlige, andre som qvindeligej dernæst paa deres Ord
dannelse, i hvilken ofte ifölge samme Phantasiespil, der viser 
sig i Kjönnet, en livlös Gjenstand faaer Navn ved Hjelp 
af Sammensætning med et Ord, der fremkalder en Forestil
ling om et levende Væsen med bestemt naturligt Kjön. 
Endelig inaa man ikke glemme, at just dt n poetiske Op- 
fatningsmaade taber i Styrke derved, at Kjonsforestillingen, 
tildeels blot folgende Ordets Anvendelse i Sammensætning og 
Afledning, udbreder sig over cn saa stor Masse, som Femininet 
omfatter i Sprog, hvor Kjönnet er meget gjennemfört. I det 
jeg altsaa indrommer , at Kjönnet, engang optaget i Sproget, 
dunkelt opbevarer visse særegne Phantasieanskuelser, hvoraf dog en 
stor Deel senere ikke i fjerneste Maade vækkes hos den Talende 
ved Ordets Brug, anseer jeg det dog neppe for et Tegn paa 
en i sig livligere Phantasie, og jog tor i det Ringeste ikke be- 
breide et Sprog som Sprog, at det er blevet paa det Punkt, 
hvorhen Culturen driver alle Sprog, at Ordet er Forestillingens 
rene, ved ingen Biforestillinger forstyrrende Tegn. Men jeg *4
seer heller ikke Grunden til, at Kjônnèt ikke fra Begyndelsen 
af kom ind i visse Sprog, i en Afvigelse hos Folkene i Opfat- 
ningsmaadenj thi ’da maatte i det Ringeste — og dette er et 
Hovedpunkt — det virkelige naturlige Kjön, hvis Anskuelse 
dog ikke manglede, være trængt igjennem; Grunden er da me
get mere at söge i en, om man vil, tilfældig Omstændighed, 
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deri, at man ikke bemærkede den Lettelse og det Bidrag til 
Tydelighed, som laa i den pronomin’alske Henviisnings Adskil
lelse, eller ikke faldt paa Middelet til at frembringe den, hvor
til atter Lydforhold i Almindelighed og den pronominalske Be
tegnelses i Særdeleshed kunde bidrage, eher ikke fastholdt og 
udviklede Midlet*).

Vi vende tilbage til at betragte hiin Adskillelse, det 
sproglige 'Kjons Oprindelse. Dette skabtes af de Sprogdan- 
nere — og til nogle Enkelte maae vi altid henföre den fórste 
Tilblive'se af det, der drager sig hen som fælleds uudslet
telig Charakter i hele Sprogslægter, — Kjönnet i Sprogene 
skabtes, siger jeg, af dem. der faldt paa at fastholde en særegen 
Lydaffection ved Demonstrativet som Tegn for Substantivfore
stillingens særegne Charakter, i vor Sprogslægt, af dem, der lil 
Pronominalstammen föiede den aabne blöde Vocallyd, der moder 
os i forskjellige Modificationer efter Folkestammernes Sondring 
og Vandringer. Paa en slig Oprindelse, hvor Lydens Charakter 
havde og gav Betydning (det Feminine udtryktes ved den blö
dere, aabnere, dvælende Afslutning af det Udtalte), maae vi

*) Meest vilde man synes at liave Grund til at tale om en mindre poetisk 
Opfatning, hvis et Sprog oprindelig havde dannet en bestandig Fe- 
mininbetegnelse (ikke en Udhævelse af Kjönnet i enkelte Tilfælde), 
men indskrænket den til det virkelige naturlige Kjön. Og dog kunde 
Styrken og Bestemtheden af Kjönsforestillingen være det, der 
hindrede dens videre Udbredelse, uden ved enkelte friere Personifi- 
cationer, der da vilde fremtræde saameget kraftigere. Ad Omveie er 
noget Sligt i vort Sprog bragt tilveie for det ikke blot naturlige, 
men ved Personlighed forbundne Kjon derved, at vi have faaet et 
eget tredie personligt Pronomen og der bevaret Femininet.
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her just i Modsætning til anden oprindelig Orddannelse tænke, 
fordi Talen her ikke er om Navn, men om en almindelig Mo
dification. Men her viser det sig atter, at der vel kan tænkes 
en slig Lydbetegnelse for den feminine Charakter, men at den 
abstractere Forskjel imellem det Masculine og Neutrale ikke 
paa denne Maade var efterlignelig og let at udtrykke. Her 
moder os altsaa igjen Kjönnet som oprindelig dobbelt i Sprogene, 
i det Masculinum og Neutrum falde sammen, hvad da ogsaa 
snart historisk Erfaring vil vise os. Anderledes vilde Sagen 
være, hvis man kunde tænke sig et særeget Pronomen for det 
Levende og dette dernæst nuanceret efter Kjönsforskjellen. Men 
en slig Adskillelse ligger aldeles udenfor Demonstrationens op
rindelige Væsen og bliver endnu utænkeligere, naar den 
skulde rette sig ikke efter den naturlige Grændse, men 
efter den ved Phantasien foretagne Udvidelse af det Le
vendes Classe. Havdes en slig Betegnelse for de to na
turlige Kjön, vilde den være af substantivisk Oprindelse, to 
forskellige Ord. Der er heller intet historisk Spor til slige 
Pronomina i gammel Sprogdannelse. Det særegne Pronomen 
ikke for Alt det Ikke-Neutrale, men for det Personlige, som er 
i vort Sprog, har först i den nyeste Sprogdannelse faaet denne 
Function, som vi strax ville faa Leilighed til at see. Derimod 
maatte en paa den ovenfor udviklede Maade funden Modification ? 
af det almindelige Demonstrativ udbrede sig ifölge det af Phan
tasien bestemte Kjön, ikke saameget i poetisk Aand som i Be
tegnelsens Interesse. Og saaledes have vi et egentligt gramma
tikalsk Kjön, det er, en betegnet Kjönsforskjel, der gaaer ud 
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over det naturlige Kjöns Grændser og derfor er ubestemt og 
rnaa læres.

Paa dette Trin med de to Kjön, Hankjön og Hunkjön,
\

staaer nu hele den semitiske Sprogslægt. Det ligger udenfor 
min Plan og overskrider min Indsigt at indlade mig paa det 
Enkelte i denne Sprogslægt, saasom dens forskjellige Femininbe
tegnelse i det enestaaende Pronomen Orn) og i Suffixet, hvoraf 
det sidste har afgivet den Femininendelse, der udenfor Pro- 
nominet har udbredet sig (dog ved Siden af en anden 
Mærkværdig er Betegnelsen af den abstráete Opfatning af Ad- 
jectivforestillingen, som ingenlunde bor regnes imellem det, 
der fremkalder en positiv Neutrumsbetegneise. Semiterne un
derlægge istedetfor den reen-abstracte Forestilling en dunkel 
Substantivforestilling (i Pluralis maae vi bruge Ting\ der maa- 
skee just for*  dens Dunkelhed og Svaghed opfattes feminint. 
De sige dVtj (rnagnæ for magna). Man kan hermed sammen
ligne vort Almuesprogs: Hun blæser idag, o. s. v. ♦).

*) Spanierne have i (lette enkelte Tilfælde bevaret en egen fra 
Masculinet forskjellig Artikelform (Zo major, det Bedste). S. Rasks 
Afhandlinger S, 195.

At den samme Dobbelthed ifölge mange Vidnesbyrd op
rindelig har været tilstede i den Stamme, hvortil Sanskrit, La
tin og Græsk og vort Sprogs Forgængere höre, skulle vi siden 
see. En Folge af den svage Adskillelse imellem Masculin og . 
Neutrum i Latin er det, at i alle romanske Sprog ved den 
gamle Declinations Forsvinden den ældre. Dobbelthed i Kjön 
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er vendt tilbage. Til Adskillelsen i tre Kjön have’ vi seet rin
gere Opfordring og större Hindringer for den. En Anledning 
kunde imidlertid vistnok udgaae deels fra den ubestemte De
monstration af en Ting, hvorfor Navn ikke havdes eller ikke 
kunde anvendes, fordi Gjenstanden ikke var klart fremtraadt, 
deels fra Demonstrationen af saadanne Forestillinger — og det 
ere de egentlig neutrale, — som saalidet livligen fremtraadte, 
at de imellem flere ikke let ved Demonstration fremkaldtes for 
Sindet. Begge Tilfælde udfordrede en forstærket Demonstra
tion, og i Lydskærpningen ligger det Charakteristiske, der lader 
sig eftervise i de ægte Pronominers Neutra i vor Sprogslægt 

er f. Ex. intet ægte oprindeligt Pronomen). Der dan
nedes saaledes en egen Neutraldemonstration ; de Forestillinger, 
om hvilke den brugtes, bleve grammatikalske Neutra. Jeg veed 
Intet bedre at anfore til Oplysning end det franske cWn, et al
mindeligt neutralt Pronomen i et Sprog uden Neutrum i de 
enkelte benævnte Forestillinger, i dets Form en Forstærkning af 
den masculine Form. Ved denne Adskillelse gjentog sig natur- 
ligviis det Phantasiens Spil, der allerede iforveien synes saa vil- 
kaarligt at have brugt Kjonsstemplet ved at udpræge Feminina*).

*) Et enkelt Træk heraf kan tjene til Exempel. Det Levende, men 
enten i abstract Omfang Opfattede {Barn, Dyr, i Dansk ogsaa Men
neske) eller lidet Livlige {Sviin, Faar) blev hyppig Neutrum.

Det tredie Trin i Kjönsudviklingen, for strax at gjennem- 
gaae alle, er det, hvorpaa vort dannede Tale- og Skrift-Sprog 
staaer og det svenske med nogle flere Levninger af Triplicite- 
ten, det, som det synes, mindst naturlige Trin, hvorpaa det 
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Levendes og det deri, oprindelig med den specielle Kjönsiore- 
stilling, Optagnes Klasse staaer imod Neutrum. Denne Dan
nelse , der imidlertid vil finde en overseet Analogie i Sprogene 
med tre Kjön, er i sin Oprindelse aldeles grundet i tilfældig 
Omstændighed. Under det gamle Sprogs Oplosning ved Man
gel paa sammenholdende Baand imellem den vidt adspredte 
Slægt og ved Blanding forsvandt de ogsaa Kjönnene adskillende 
Flexionsmærker med Undtagelse af den stærke T- lyd for Neu
trum; i Anvendelsen af Pronomen opstod Vaklen imellem Mas
culin og Feminin, og en Form, hvori Forskjellen var ophævet 
(den, af Masculinets Accussativ ]5ann) gjorde sig gjeldende. Det 
Ord, hvori Forskjellen, understottet af det naturlige Kjön, holdt 
sig, blev ogsaa indskrænket til det Personliges Betegnelse; thi 
i det gamle Sprog er harm, hó/i fuldkommen is, id, for gram
matikalsk Masculin og Feminin. Kun Almuesproget bruger 
endnu den i dette Ord opbevarede Adskillelse udover ikke b'ot 
det Personliges, men ogsaa over det Levendes Grændser, ime
dens enkelte Provindsdialekter baade i den ubestemte Artikel 
og i Adjectivet have bevaret de tre Kjön. I Svensk er hun selv 
i Skriftsproget ikke blot brugeligt om personlige Gjenstande. 
En anden Indskrænkning af Kjonsadskillelsen viser det engelske 
Sprog, hvor de to Kjön ikke ere sammensmeltede, men saaledes 
trængte tilbage, at Masculinet alene har holdt sig for det na
turlige Kjön (dog saa, at visse Dyrearter uden Hensyn til Indi
videts Kjön betegnes masculint) og Femininet, der ogsaa her 
viser större Modstand, har beholdt en i Skriftsproget og det 
höiere Talesprog ringe Udstrækning udover det Levendes 
Grændse, tildeels ved ikke sandselige Gjenstande. Neutrum har

Vid, Selsk. hist, og phil. Skr. V, Deel. B 
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forresten næsten hævet sig til almindeligt Kjön. Det kan ikke 
nægtes, at den Simpelhed, til hvilken dette ved saa store Fol
keblandinger og Omvæltninger dannede og derved de fleste 
Former berövede Sprog herved er bragt, i Beqvemhed ikke 
meget staaer tilbage for enten de sydlige eller vort Sprogs Du- 
plicitet eller for den Triplicitet, som af de vesteuropæiske Sprog 
kun det tydske og hollandske have bevaret. Thi den pronomi
nale Adskillelse af Subjectet er alleroftest önskelig ved de per
sonlige, i naturligt Kjön forskjellige Subjecter.

Det engelske Sprog har en anden priseligere Simpelhed. 
Kjönnet er der indskrænket til dets oprindelige Sæde, Pronomi
nalbetegnelsen. I de övrige Sprog, hvori Kjönnet fremtræder, 
finde vi for det Meste, at Substantivets Kjön over en Indfly
delse paa de Ords Form, der træde i Prædikatsforhold dertil, 
og her först see Mange et virkeligt grammatikalsk Kjön. At 
Intet er urigtigere, behöver jeg ikke at vise , efterat jeg oven
for har omtalt det for Sprogets Fordring aldeles unödvendige i 
ved Siden af det nævnte Substantiv selv at udhæve Biforestil
lingen, end sige at udhæve den ved Prædikatsforestillingen, som 
derved aldeles ikke modificeres. Denne hele Udfoldning 
af Former er en Folge af det unge Sprogs Ubehjelpsomhed og 
Stræben efter Tydelighed ved endnu ikke faste Normer eller 
af dets barnlige Dvælen og Gjentagelse. Denne Stræben bragte 
til ved Prædicatet igjen at udhæve Subjectet, især det fra den 
almindelige Classe afvigende, ved den Lydnuance, der beteg
nede det i Pronominaldannelsen. Dette er nemlig den 
egentlige Form, som ved Hovedadskillelsen, Femininet, frem
træder overalt. (Om Neutrums Adskillelse fra det Levendes 
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Kjön og derved tillige om Masculinformen, nedenfor). Vi gjcii- 
finde da næsten denne Form i Almuens daglige Tale: H un er 
god, hun. Kun er her et heelt Pronomen, hvilket i Kjönsbeteg- 
nelsen i Prædicatet, hvad Pronomens Stamme angaaer, findes i 
vore Neutra paa t. Hvorledes denne Udhævelse sluttede sig 
til Ordet ved den Agglutination, der er Flexionsformern.es Mo
der, derfor have vi Oplysningen nær i vor bagved hængte be
stemte Artikel, især naar vi tage den islandske Form, hvori 
Demonstrativet er saa kjendeligt (konungrinn af konungr og 
hinn)*).  Fordi nu dette er saa, derfor fremtræder Vilkaarliglied 
og Tilfældighed saa stærkt i denne Udstrækning af Kjonsbeteg- 
nelsen. I de semitiske Sprog afficeres ikke blot Adjectivet, men 
ogsaa Verbet af Subjectets Kjon. I vor Sprogslægt gjennem- 
trænger Kjönnet kun det adjectiviske Prædicat. Ogsaa her maa 
det i Latin og Græsk ofte vige for en blot mechanisk Lydhin
dring (i de latinske og endeel af de græske Adjectiver paa to 
eller een Endelse) eller for Adjectivets Sammensætningsart (i 
mange græske Adjectiver) eller andre Omstændigheder, der just 
bortfjerne den vigtigste Kjonsbetegnelse, den feminine, ikke at

*) Det er ikke utænkeligt, at i enkelte Tilfælde denne Agglutination 
kunde erstattes i Feminin ved en dvælende Udtale af en allerede til
stedeværende blöd Vocaludgang; lierbid regner jeg den feminine En
delse i (foruden à) i Substantiver og Adjectiver i Sanskrit; men at 
betragte Femininbetegnelsen i Sanskrit, Latin og Græsk som en For- 
længelse, som jeg har scet en tydsk Lærd gjöre, kan ikke falde 
den ind, der betænker dens eensartede Skikkelse og den tydelige 
Fortrængelse 'af den almindelige dunklere Udlyd (i Latin u, og i 
Græsk o).

R 2
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tale om en Vaklen, der finder Sted i Græsk i Dualis, Indly
sende viser dette sig i de latinske Adjectiver, der vakle imellem 
den Udtale (med Udlyden u), der antager Feminendelsen, og 
den (med den tynde Udlyd e eller i), der ikke antage den 
{hilaras og hilaris o. s. v). En særegen Maade, hvorpaa Sub- 
jectets neutrale Charakter bliver synlig i Prædicatet, maa her 
beröres, skjöndt den staaer i Forbindelse med, hvad længer hen 
skal udvikles om Adskillelsen af Masculin og Neutrum. Sub- 
jectets Henhören til det Levendes Classe (uden Hensyn til 
Kjön, som altid i Modsætningen til Neutrum) medförer nemlig en 
fuldere og stærkere Udtale, det Modsatte en svagere (aÀ^^ç- 
¿¿ÂrçS’Êç, (r&cpgtov ogsaa fort em-forte'). Ene staaer i Græsk
et mærkværdigt Phænomen, en stærkere, ikke blot vocalisk Fe
mininbetegnelse, Endelsen era, i Toletera,, TvQ&iiæa.) Xct,(ás(rcra,. Jeg 
vover ingen Formodning om Oprindelsen til dette er, der paa 
Ordets Form yttrer næsten ganske samme Indflydelse som No- 
minativmærket (i ^¿t^gcrera, hvor tr fordobles, er en liden Af
vigelse). I det Tydske endelig strækker Kjönsbetegnelsen sig 
kun til det hosstaaende Adjectiv, ikke det iSætningen som Præ- 
dicat tiifoiede,

Endnu have vi ikke betragtet det, hvormed den Uövede 
vilde begynde, Kjönnet betegnet i Substantivet selv. Vi maae 
her sfrax forekomme en Misforstaaelse, hvori dog vel kun Faa 
vilde fulde. At visse Endelser ere egne for Substantiver af dette 
eller hiint Kjön, gjör dem ikke til Kjönsendelser, hvori Kjönnet 
er betegnet. De ere Afledningsendelser og Sammensætnings
former, der ifölge deres oprindelige Betydning i Sproget og 
Anvendelse medførte i de Ord, de dannede og til hvis Dannelse 
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de just derfor brugtes, for det Meste en vis Kjönsforestilling, 
Noget, der da og gjelder om slige Dannelsesmidler som Præ
fixet gei Tydsk*).  At oprindelige Kjönstegn i Substantiverne 
ikke ere tænkelige, have vi seet**).  Det er endvidere betragtet,

Ofte er den Kjönsregel, der hcrpaa kunde bygges, forvansket der
ved, at forskjellige Endelsei’ i Tidens Længde have faaet eet Ud
seende. Ved nogle Regler om Kjönnet efter Endelsen er der 
egentlig slet ingen Endelse at tale om. Naar Ordene paa azzs i La
tin angives som Feminina er Sagen den, at ligesaavel laus og fraus- 
som mors ere Ord, der bestaae af den blotte Verbalstamme medNo- 
minativmærket s. Den simple Forestilling om en Handling var i 
dette Sprog feminin.

**) Jeg kan her ikke undlade at anfore et Phænomen, som Abel-Remu
sat omtaler i hans récherches sur les langues tartares. Tome finie« 
p. 111. Mandschoutartarerne danne af nogle Substantiver ved en 
Vokalforandring inde i Ordet et andet af samme Hovedbegreb, men 
modificeret efter Forestillingen om Styrke eller Svaghed, Overord
ning eller Underordning, og Modsætninger af lignende Ai t. Khakha 
betyder (jeg beholder Abel - R.emusats Oversættelse) måle, Khekhe 
femelle, ganggan esprit ferme, fort, giggen esprit faible, complai
sant, ama père, eme mère, garoudai en fabelagtig Fugl, geroudeï 
denne Fugls Hun; mais, tilföier ban, ces distinctions sont peu com
munes et sujettes à beaucoup d’irrégularités. Der er her ingenlunde 
fundet et i Ordene selv liggende Præg af deres Kjön — grammati
kalsk Kjön har hiint Sprog slet ikke, — men kun en Dannelses- 
maade af pisse afledede Ord , medens forresten i hele Sprogets öv- 
rige Ordmasse ingen Parallel finder Sted imellem Vocalerne i Ordet 
og Gjenstandens Charakter og Opfatning fra denne Side; ja geng- 

gen medfö'rer maaskee slet ingen anden Kjönsforestilling end ganggan,
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hvorledes en Kjönsendelse andetsteds kunde opstaae, nærmest for 
Femininet. Men hvorledes kunde man falde paa at föie denne 
aldeles overflödigt til Substantivet? Sagen er, at den forsi ikke 
er föiet til det færdige Ord, men brugt som orddannende Afled
ningsendelse. Af equu (med Nominativendeisen equus) blev 
equa, af 0*10  blev Men ikke blot af Substantiver dan-
nedas saaledes nye. Ordstammer kunde enten alene herved 
eller ved denne Endelsa i Forening med andte Tilsætninger 
besterntere formes til Substantiver, og var dette skeet i flere 
Tilfælde, kunde vel en vis Analogie bringe til at lade samme 
Lydmodification höre ved Ord, der allerede uden den havde 
existeret som Substantiver, men i deres Form (ved en dunkel 
Vokalendelse) vare modtagelige derfor. Men mange af de æld
ste og hyppigste Femininer af denne Art antage som bekjendt, 
i Latin og Græsk ikke hjemsendelsen (i Latin Træers Navne, 
humus, manus, domus, i Græsk vàroç, vtja-oç o. s. v. I Sanskrit 
derimod gives ingen feminine Substantiver paa kort a, Nom.

Heller ikke iudeholder dette Phænomen det Mindste for dem, der 
tillægge de enkelte Lyd en vis Grundbetydning og tænke sig den 
forste Orddannelse som en Characteristik af Gjenstandens Egenskaber 
ved Lyd. Her er i dette Phænomen ikke Tale orn Stamordenes 
egen Dannelse efter Gjenstandcn; der ere ikke Gjenstande af en vis 
Art, hvis Navne have A-Lyden, andre, hvis Navne have E. Hvad 
Sagen selv angaaer, er det ved nogen Eftertanke klart, at det, der 
fremstillede sig til individuel Betegnelse, ikke var en Composition af 
almindelige Egenskaber, mindst af de fattige almindelige Bestemmel
ser, der kunde udtommes ved Vocallydenes Dybde, Skarphed, Blod- 
hed o. s. v. (Thi kun om Vocallydene er her Tale). 
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äs, svarende til us, Græsk oç). Alle andre Femininer (i Græsk 
og Latin efter tredie Declination) bleve aldeles uden Kjönsen- 
delse Af Betegnelse af Neutrum i Substantiverne findes hver
ken i sydlige eller nordlige Sprog af denne Slægt Spor. At 
//Z eller v ikke ere Neutralendelser, viser deres Fælledsskab for 
alle Kjön i Accusativen. Om en Masculinbetegnelse (uden den, 
der opstaaer ved Modsætning til det betegnede Feminin) er hel
ler ikke Talen,' at s ikke er Masculinbetegnelse, kunne allerede 
tredie Deklinations Feminina og Adjectiverne af to Endelser 
vise. Men hverken s eller m (r) eller i Islandsk r ere Modi- 
ficationer ved Ordet for Deklinationen, men höre til denne. 
Om deres Beskaffenhed vil jeg ret strax have at tale, ligesaavel 
som om Kjönnets eiler dog Classificationens Tilsyneladelse i 
Substantiverne selv ved Pluralisdannelsen. Vi gaae nemlig 
först over til at betragte Adskillelsen af Masculin og Neutrum 
i de Sprog, der have faaet tre Kjön, og til at fore Beviset for 
hvad ovenfor er sagt om det Underordnede i denne Adskillelse. 
Betragte vi altsaa först Pronominerne, saa falder i Latin Overens
stemmelsen imellem Masculin og Neutrum i de korteste og 
meest radikale Pronomina ved förste Blik mindre i Öinene, 
fordi Femininendelsen ikke har holdt sig saa stærkt imod Ca- 
sustegnene, at jo ogsaa Femininet i Genitiv og Dativ falder 
sammen med den almindelige Form. I Ablativen (eo) viser sig 
dog Forholdet. I Græsk derimod er i Artiklen, det oprindelige 
Pronomen, udenfor Nominativ og Accusativ Masculin og Neu- 
trum eens, medens Femininet paa det Bestemteste er sondret, 
ved Endelse. Det Samme gjelder i Sanskrit ved sns-sa-tat 
hvilket med den sædvanlige Overgang i Vocalen (å til ä, â til ù) 
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er Islændernes Demonstrativ sá-su-^at Det, der overalt ad
skiller Neutrum, er den stærkere T-Lyd, der i Latin er d. Men 
dette T er ikke en for Neutrum eiendommelig Betegnelse j det 
er en anden oprindelig almindelig, men stærkere Demonstration, 
der derfor bruges overalt, hvor Casustegn hæfte sig til5 hvad 
der i Nominativen re er Neutrum , er i Genitiven tow, rfc, reu 
eller i Sanskrit tasja, tasjâs, tasja alle Kjon. I Nominativ er i 
Masculin og Feminin en anden Pronominalstamme, bestaaende 
i Aspirationen med en dunkel Vocallyd, der saalidet er adskilt 
fra Neutrum, at den i Græsk er beholdt iRelativformen öj-jy-o. 
Sanskritnominativen opstilles af Bopp (efter de ældre Gram
matikere) som fremkommen ved en exempellös Overgang af 
det radicale Begyndelses-T til S. S ér her den samme Modifi- 
fication af Spiritus asper, som i super, sylva o. s. v. Men 
denne stærkere demonstrerende Lyd (t) dannede ikke blot selv 
et Pronomen, men forenede sig ogsaa med andre. (Om slig 
Dobbeltdemonstration er talt ovenfor). Anderledes forekommer 
den ikke i Latin, hvor den af i danner id, men ogsaa findes i 
illud.) istud. Den samme Indpodning af T-Lyden finder Sted 
i Islandsk og gjor hit af hinn, hin, Saaledes uddannede sig da, 
men, som selve Vaklingen viser, med Vanskelighed, en Prono
minaladskillelse imellem Masculin og Neutrum derved, at Neu
trum betegnedes paa en Maade? der oprindelig ikke indeholdt 
noget for det Charakteristisk. Masculinum blev ubetegnet. 
Det kan maaskee endnu anföres som et Beviis for denne Ad
skillelses sildigere Alder, at denne pronominale Neutralbeteg
nelse ikke i Sanskrit, Latin eller Græsk har udbredt sig videre? 
i Islandsk er T-Lyden udbredt til Adjectiverne.
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Der er en anden ydre Adskillelse af Neutrum fra det Levendes 
Classe, der oprindelig slutter sig til selve Substantivet, fordi 
den fremkommer ved en Betydningen modificerende Formforan
dring af dette. Et af de vanskeligste Punkter at danne sig 
endog blot en rimelig Mening om, er, hvorledes i Sprogene et 
Tegn for Ordets Udstrækning til at omfatte flere Individer af 
Forestillingen, et Fleertalsmærke, udfandtes. De Tegns Forskjel- 
lighed, der ved deres Dunkelhed unddrage sig Analyse, og de 
faa, der i enkelte fjerne Sprog lade sig analysere, vise klart nok, 
hvad man af sig selv kunde formode, at ikke blot de forskiellige 
Sprog have fulgt meget forskiellige Veie heri, men at desamme 
Sprog have antydet denne Forandring i Betydningens Omfang ► 
ved forskjeliige Midler. Paa Valget af disse kunde da ogsaa 
Forestillingens Art og Opfatningsmaade have Indflydelse, og 
den har havt den. Semiterne have ogsaa heri vedligeholdt 
Kjönsdupliciteten, i det Masculiner og Femininer have deres 
særskilte aldeles forskjeliige Fleertalsendelse (□’’T og- Jni—). 
Vor Sprogslægt derimod har her conseqvent fulgt Modsætnin
gen mellem det Levendes og det Livloses Classer, uden Hen*  
syn til Kjönsadskillelsen i den förste. Kun faaer Fleerlalsendel
sen i de Femininer, der have antaget Kjönsendelse, et lidet 
forandret Udseende ved at forbindes med hiin tidligere og mere 
umiddelbart tilsluttede Endelse*).  Her ligger altsaa en stor 
Analogie med vort Fælledskjon, men af langt oprindeligere Art.

*) Ved den forskjeliige Character, hvormed undertiden Forestillingen i 
dens Enkelthed og i dens Fleerhed hemtraadte for Phantasien, op
stod© de saakaldte Heterogeuea.

Vid, Seist. hist, og phil. Skr. V. Deel, S
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Fleertalsendelsen er for dette Fælledskjon i Sanskrit kun een, 
as, i Latin og Græsk dobbelt, i (ai-æ) og es (i de consonantisk 
og med den lettere Udlyd (e) endende Ord) i Islandsk i. Neu
trums Fleertal er i Græsk og Latin af den Art, at man maa be
tvivle, om det er et eget tilhængt Suffix eller en blot ubestemt 
Udvidelse af Udtalen véd den almindeligste meest aabne Vocal- 
lyd a, dog med Fortrængelse af den dybere Udlyd (zz). Den 
samme Mangel af et egentligt tilföiet Mærke viser sig ogsaa 
ilslandsk Çauga-augu , land-lond, mannlikan-mauilika'ïi'). I 
Sanskrit er derimod Neutrums Fleertalsmærke i eller zzz, der 
synes at staae i Forbindelse med det z, der i de andre 
Sprog har faaet samme Function i en anden Klasse. Uden for 
Nominativ, Accusativ og Vocativ forsvinder denne Adskillelse, i 
det de fælleds Casusmærker tillige ere Fleertalsmærke eller saa- 
ledes forbundne dermed, at deLte ikke lader sig udskille.

Den her fremkomne Adskillelse af det Levende og det 
Livlöse kunde ligesaavel oprindeligen vise sig i Sprog, hvor 
egentlig Kjonsforskjel ikke fandt Sted, som dette Forhold ifölge 
Omveltninger næsten er tilveiebragt i vort Sprog. Man kan 
endog meget vel tænke sig, at i Sprog, hvor ikke engang det 
Levendes og det Livlöses Classification eller nogensomhelst ud
tryktes i Pronominer eller andetsteds, forskjellige Fleertalsmær- 
ker brugtes ved Ordene efter slige dem ledsagende Biforestil
linger og saaledes en skjult Kjöns-Classification eller en lig
nende fandt Sted. Det er efter A bel-Remusats Grammatik ikke 
muligt at sige, om ikke noget Sligt finder Sted ved Chinesernes 
otte Maader at betegne Fleertallct paa.



139

Det staaer tilbage at betragte, hvorledes i Adjectivets og 
Substantivets Flexion Forskjellen imellem Masculin og Neutrum
seer ud i Sanskrit, Græsk og Latin, for at vise, at disse ogsaa 
her falde sammen uden i eet Tilfælde, hvor under Indflydelsen 
af en anden Forestilling det Levende (Mase, og Feinin. under 
Eet) udhæves fra det Livlöse. Her moder os da först den be- 
kjendte Omstændighed, at Masculinum og Neutrum kun ad
skilles i Nominativ, Accusativ og Vocativ, i Aecusativ endda 
kun i visse Tilfælde, men forresten falde sammen. Dette med
fører den Nødvendighed at sige et Par Ord om Casus. Den 
vulgære Grammatik sætter Accusativ imellem casus obliqui 
som den, der danner den störste Modsætning til Nominativ. 
Denne Modsætning er imidlertid af en ganske anden Art end 
ved de övrige Casus, og Intet er klarere, end at Accusativ i 
dens Væsen staaer aldeles paa Nominativens Side mod de öv
rige Casus. Delte viser da ogsaa allerede Formernes ydre 
Skikkelse, der bragte Rask og siden Bopp til at stille Nomina
tiv og Accusativ sammen i Formlæren. (I Sanskrit adskilles 
disse, af Bopp med Navnet de stærke betegnede, Casus endnu 
mere fra de andre vçd en Modification af Stammen, end i Græsk
og Latin). Sagen bliver indlysende ved et Blik paa Casus’s
Function. Accusativ og Nominativ ere, for at anvende det 
gamle Udtryk imod Brugen, casus recti, der ikke betegne Fo
restillingen som staaende i noget særskilt Forhold uden som 
direct deeltagende i den udsagte Handling. For de ved dem 
betegnede Forestillingers Forhold er Exponenten Handlingen 
selv, der paa en forskjellig Maade udsiges om begge, hvilket 
/iser sig i Sætningens passive Form. De övrige Casus derimod

S s 
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betegne en udenfor den udsagte Handling staaende ForestillingsFor- 
hold tilden, somfor Anskuelsen er etrumligttil de i Handlingenim
plicerede (saasom: giv Bogen til En). De ere derfor alle Lo- 
calcasus, det er, Casus for Forhold i Rummet (eller for usand- 
selige Forhold, bragte af Indbildningskraften til denne Analogie), 
ikke i Handlingen, af hvilke Locativus kun er een, for et enkelt 
Stedforhold. De ere alle præpositionelle Casus , der og igjen 
under Sprogenes Revolutioner oplöse sig til Betegnelse ved Præ
positioner; de have ogsaa alle denne Oprindelse, kun at hvad 
der nu er og kaldes Præposition, engang ogsaa i vor Sprog
slægt for en stor Deel var Postposition, som det endnu er i 
det græske og latinske Digtersprogs Omstilling (Anastrophe). I 
nogle barbariske Sprog er hele denne Casusdannelse endnu 
tydelig*).  Nominativ og: Accusativ falde altsaa sammen enten 
som Ikke-Casus eller som jllmeen-Casus. (Om Vocativ, der er 
uden for Sætningen og, hvor den er forkjellig fra Nominativ, 

*) Kun ved Genitiv er det derfor at bemærke, at den i de ældre Sprog 
af vor Sprogslægt aldeles ikke kan cliaracteriseres som Eiendomsca- 
sus, hvilket Rask vilde i sin Stræben efter danske Navne for Ting, 
der efter deres Natur ikke kunne have betegnende Navne. Tbi 
Eiendomsforholdet, eller bedre Sammenhængsforholdet imellem to 
Forestillinger — thi ikke engang i vor Genitiv er Eiendornsbeteg- 
nelsen det Fornemste, — opfattedes under en Localanskuelse som en 
Udgaaen fra eller en lignende. Derfor forbindes hist Verber og 
Adjeetiver med Genitiv, hvilket hos os og dem, der staae paa lige 
Trin, som Englænderne, er umuligt. Paa dette Trin staae og alle 
Semiter, der have en Betegnelse for Sammenhængsforholdet i Ord
stilling og forkortet Udtale af det styrende Ord.
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dannes ved forkortet Udtale af Stammen, taler jeg ikke). En 
tvingende Grund til at stræbe efter at betegne Modsætningen 
imellem Nominativ og Accusativ gives der slet ikke. Denne 
Adskillelse er derfor uden Erstatning bortfalden i vort Sprog 
og i de romanske, med Undtagelse af Pronomina, ved hvilke 
Hovedforestillingens Tilbagetræden lod den engang indkomne 
og for Tydeligheden maaskee ikke unyttige Udhævelse af Mod
sætningen bestaae*).  Hiin almindelige Casus brugtes da ogsaa, 
hvor et Forhold var saa tydeligt i Sammenhængen af Talen, 
at det ikke behövede videre Betegnelse ved en anden Casus. 
Dette var Tilfældet, hvor i Forbindelse med Talen om en Be
vægelse nævnedes ikke blot et Sted, men et bestemt enkelt 
Sted {nornen proprium^ hvoraf da opstod Udtryk som Romam 
ire o. s. V., hvor, da Nominativ og Accusativ adskiltes, den 
sidste beholdtes. Heraf fremgik nu det ofte gjentagne, i dets 
Rod falske Forsög paa at forklare Accusativ egemlig som Beteg
nelse for Bevægelsen til Stedet, et Forhold, hvorfor i Sanskrit 
Latin og Græsk og overhovedet i denne Sprogslægt ingen egen 
Casus er dannet, men Begyndelsen til en ligger i Grækernes

*_) Om det forste personlige Pronomen behöver her ikke at tales. Be
stræbelsen efter at danne en almindelig Betegnelse for denne Reflexion 
over sig selv maatte finde ganske forskjellige Midler, eftersom den 
Talende opfattede sig selv som handlende Subject eller ikke. Ego 
og me ere radicaltforskjellige Ord.

’A-9'^va^?, oijcctjs, Jo/wj'Je, clÅctJ's, og dernæst deraf at for
klare dens Brug som Objectscasus. Til Betegnelsen af det nöiere 
Objectsforhold (der var aldeles overflödig, i det den laae i selve
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Tilföielsen af en Substantivforestilling til Verbet, kom man ikke 
ad en saa forkeert Omvei, og ingen Phantasie kunde opfatte 
Objectet som staaende udenfor Handlingen, der bevægede sig 
hen til den. Det var da og denne Casus, der forbandtes med 
alle Præpositioner, der ikke enten, sammenvoxende med Ordet, 
dannede egne Casus eller i deres Betydning faldt ind under 
eller sluttede sig til det Forhold, der ved en speciel .Casus var 
betegnet*).  Denne Almeencasus var da og i de Sprog, hvor 
andre Casus dannedes, oprindelig i Form intet andet end Or
dets rene Stamme, og den er det ofte endnu, endog fri for det 
tilsyneladende Tillæg, hvormed den ellers sædvanlig viser sig. 
Saaledes fremtræder den i de latinske Neutra paa e, Z, r, z, i 
de græske Substantiver paa u og i, i t/du, i Latin ogsaa

*) Det er, for at begribe Muligheden af at baade z*n og ex forbindes 
med Ablativ, vel at lægge Mærke til, at Præpositionen ikke behöver 
enten at falde sammen med eller ind undei' den Betydning, der op
rindelig ligger i Casuiendelsen, men blot slutter sig til Substantivfore- 
stillingen allerede opfatttet i et vist Forhold. Sprogene vise ikke 
sjeldent, enkelte barbariske just i dette Tilfælde endnu ganske tyde
ligt? Udtryk som: udaj i Riget.

i Masculiner som soZ, i Sanskrit i Adjectivformen mahat [mag- 
nus og magnum , Mase, og Neutr). (I de islandske Substanti
ver af Intetkjönnet er det Samme Tilfældet). Som Casus be
sidde vi den i Sanskrit, Græsk og Latin fog Islandsk) i alle 
Neutra, hvor, som bekjendt, Nominativ og Accusativ ere uden 
Forskjel. Men i de fleste Tilfælde, hænger sig til Stam
men i Sanskrit og Latin zzz, i Græsk v (punja-m, bonu-m. 
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¿ya&o-v). Dette m eller n viser sig imidlertid snart ikke som 
et andetsteds fra tilsat Tillæg med Betydning og Hensigt, mi n 
som en blot Vellydsforandring, en til Ordets aabne Udgang sig 
parasitisk sluttende Nasallyd, der i mange Sprog har Analogier. 
Den bekjendteste af disse er den saakaldte Nunnation i Arabisk, 
der ved Ordets hurtige Udtale i Forbindelse med et andet 
(status constructus} bortfalder. Heller ikke i vor Sprogslægt 
fornægter denne Lyd sin Parasitoprindelse. I Græsk viser 
denne sig ved en större, men aldeles ustadig Udbredelse^ thi 
Neutrums og Accusativens r er det samme, som, naar det i en
kelte Tilfælde for Udtalens Skyld forbindes med Dativens Plu
ralis eller med Verbets korte Endevocal, kaldes v é^eÁKva-TiJcóv. 
Endog paa dets her omtalte Plads falder det bort i 0, to, aAAo, 
auro, touto, g^eipo. I Latin ligger her Forklaringen af Elisio
nen af //z. Denne almindelige Slutningslyd, der i de enkelte 
Sprog viser en noget forskjellig Tilböielighed til at fæste sig 
til visse Vocaler, er da fælleds for alle Kjönj ikke blot Mascu- 
linum, men og den egentlige Femininendelse modtager den 
(dominum, iñenscun). Allerede ved denne mindre Tilböielighed 
til visse Vocaler, især den lette E- og I-Lyd og i Græsk u, 
fremkommer i Græsk og Latin en vis Ophævelse af den fælleds 
Form for Masculinum og Neutrum, i det da kun den kraftigere 
Udtale, som fremkaldes ved Forestillingens Livlighed, bringer 
Ordet, især Adjectivet, til at antage Nasalen. Foruden Substan“ 
tiverne paa e og i og i Græsk u, viser dette sig i de græske 
Adjectiver paa u (j/JVf og 4 Ju) og i de latinske paa e (forlem og 
forte), analogt med hvad ovenfor er bemærket om aA^-Srçç og 
¿A^í;. Men langt vigtigere fremtræder Adskillelsen ved
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Ophævelsen af den almindelige Casus og Dannelsen af en egen 
Subjectscasus, en Nominativ, hvorved bliver tilbage en Accusa- 
tiv, ikke blot som Objeclscasus , men tillige forsaavidl som al- 
mindelig Casus, at den forbindes med Præpositioner, er i Græsk 
hvad man kalder absolut Accusativ, o. s. v. Ved denne >ig-„ 
tige Overveielse vil jeg forst erindre om et mærkeligt og op
lysende Phænomen i det saa eiendommeligt uddannede baskiske 
Sprog. Her have Substantiverne en dobbelt Nominativ, dtn 
ene, hvor Subjectet fremtræder energisk, handlende, den anden, 
der i Forjn falder sammen med .Accusativen, hvor Subjectet 
er lidende eller i neutral Tilstand. En slig Udhævelse har i 
de Sprog, hvorom vi tale, Subjectet i Almindelighed faaet som 
Subject, ikke blot i enkelte Tilfælde, men kun ved Substantiv- 
Forestillinger af en vis Klasse, nemlig af det Levendes. Vi 
træffe altsaa her ganske den samme Modsætning som ved Plu
ralisdannelsen; thi s — og dette er Nominativendeisen baade i 
Sanskrit, hvor blot ved dens Anvendelse eller Udeladelse nogle 
andre i Folkets Udtale grundede Modificationer finde Sted, i 
Græsk og i Latin, — er baade Masculinets og Femininets Nomi- 
nativmærke j kun udelades det i alle tre Sprog, hvor Ordet har 
antaget den specielle Femininendelse (å, a, ff hvor Nomi
nativ blot udhæves ved en skarp, Nasalen fortrængende Udtale*).  

*) Om de faa Tilfælde, livor i Latin og Græsk ellers just Masculinerne 
ikke antage Nominativbetegneisen, behoves her intet Detail. I nogle 
indtræder da, som i Feminin, en skarpere afsluttet Udtale, der ud
trænger en Consonant (X/wr af Xioyr). I Sanskrit udelade« s overalt 
ved conaonantiskendende Ord,

7
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(I Islandsk derimod har virkeligen kun det mandlige Kjön faaet 
Nominativudhævelsen r, idet her Forestillingen om det Livlige 
forenede sig med Forestillingen om en speciellcre Energie, og 
her er altsaa en ægte Masculinendelse, der ikke er i Sanskrit 
Latin eller Græsk). Saaledes fremgik alisaa ai Masculins og 
Neutrums fælleds Form ved Nominativendeisen et Masculin i 
det Tilfælde, at Femininet iforveien var adskilt, altsaa det Om
vendte af hvad der er blevet antaget (f. Ex. af A. Grolef'end\ at 
Neutrums Form var fremgaaet af Masculinets Accusativ, der 
ikke er andet end hiin fælleds Form. Af hvilken Oprindelse 
dette Nominativmærke er, ville vi ikke vove at afgjore. At det 
er et selvstændigt tiltrædende Element, ikke en blot euphonisk 
Modification, viser noksom dets kraftige Indvirkning til at foran
dre Ordet. Bop}] har forsogt at forklare det som et Pronomi
nalanhang $ (i det tredie Afsnit af hans Vergleichende Darstel
lung der Sanskritsprache u. s. w. , derhandler om Casusendei
serne, i Berliner Academies Skrifter for 1826). Det er ikke 
meget sandsynligt, at et Pronomen, og det uadskilt for Mascu- 
linum. og Femininum, skulde have viist sig skikket til denne 
Udhævelse. Heller ikke lader en saadan Prnominalstamrae, som 
her behoves, hvori et stærktS er Hovedsagen, sig paavise, thi i.s’ns 
sa (js) ea) er 5, som jeg ovenfor har viist, en blot Modifica
tion af Aspirationen. Men langt besterntere at forkaste cr 
Bopps Forsög paa ogsaa at forklare Accusativs og Neutrums 
Endelse ni (D som et Pronomen, en Folge af alt for stor 
Stræben efter at oplöse Alt etymologisk uden just at vise det 
udfundne' Elements Brugbarhed til den det tillagte Function. 
Thi hvorledes skulde vel en Pronominaludhævelse være skikket

Pid, Selsk. hint og phil Skr. kr. Deel. T 
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til at betegne Objectet? og hvilken Forskjel imellem to Pro
nomina skulde^ gjöre det ene beqvemt til Subjectstegn, det 
andet ti! Objectstegn? Fremdeles kan man vel tænke sig, at 
Neutra ingen Subjectsudhævelse niodioge, men hvorledes de 
som Subjccter (i Nominativ) skulde modtage Objcctsmærket, 
lader sig ikke uden Forvirring af Begreberne gjöre rimeligt. 
Endelig lader sig her endnu mindre paavise en Pronominal
stamme m ; thi i Sanskritpronominet amu er baade a og u 
væsentlige, og det hele Tostavelsesord har slet ikke Udseende 
af en oprindelig, paa denne Maade anvendelig Stamme. Naar 
man hertil föier de ovennævnte klare Facta, der vidne om Be
skaffenheden af Slutningslyden zzz, troer jeg, al Tvivl her maa 
bortfalde *).

*) Blot med Hensyn til don mere tvivlsomme Nominativ vil jeg 
gjöre opmærksom paa den Fordobling af Pronomina, der 
maaite danne disse Casus i Pronominerne selv (Zs og eum, antikt 
im 'og em}. Nu har jeg vel ovenfor eiterviist Combinalioner af tu 
Demonstrationer, men til et andet Maal, Demonstrationens Forstærk
ning. Iler er den langt mindre rimelig, ved Aecusativen', Modsæt
ningen til det Udhævede, utænkelig. En paafaldende enestaaende 
Anomalie liggt r i Antagelsen af Nominativets s ogsaa i Neutrum i de 
latinske Participier og Adjectiver med cpn Endelse, og end mere i 
dets Bibeholdelse i Accusativ. I aKvfiig have allerede Andre bemær
ket at a horer til Ordstammen men efter Grunde, der
laae i del græske Organ, forsvandt i Flexionen.

Ved den Indflydelse, som denne Nominativendelse har til 
at give Stammen en anden Skikkelse, faaer nu Aecusativen i 
tredie græske og latinske Declination Udseendet af qn egen
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Dannelse, medens den dog kun i Latin bestaaer af Stammen med 
hiin M-Lyd (Jor terri) der efter Consonantei' tilknyttes ved den 
korteste, letteste Vocallyd (e/zz, ligesom i Sanskrit Nominativ 
dadat,') Accusativ dadatam), og i Græsk kun af Stammen med 
selve denne ubestemte Vocallyd efter Consonanten (Aeopra).

Hvad vi have bemærket om Forholdet imellem Nomina
tiv og Accusativ i Singularis, bestyrkes i Pluralis öiensynligt i 
den tredie Declinationsform, hvor i Latin begge Casus ere eens 
og i Græsk kun vise en let, vist blot euphonisk, Forskjel; ogsaa 
i Sanskrit er Ligheden den samme i den almindeligste Form 
For en Dannelse af Accusativ paa n (an) tilstaaer jeg ikke at 
kunne gjore Rede i men det Afvigende ligger her udentvivl i 
Pluralisbetegnelsen, der under Indvirkning af Opfattelsen som 
Subject og Object blev forskjellig. Noget lignende finder Sted 
i förste og aifden græske og latinske Declination, hvor Accusativ 
aabenbart har samme Mærke som i 3die (s) men her forenet 
med Stammens Vocal til os, a.<?, ou$, medens i Subjectsfor- 
holdet en anden Pluralisbetegnelse (z) finder Sted.

Det er maaskee en ikke ganske uinteressant Bemærkning, 
at ved den her givne Fremstilling af den i Begreb og tildeels 
i Form ringe Afstand imellem Nominativ og Accusativ bliver 
det langt mindre paafaldende, at i flere Sprog, som Nygræsk 
og Dansk, den gamle Accusativ er bleven til Nominativ. Det 
Samme er skeet i Italiensk 5 thi ponte, nouovo ere ikke de 
gamle Ablativer, hvis Omstempling til Nominativer medrette 
kunde synes paafaldende, men Accusativer med Udeladelse at 
den svage M-Lyd. < a

T 2

i
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Endelig have vi i den betragtede Udhævelse af Subj'eclet 
atter fundet en Maade, hvorpaa en af Phantasien foretagen 
Classification af Forestillingerne kunde gjöre sig gjeldende i et 
Sprog saaledes, at dens Analogie med Kjönsudviklingen i vore 
Sprog oversaaes, fordi den ikke viste sig i andre Ord, der havde 
Relation til Subsiantivet.

Jeg önsker, at denne Udvikling ikke maa have forfeilet 
sin Hensigt , ved Oplysningen af en Række sammenhorende 
Phænomener, foruden at skaffe Indsigt i disses egen Sammen 
hæng, tillige at give^et Bidrag til at betegne Sprogudviklingens 
labyrinthiske Gang, der vel aldrig folger en Enkelts Lune, men 
ligesaalidct en overveiet og beregnet Retning, og til at vise de 
Tilfældigheder, der herpaa have Indflydelse. Meget vilde kunne 
udfores videre og i större Sammenhæng af den, der kunde op
tage alle vor Sprogslægts Forgreninger eller dog de vigtigste i 
Undersögelsen, men, for ikke at omtale den slaviske Stamme, 
vilde jeg allerede i de germaniske Sprogs ældre Former have 
været saa afhængig af andres Angivelser og saa blottet for Over
sigt over den hele Sprogtypus, at jeg ikke har villet tage Hen
syn dertil. Undersögelsen vil, gjennemfört i dem, eftervise en 
talrig Mængde Modificationer, afvigende i det Enkelte fra den 
Form, jeg har fremstillet i Sanskrit, Græsk og Latin, men ikke 
modsige, hvad her er yttret i Almindelighed.



B I D R A G

TIL DEN

NORDISKE RAVHANDELS

HISTORIE.

VED

K C. irERLAUFF.





Blandt de Naturfrembringelser, der meere som Overdaadig- 
heds- end som Nödvendigheds-Artikler, giennem Aarlusinder 
have været Gienstænder for Handel, er der neppe nogen, som 
i flere Henseender tiltrækker sig, saavel den Naturkyndiges som 
Historikerens grandskende Opmærksomhed, end Ravet. Vel 
er dets vegetabilske Oprindelse ikke længer Tvivl under
kastet, men ogsaa dets, næsten udelukkende, Tilværelse paa ind
skrænkede Landstrækninger, er et Phænomen som foranlediger 
mangehaande Formodninger om den ældste naturlige Tilstand 
af de Egne, hvor det kan siges at höre hiemmej medens det, 
betragtet fra det historiske Standpunkt leder til höist interes
sante Slutninger om Verdenshandelens Gang i ældre som i nyere 
Tider. I Cartílagos blomstrende Periode forte Karavaner Ravet 
tilde samme Egne af detindre Afrika, hvorhen i detattende Aarhun- 
drede Mungo Park, tildeels ved Hielp af samme, begierligen sögte 
Handelsartikel, stræbte at trænge frem 5 og ligesom i det gamle 
Rom horer i det nye Constantinopel, Ravets Duft og Kiölighed i 
Sommervarmen, til den fornemme Verdens Vellevnet. Mindre 
hyppigt og af ringere Godhed findes dette Naturprodukt, som be- 
kiendt, i flere Lande, især ved Gravning; men i Mængde og i 
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större Stykker opkastet 'af Havet, kan det ikkun for endeel af 
det nordlige Europas Kyster siges at være et ejendommeligt 
Produkt. Derfor ere de ældste Spor af Ravhandelen altid 
bragte i Forbindelse med disse Egne, og med Föie tilskrives det 
denne Handel, at det nordlige Europas tidligste, dunkle Min
der ikke begynde nogle Aarhundreder senere. Ravhandelen er 
det forste lysende Punkt, der hæver sig over disse, fra Cultu- 
rens ældste Sæde fiernede Egne, og til det slutte sig igien de æld
ste dunkle Overleveringer af den gamle Verdens geographiske 
Kiendskab til Norden. Samtlige hidhorende Udsagn af græske 
og romerske Skribenter ere samlede, skiondt ingensinde med 
udtömmende Fuldstændighed, af GesTier, Schöning, Buttmann 
og maaskee Flere; men ved at henföre de Gamles Eftererretnin- 
ger herom til bestemte Steder, have Fortolkerne deelt sig 
imellem to Hypotheser; idet de Fleste, baade Ældre og Nyere 
lode Phænicer og Massilienser hente Rav fra den Kyst, der si
den det 13de Aarhundrede kan ansees for dette Produkts Ho- 
vedhiern, den preussiske; medens kun Faa antoge, at den ældste 
Ravhandel snarere kunde have været drevet paa det nordlige Eu
ropas mod Vesterhavet grændsende Kyster. Vel tör man ikke 
nægte den absolute Umuelighed af, at det dristige Handelsfolk, 
der tidligen skal have omseilet AfrikamodSyden, ogsaa, vedat 
folge den modsatte Retning af Europas vestlige og nordlige 
Kyststrækning, tilsidst kunde have naaet Österspen og Preu- 
sens Kyster; thi det er ikke ifolge sikkre historiske Udsagn, 
men kun ved Hjelp af geologiske Combinationer, at Östersöen 
antages engang at have været et lukket Hav. Men det er 
neppe heller sandsynligt, at noget Folk i Oldtiden skulde paa 
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en længere og farefuldere Vei liave sögt et Produkt, som de 
langt lettere og nærmere kunde erholde. Fra de tidligere be
søgte brittiske Öer, hvor Tinnet var for Phænicerne en vigtig Han
delsgienstand, kunde de neppe undgaae snart at blive bekiendte 
med en modsat Kyst, hvor Ravet hörte hiemme; en Kyst, 
som for den til forskiellige Tider gav efter for Vesterhavets 
Paabrud, havde en Omfang og en Udstrækning, hvorom Vi efter 
blotte historiske Data vanskeligen kunde giöre Os noget rigtigt 
Begreb, og var omgivet af Oer, der nu enten ere reent forsvundne 
eller kun tilovers i ubetydelige Levninger. Men, skiöndt upaa- 
tvivleligen de Gamles Beretninger om den ældste Ravhandel

♦

lettere ville passe sig paa den vestlige end paa den ostlige Ravkyst, 
haver dog Ingen af de Forfattere som erkiendte dette, endnu for
søgt at udlede en saadan Forklaring af tilstrækkelige Grunde, 
eller at bane Vei til en historisk Beviisförelse derfor, ved en 
forberedende Undersøgelse af hvorvidt den vestlige Piavkyst no
gensinde kan siges at have fortient dette Navn. Formaalet for 
nærværende Bidrag er Oplysning om disse og nogle andre endnu 
uopklarede Punkter i Ravhandelens ældste Historie. Skulde 
det lykkes mig at godtgiöre Ravets Tilværelse, især paa Kyst
strækningen fra Skagen til Nederlandene, som et eiendommeligt 
Naturprodukt, der i den dybe Hedenold kiendtes og benyttedes 
af Beboerne ogi en nyere Tid haver udgiordt en ikke uvigtig Han
delsartikel, vilde den Mening naturligviis ogsaa understøttes, 
at hiin Kyst egentlig var den af Phænicer og Massilienser be- 
sögte, ligesom, for en Deel, af Rommerne selv tidligere end den 
preusiske, kiendte Rav-Kyst. Men, en saadan Undersögelse maae 
naturligviis igien fremkalde en nærmere Prøvelse af flere blandt

Vid, Seish- hisf. cg phil. Skr. V. Jieel. U
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de Gamles Meddeelelser om vort Nord. Af Sidstnævnte vil den 
mueligenjföre til en anden end den almindeligen antagne, ligesom 
ogsaa til en anden end den herskende Anskuelse af Nordens ældste 
geographiske og ethnographiske Forhold. At gjendrive eller for
svare de forskiellige Meeninger om disse Æmner, vilde her, som 
oftest, være upassende 5 kun det Resultat Forf. efter nöiere 
Grandskning troer at have opnaaet, tillader han sig at fore
lægge den lærde Verden til Bedømmelse.

I.

Intet af vore ældste historiske Mindesmærker indeholder 
tydelige Vidnesbyrd om Ravfangst, Ravhandel eller Ravets Brug 
her i Norden. Ikke destomindre er det, ved Kiendsgierninger 
hentede fra Gravhöiene og fra Jordens Skiöd, sat uden for al 
Tvivl, at Nordboerne allerede i en tidlig Periode maae have 
kiendt og forstaaet at benytte dette Naturprodukt, og ved den 
store Forraad af forarbeidede Ravsager, som vort Museum 
for de nordiske Oldsager nu fremviser, kan man danne sig et 
anskueligt Begreb om Ravets forskiellige Anvendelse i den 
nordiske Hedenold. At disse runde eller aflange giennemborede 
Ravperler af forskiellig Störreise, saa regelmæssigen formede, at 
de tydeligen sees at være dreiede, medens en vis Omhue for 
at afvexle med forskiellige Former, heller ikke kan mis- 
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hiendes*),  have været bestemte til at danne Ilalsbaand ellet 
Smykker, kan sluttes deels af deres Skikkelse, deels af den Mængde 
og den Stilling hvori de ofte findes**),  endelig ogsaa af deres 
hyppige Forbindelse med Koraller af Leer, Glas eller Mosaik.

*) Antiqvariske Annaler IV. S. 222. I Pommern fandtes et Hals
baand af 32 hele og halve Ravkoraller, af en dobbelt, afvexlende 
Form ; Nene Pomrnersche Provinzialblätter, 2tes Bd. 2tcr H. 3. 225-

•*) Antiqv. Annaler II. S. 346. IV. S. 222. & Abildgaard saae paa
sin Reise en stor Mængde store aflange Ravperler fundne i en Tor- , 
vemose paa Hindsholm i Fyen, saa mange, at de kunde fylde en 
Skieppe (Haandskr. Dagbog}. Bernsteenskoraller trukne paa Heste- 
haar ere fundne i en Torvemose i Ostfrisland, hvor tillige fandtes 
et gammelt Liig; Arends Ostfriesland und Jever I. S. 16.

***) Man blev forst opmærksom paa disse mærkelige Levningei' i born
holmske Gravhöie ; Miinters Kirchengesch. v. Dänem. u. Norwegen 
I. S. 18. Siden ere lignende fundne paa flere Steder her i Rige' 
raavel i Gravhöie som ellers i Jorden {Antiqv. Annaler II. S. 222, 
260), bl. a. ved Sanderumgaard i Fyen5 ligeledes i Skaane (Idur. a 9de 
Heft. S. 293 ; hver Prover ai dem ere afbildede).

Men, foruden denne almindelige Form, er man i den 
seenere Tid tillige blevet opmærksom paa visse af Rav tildan
nede Efterligninger af Hamre, Öxer og Kiler, fra i til li Tom
mes Længde, saaledes gjennemborede, at de kunde tænkes an
vendte paa samme Maade som de runde Perler, med hvilke de 
som oftest findes samlede, nemlig til Halsbaand***).  Man kan

*

altsaa tænke sig, at disse besynderlige Figurer nærmest have 
havt en kunstmessig Afvexling med de runde og aflange Per
ler til Formaal; men dog kunde der ogsaa være Grunde til at

U 2
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tillægge dem en anden Anledning, hvilket især torde gieide om 
enkelte, i seenere Tid fundne og i vort Museum opbevarede 
större Stykker af samme Materie, omtrent to Tommer lange, 
og regelmæssigen dannede ligesom deGamles Öxehamre af Steen*).  
Det er bekiendt, at flere Oldgrandskere, i de Kiler og Hamre 
Öxer og Knive af forskiellige Steenarter, som saa hyppigen op
graves af Jordens Skiöd, ikke ville see virkelige Vaaben eller 
Værktôi, hvortil hine enten formedelst deres stundom altfor 
ringe Störreise**)  eller formedelst deres Materie ansees for 
uskikkede, men enten et Slags Prydelser og krigerske Udmær
kelsestegn, eller blotte Symboler paa Tordenens Virkning og 
overhoved Vidnesbyrd om en ældgammel Naturdyrkelse her i 
Norden***).  Det vilde fore altfor langt udover denne Under- 

*) En Saadan, funden i Jylland, rund for Enderne og gjennemboret, 
opbevares i vort Museum, der tillige fremviser mange flere Variete
ter af denne Slags, end man efter Materiens skrøbelige Beskaffen
hed skulde vente.

*♦) Det mindste i vort Museum opbevarede Specimen af denne Art er 
en Steenhammer, 2 Tomm. lang, fundet paa Moen ; jSord. Tidsir. 
for Oldkyndighed, II. S. 257.

I en Afhl. af S. T. Thorlaciui 'om Thor og hans Hammer, de 
dermed beslægtede ældste Vaaben, samt de saakaldte Stridshamre, 
Offerknive og Tordenkiler, som findes i Gravhöie (Sk atid in av i, sk 
Museum 1802, 4de og 5te Hefte) er denne Hypothese udfort med 
megen Lærdom og Skarpsindighed. Antydet var den dog allerede 
för af Sehefor, Major og O. Sperling (Ahrahamsens Afhl. i Anti- 
qv. Annaler I. S. 176- 180) og fuldstændigere, af den lærde Lundske
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sögelses Grændser, her at veie alle de Grunde, der kunne op
stilles for eller imod denne Hypothes. Udentvivl horer den 
blandt dem, der ubetinget hverken kan antages eller forkastes. 
Da disse Steensager nödvendigen maa henfores til en Tid, der 
stiger op over Metallernes almindelige Brug fölgelig ogsaa 
til Forsvarsvaaben; da de under samme Former findes hyppi- 
gen i Tydskland og Nederlandene, i Frankerig og Engelland, 
undertiden af Steenarter fra andre og fieme Lande*)  ; da de fuld
komment ligne de Vaaben og Redskaber af samme Materie, 
som Amerikas oprindelige Indbyggere og Oboerne i Sydhavet 
have brugt og tildeels endnu bruge; da man paa visse Steder i 
Sverrig og i Engelland, af saadanne Steeninstrumenter har fun
det saa store Forraad dybt i Jorden, at det synes, som hele 
Værksteder derfor her havde været nedgravne**);  endelig, —

Hæge og Antigvar Kil, Stobæus, (Opuscula, Daniisci 1752. 4to p. 
180). En lignende Forklaring af disse Steeninstrumenters Bestem
melse er ogsaa forsögt af Wiarda; s. Göttingische gel. Anzeigen, 
1819. St. 27.

Bocks Naturgeschichte von Preussen II. 602 ; Mones Gesch. d. 
Ilcidenthums in nördl. Europa. IL S. 370.

**) Man see t. Ex. den engelske Archœologia XIII. p. 204; I. Halls 
Trav, in Scottland, the Orkneys and Hebrides II. p. 539-40; 
Siöborgs Samlingar for Nordens Fornälskare II. S. 195. I en Höi 
paa Möen, hvori fandtes 17 Steenkiler og 200 större eller mindre 
Flintesteensknive, var maaskee en Steen-Arbeider af Profession jor
det ; B. Thorlacius over HedenoldshÖie og Steensætninger S. 42 ; 
Antiqv. Annaler I. S. 186.
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skiöndt en Grund af ringere Vægt — da vore eddiske Myther 
give Vink om Steenvaabens Brug her i Norden i Jætte-Alde
ren *),  kunde der vel være Anledning til at antage disse Arbeider af 
Steen for virkelig at have været det de forestille, Vaaben og 
Værktoi**).  Denne Bestemmelse modsiges ikke af den Om
stændighed, at man stundom finder disse Steensager, hvis For-

*) T. Ex. i Kampen mellem Thor og Hrungner; Snorra Edda ed. 
Rask p. 109; jfr. Thorlacius om Thor og hans Hammer S. 78; 
Edda Sæmundi III. p. 446.

% - \

•*) Som Beviis for det forste kan ogsaa tiene, at man i Gravhöie og 
Torvemoser har fundet menneskelige Cranier, hvori inddrevne Steen - 
hamre; Nordische Beiträge 2 Bd. 1 Th. S. 173; Antikvariske 
Annaler II. S. 342. Ved Betragtning af den Mængde Specimina af 
denne Art, som bevarea i vort Museum, vil man foranlcdiges tij 
mange Bemærkninger, som foröge Visheden om, at disse Vaaben og 
Redskaber virkelig have været brugte. Man finder saaledes Spor 
til, at de, slidte ved Brug, ere bievne reparerede m. m. Efter at 
dette var skrevet, er den nye Udg. af S. Nilssons Skandinavisk F auna 
(Fuglene) Lund, 1835 udkommet, i hvis Indledning den berömte Forfat
ter haver opstilt og tildeels udfort den nye og sindrige Hypothes, at de 
ileeste af disse forarbeidedc Steensager have været Redskaber, brugte 
til Jagt og Eiskerie af en Folkestamme blandt Nordens ældste Be
boere , der har levet i en Slags Vildheds- eller nomadisk Tilstand, 
og kan henföres til samme Folkefærd som Lapper og Eskimoer. 
Saameget der end kan indvendes mod denne Hypothes, synes 
den dog, blandt alle Forklaringer over disse mærkelige Kiinst- 
frembringelser fra en ubekiendt og raae Alder, at fortiene incest 
Opmærksomhed.



159

færdigelse ni aa have kostet megen Umage og Tidsanvendelse, 
i betydelig Mængde i Gravhöiene; thi, ikke at tale om den 
hos ældgamle og udannede Nationer almindelige Forestilling 
om disse Tings Benyttelse i en anden Verden, kunde maaskee 
Grunde anföres for at de steensatte Gravkamre, der findes i 
store Gravhöie, undertiden have afgivet Giemmesteder, ikke 
blot for de Afdödes Been, men ogsaa for de Efterlevendas 
Skatte og kostbareste Eiendele. Men haver nu end disse Steen- 
sagers oprindelige Bestemmelse været den, hvorom saavel de
res Form som den ethnographiske Parallellismus giver Formod
ning, er det dog langt fra, at man derfor aldeles tör frakiende 
dem enhver religiös eller symbolisk Betydning, efter den gamle 
Verdens Begreber. Den Stilling hvori Steenkiler og Steenhamre 
ofte ere forefundne i Gravhöiene, enten opreiste i Indgangen, 
eller i en Fiirkant omkring Liget, eller under dets Hoved*)  5 
Visheden om Steendyrkelse i det förchristeiige Norden som i 
flere Dele af den gamle Verden**),  ikke blot af raa op
reiste Steene der dyrkedes som Boeliger for usynlige Væse

*) Wilses Beskrivelse over Fridericia S. 89 ; Thorlacius om Heden- 
oldshöie S. 41-42; Mones Gesch. d. Heidenthums II. S. 372. 
Flere Excmpler ere anforte af Abrahainsen i Antigv. Annaler I. S. 
186 folg.

♦*) S. herom Meiner s.'s Gesch, der Religionen I. S. 150 og Miinters 
Bethylien des Alterthums i hans Antigvarische Abhandlungen, hvor 
Forf. kun i Slutningen tager et aldeles flygtigt Hensyn til de 
gamle Nordboers Forestillinger i denne Henseende.
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ner*),  men ogsaa af mindre og tildannede, der brugtes som 
Amuleter**);  det mærkelige Sted hos Saxo om Thorshamre 
^nallei joviales} af Metal, der, som Gienstænder foren gammel 
Cultus, opbevaredes endnu i Begyndelsen af det 12te Aar- 
hundrede, i et Offerhuus paa en af de svenske Öer i Östersöen, 
enten Öeland eller Gulland***);  endelig, den Virksomhed og 
Betydning, Mytherne tillægge Thors Miölner og Hammerteg- 

Kristnisaga p. 10 ; Landnamabok p. 257 ; Jus eccl. Thorl. Keùll. 
p. 78 *, Bartholini Antiqvitates p. 627 ; Keisleri Antiqvitates p. 
13 sq. Uden Tvivl have de höie obeliskformede Steene som hyppi- 
gen findes her i Norden, især i Norge og Sverrig og almindelig be
nævnes Bautastene, været saadanne Gienstænder for Naturdyrkelse ; 
men de ere uden Tvivl aldeles forskiellige fra de i Heimskringla, 
Havamcil og £1. St. omtalte Bautasteinar der opreistes efter Afdöde. 
(jfr. ßar/eia hos Homer □; monumentum sepulchrale; Bethvlier', boto 
□ lapis terminalis i M. A. Latin.)

**) Jus eccl, Thorl. Ketill. p. 78. ”Menn skolo eigi fara med steina 
eda magna pá til pess at binda á menn eda fenad.” Herved for- 
staaes aabenbart portative Stene, som Amuleter, til Modsætning af 
opreiste Stene om hvilke det strax efter heder, ’’ef ma<5r truir á 
steina til heilindis seredafésino.” En saadan Amulet var maaskee den 
’’lifstein” der omtales i Kormaks Saga p. 80. 116. hvorom meere i det 
Folgende.

***) Saxo Gramm, ed StepL’iiii p. 237- jfr. Edda Sæmundi III. p. 516. 
957 sq. Et hidhorende Sted, formodentlig efter et gammelt Sagn, 
findes i Strelovs Gullandske Krönike S. 66. Som Paralel hertil kan 
anfores Ilerodots Beretning (IV. c. 9), at Gelerne i Tordenveir af- 
skiode Pile op i Luften.
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net*),  alt dette forenet kan ikke andet end vække Formodning 
om, at hine med de Döde nedlagte Steenarbeider tillige have 
havt til Formaal, deels at fierne fiendske Aander fra Gravste
det , deels som symboliske Forestillinger af Thors Ifammer 
eller af Lynildens Virkninger at afgive et stumt Vidnesbyrd om 
den Cultus, hvortil den Afdöde eller hans Slægt havde bekiendt 
sig**).  Men selv, som blotte Vaaben betragtede, kan en reli
giös Betydning tillægges dem, naar man erindrer sig de Begre
ber om Hellighedsom Nordboerne og flere gamle Folk forbandt med 
deres Vaaben, ifölge hvilke t. Ex. Scytherne og Alanerne tilbad 
Krigsguden under Billedet af et Sværd***),  og de danske Ge
sandter ved Carl den Stores Hof aflagde Eed paa deres Vaa- 
b en****).

°) Saasom i Thrymsqvida og i Mythen om Indvielsen af Balders Baal. 
Et rigt Forraad af hidliörende Bemærkninger, med Paraleller ira 
andre gamle Folkeslag s. Edda Sœmundi III. p. 940-62.

**) Desuagtet kap Abrahamsons Meening, at Korsene paa svenske Rune
stene undertiden skulde betyde korslagte Kiler og Hamre '(Antiqva- 
riske Annaler I. S. 171. hg. jfr. Geijers Swearikes Hafder. I. 
S. 153) neppe antages; man see herom Nordiske Fornlamninger af 
Lillegren och Brunius No. LXIV. Opmærksomhed fortiener Mones, 
med Hensyn hertil, forsögte Forklaring af den paa romerske Gravstene i 
Gallien forekommende Indskrift '’sub ascia dedieavit (Gesell, d. 
Heidenthums II. S. 373) ; hvormed igjen kan sammenlignes Slut- 
ningsönsket: Thor vigi ftessi runar paa Glavendrup-Steenen i Fyen.

***) Herodot. IV. c. 62. Ammianus Marcellinus. XVIII« c. 12.

♦♦♦♦) ’’Fax in armis jurata,” (af Ann. Bertinian.) Ser. rer. Dan. I. p. 502.
cf. Keisler Antiqvitates. p. 167. I Monrads Skildring af Guinea- 

Fid. Selsk. hist, og phil. Skr. F. Deel. X



164

Er der saaledes Grund til at antage, at disse tn fiern 
Oldtids Vaaben og Redskaber af Steen, foruden deres krigerske 
og tc-chniske tillige kunde have havt en religiös Bestemmelse, 
saa kan man ogsaa tænke sig, at lignende Forestillinger af Rav 
ikke blot have tient til vilkaarlige Frydeiser, men i en vis be
stemt Hensigt have erholdt netop denne særegne Form. Det 
erbekieudt, at Ravet i Almindelighed, saavel hos de gamje 
Græker og Rommere som hos Orientalerne, baade i ældre og 
nyere Tid, tillagdes en vis religiös Betydning, antoges at besidde 
en virkelig eller formcent Lægekraft i visse Sygdomme, at tiene 
som Modgivt m. v. ; ligesom ogsaa Nordboerne, endnu i vore 

Kysten S. 114 findes folgende mærkelige Paralellisme til det Anfortc om 
nordiske Steentaabcn, deres religiöse Betydning m. ni. ’’Uden Tvivl have 
andre Vaaben i Oldtiden været brugelige i Afrika; man finder i detmind- 
ste der et Slags Stene, som henpege dertil ; de ligne i Udseende Serpentin 
og ere, som det synes, vtl polerede, X’ZZe/ormZ^e eller runde, og fladt til
spidsede i Enden. Mueligt have de, som Stridsöxer været befæstede paa et 
Skaft. Mærkeligt synes det mig, at jeg aldrig bar forefundet dette Slags 
Stene, uden i de angivne Former. Negrene kalde dem Fetisstenc 
og troe, at den som eier en saadan har, som det hedder, en stærk 
beskyttende Fetis. En vel underrettet Europæer har forsikkret mig, 
at Negeren skjælver for at sværge falsk, naar man viser ham saa- 
danne Stene, og derhos opfordrer hatn til at sige Sandhed.”

*) üa Ravets medicinske Egenskaber, efter de Gamles Forestillinger, 
næsten aldeles ere forbigaaede i Sprengeis Geschichte der Arzneyr- 
kunde, anföres her nogle didborendé Steder. Saaledes nævnes det 
som ct Middel til at robe Gift, af Plin. Palerianus de re medica III, 

53, i Servil Comrnentar til Æùeiden VlII v. 402 og i Isi
dors Opus etymologiarum XVI. c. 23; hvorfor det ogsaa brugtes 



163

Dage bruge Ravprydelser som Middel til Sundhedens Vedli
geholdelse*).  Maaskee have vore hedenske Forfædre vildet 
foröge denne Ravets formeenllige Virksomhed, ved deraf at danne 
disse mystiske Hammer- og Oxe-Figurer, der med de alminde
lige Ravperler afvexlede i llalsbaand *). Paa samme Maade 
kunde man da ogsaa forklare sig de Ringe, runde Skiver og 
Kugler eller ægformede Stykker af Rav, som findes i Grav- 

til Drikkekar eller vel rettere, anbragtes derpaa {Apule i i Metam. 
in us. Delph. I. p. 52; Seren. Sammonicus de medicina, i Burmanni 
poetæ latini minores JI. p. 381.). Den græske Lægo Aetius (Me- 
dicinæ tetrabiblos I. Sermo II. c. 34), Paulus Ægineta (Vil. cap.
3) og de arabiske Læger Johann Mesue (Lib. III.) og Al 111l a z es 
(L. IH. c. 38) anbefale Ravet mod Dysenterie, Blodlöb, stærk Men
struation .og Hæmorhoider. Fruentimmerne i det nordlige Italien 
brugte llalsbaand af Rav, for at forebygge Krop ; {Piln li hist, natur. 
XXXVII. c. 11. mere om dets medicinske Brug i Ören- og 
Öicn-Svaghed m. v. cap. 12). Bn Ilovcdaarsag til Ravets endnu 
stærke Afsætning i Olienten, er den der herskende Formeening, 
at det afværger Smitte; hvorfor Tyrkerne bruge det som Rögelee, 
Mundstykker til Tobakspiber, Ringe o. s. v.

Siöborgs Samlingar III. S. 14. Liter Hr. Hoffmann - Bangs Med- 
deelelsc bruge Böndernc i Fycn (ligesom ogsaa i Jylland) Rav i en 

Snoi omkring Halsen, som Middel mod Öieu-Svaglied. Ogsaa Robi
nierne bar det om Halsen som Middel mod Febre og andre Syg
domme; P linil IL N. XXXVII. c. 12.

**) Et lignende Hammersynibol af Leer fandtes i en Grav i det Hes- 
siske ; Kruses deutsche Alterthumer II. G. H. S. 107.

X 2
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höiene og hvis Bestc^mmelse ellers er uvis*);  men især tör 
man vel antage, at regelmæssigen giennemborede Oxefigurer, 
saadanne som de enkelte nysomtalte, samt de hyppigen fore
fundne större flade Ravstykker af raae og utildannet Form, for
synede med et eller to Huller og stundom udmærkede ved ind- 
gravede Stræger paa Siderne, som et Slags magiske Charakte- 
rer, have været deslige portative, hos Nordboerne saavelsom 
hos Rommerne (Plinii hist. nat. XXXVII. c. 12) brugelige, 
Amuleter eller Talismaner**).

*) Camerers vermischte Nachrichten von einigen Gegenden Schleswigs 
u. Holsteins IL S. 674. Et udmærket Stykke, ægformed , 2 Tom
mer langt, gjennemboret paa tværs og med en Metalnaal i Hullet, 
fundet ved Torvegravning paa Aloen ; Nordisk Tidskrift for Old- 
kyndighed 1 B. S. 187. I Italien har man i gamle Gravste
der fundet mange lignende, giennemborede paa langs, med en 
fibula igiennem ; Tenízel monathliche Unterhaltungen 1697. S. 627 ; 
de have formodentligcn været anbragte i Halsbaand. Hen storstc Rav
perle i vortMuseum fandtes 1835 i en Gravhöi paa Frenderup Mark paa 
Aloen, oval, 2-| Tom. lang, lTorn. i Giennemsnit, med et bredt Indsnit om 
Midten som til et Baand eller Ring, og der giennemboret. Ravringe 
tilskrev man i Tydskland i det 16de. Aarh. en lægende Kraft og 
Ravkugler bar man i Haanden som Aliddel mod Svækkelse; jir 
Räumers histor. Taschcnb. VI. S. 363. Alaaskee hertil kan henfö- 
res de "succino grandia” hos Juvenal. Sat. IX. v. 50, der ellers al- 
mindeligen forklares om Halsbaand af Ravperler.

**) Flere saadanne opbevares i Aluseet. Nogle omtales i jintiqv. 
.Annaler II. S. 337. IV. S. 222. 546. jfr. Plinius XXXVlI. c. 12. 
at det blev bundet paa Born {amuleti ralione .... eolio adalligatum 
mederi fehribus & morbis). Et saadant portatwt Ravamulet kunde
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At Ravets brændbare og fölgelig tillige vellugtende Egen
skab maae have været Nordboerne bekiendt, lader sig ikke om- 
tvivle*),  og saaledes kunde man da let tænke sig det ogsaa an
vendt som Rögelse. Dette, hos alle Oldtidens Folk, ved Offrin- 
ger, Begravelser**)  og Giestebude almindelige Reqvisit, nævnes 
derimod af intet blandt vore historiske Mindesmærker, som 
brugt i den nordiske Hedenold***);  ligesom ogsaa Tacitus ud- 
trykkeligen forsikkrer at Germanerne, ved Forbrænding af de
res Döde ikke brugte Rögelse (^strueni rogi nec vestibus nec 
odo ribus cumulant. Germ« c. 27). At imidlertid hverken 
dette Vidnesbyrd eller hiin Taushed kan ansees for noget af- 
giörende Beviis, godtgiöre Fakta; da man ikke blot i vore 
Gravhöie og i selve Urner har fundet et Slags Rögelse****),  men 
der ogsaa af Torvemoser i Sielland, Falster, Skaane og Dit
marsken ere opgravede runde Rögelsekager af 6 til 11 

man maaskee ogsaa tænke sig ved den lif'stein, der blev baaret om 
Halsen, og kunde læge Saar, hvorom Korrnakssaga p. 80. 116. 119. 132.

♦) Beboerne af Pytheas’s Ravkyst brændte Ravet; meere herom i det 
Folgende.

**) Ved Ajax’s Begravelse kastedes Guld og Rav paa Baalet (Qp. Cala- 
bri Paralipom. V. v. 623). Om Afrikanerne berettes det samme i 
A Idrov and i Museum metallieum p. 416.

***) I et gammelt Digt nævnes blandt A sy nierne Ilmur (Vellugt); men 
da dette Navn paa intet andet Sted forekommer, kaningen videre Slutning 
deraf drages. Mueligt kunde nogle af de Metalkar, med Laag og 
udgravede Ziirrater, der forekomme i Gravhöie, have været Rögelse- 
kar; jfr. Antiqv, Annaler IV. S. 155. 494. 539.

****) Lagerbrings Swea R. Hist. 1. S. 446. Rhodes Cimbr, holst. Antiqv. 
Remarques S. 92- 116.

» . . i
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Tommers Giennemsnit med en Aabning i Midten, som oftest 
fleere samlede*).  Med Brudstykker af saadanne fra Sielland, 
Falster og Ditmarsken har Hr. Professor Forchhammer havt den 
Godhed for mig at anstille en kemisk Undersøgelse, hvis Re
sultat blev, at de tilhobe ligne hinanden saa meget, baade i Ud
seende og övrige Egenskaber, at de synes at være fabrikerede 
efter en og samme Forskrift; ligesom Hr. Professoren ogsaa 
antager, at de bestaae, for en stor Deel, af smeltet Rav, blan
det med et andet organisk Stof, hvis Natur ikke nöiere kan be
stemmes, men som ligner Torvejord, paa det nær, at Lugten af 
denne ikke bemærkes ved Forbrændingen. Med de i Skaane 
fundne Rögelsekager af dette Slags synes det, efter en löselig 
Beskrivelse, at have samme Beskaffenhed. Ravets fortrinlige 
Tilværelse i disse Rögelsekager taler for at de ere nordiske Fa
brikata; men heller ikke er det usandsynligt, at andre her i 
Norden forefundne Rogelsearter ere med flere orientalske Luxus- 
varer indforte ved Handelen over Rusland**);  og da desaaledes al

Antiqvariske Annaler I. S. 131. Briizelil Spec. Antiqv, borealium 
I. p. 24; foruden privat Meddeelelse af Forfatteren.

**) I en Gravhöj paa Qvilla Sodregaards Grund, Thorsas Sogn, Sö’dre Mora- 
herred i Calmarlehn, fandtes, for faae Aar siden, et lidet Leerkar, og paa 
Bunden af dette noget indtörret Rögelse af 1£ Qv. Victualievægt (?) 
giindsende, rödbruunt, halvgiennemsigtigt, paa den nederste Side con
vex efter Karrets Bund, paa den överste fordybet i Midten , hvilket 
viser at det oprindelig maae have været i flydende Tilstand. Det 
blev ei elektrisk ved Gnidning, men brændte med en klar Lue og 
höist behagelig Lugt, der var endnu finere og mere gjeuneætræn-
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tid maatte regnes blandt Kostbarheder, kan man let forklare 
sig den Omstændighed, at den Rögelso der brugtes ved den 
christelige Gudstieneste var blandt de Eiendomrneligheder hos 
den nye Kirke, som især tiltrak de fierne Islændere ved Chri- 
stendommens forste Indförelse der i Landet ♦).

Disse, især i den seenere Tid giordte Opdagelser foran
ledige desuden andre Bemærkninger, ined Hensyn til dette 
Produkts Brug og Oprindelse i det gamle Norden. Saaledes 
synes Sager forarbeidede af Rav, i störst Mængde og af bety- 
deligst Störreise fortrinligen at have hört hiemme i de danske 
Provindser (Skaane iberegnet), for hvilke Ravet var et eiendom- 
meligt Naturprodukt. Sieldnere forekomme saadanne Gien
stænder i Gravhöie i det egentlige Sverrig**)}  men sieldnest i 

gende, end af en Sammensætning af Benzoe, Myrrha og peruviansk 
Balsam , hvormed Dr. Ekmann i Calmar sammenlignede det. Ved 
kemiske Forsög troer Hr. Doktoren at have opdaget, at det ei bestod 
af nogen enkelt bekiendt barzagtig Substants, men snarere var sammensat 
af forskjellige harzagtige Blandinger eller naturlige Rögelser, som 
hver for sig havde en vellugtende Egenskab, thi antændt havde Mas
sen ikke været. Han antager derfor, at denne Rogelse ikke var en nor
disk, men en orientalsk Frembringelse. Om orientalsk Rögelse som 
Handelsartikel s. Heerens Ideen 1. II. 1. Abtb. (Werke X.) S. 116. 
Allerede i 8de Aarh. var denne kiendt af Angelsaxerne; 7'/¿rn er Hist, 
of the Anglosaxons (4to) II. p. 71—72.

*) Kristnisaga p. 44. 88. I de af Thorkelin udgivne islandske Kirke
rotter, baade den ældre p. 154 og den nyere p. 100 nævnes rcy- 
kelsi blandt Fornødenhederne ved Gudstjenesten.

♦*) Ravperler fandtes ogsaa i den mærkelige Axevålla - Gravbo’i i Ves- 
tergothland; lduna 9- Hefte S. 314. jfr. Siöborgs Samlingar III. S. 13
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Nor^e, blandt hvis Produkter Ravet heller ikke forekommer, og 
hvor derfor Ravperler kun hist og her findes i Forening med Ko
raller af Glas, Leer og Mosaik, der alt tilhobe maa antages at 
være indfort i Landet *)$  hvilket ogsaa maae være Tilfældet med 
lignende Ravsager fundne i Engelland**).  Ogsaa tyde flere af 
de i vort Museum opbevarede Stykker hen paa, at hos vore 
Forfædre, ligesom i voreDage, Ravets Værdi har staaetiForhold til 
dets Störreise5 hvorfor man, saa lidet mueligt, har berövet de 
större Stykker noget af deres Omfang, men blot ved gjennem- 
borede Huller giordt dem portative5 hvorimod man af de min
dre Stykker har dannet Perler, Ringe o. s. v. ***).  Men dette 

*) I en Gravhöi i Wandsöe Præstcgield paa Listerland fandtes Ravperler med 
Perler af Leer, Glas og Mosaik ; sammesteds ogsaa en Glasurne og 
maaskee en Guldbrakteat. En stoi' Ravperle og nogle mindre fandtes 
med andre Koraller, med Guldringe og et rundt Smykke af Guld 
hvori en byzantinsk Guldmynt, i en ITö’i paa Gaarden Gunnemsöndre 
i Seufde Præstegield ved Skeen, der 1776 blev udgravet.

**) I en Gravhöi i Wiltshire fandtes 48 Koraller, regelmæssig ordnede 
som paa et Baand, blandt hvilke 16 af grönt og blaat Glas; 5 af Kul 
(canal-coal) eller Agat og 27 af rödt Rav ; den störste var af sidstnævnte 
Materie; Archæologia or Miscell. Tracts to Antiquity XV. p. 126. 
I en anden Gravhöi sammesteds fandtes mellem adskillige Guldsager 
nogle flade Ravsty kker, en T. brede, gjennemborede paa langs (om
trent som lignende ovenfor omtalte hos os) og — hvad især er mær
keligt — henved et tusinde Ravperler af forskiellig Störreise (p. 
128-29). Kunde disse ikke tænkes indförte ved Phænicernes eller 
Massilienserues Ravhandel?

***) Antiqv, Annaler IV. S. 222. 546*
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vækker igien Formodning om, at fremmede Folk, ved at söge 
Ravet paa vore Kyster som en Handelsartikel, tidligen maae 
have giordt Indbyggerne bekiendte med dets Værdi.

Der er ingen Tvivl om, at saavel de Folk, hos hvilke 
Ravet fandtes, som de, i hvis Besiddelse det kom ved Hande1, 
hvert for sig maa have forstaaet at bearbeide det. Hvad Græ- 

-ker og Romere angaaer, da behoves vel derfor intet videre 
Beviis*);  neppe vil Nogen heller finde det usandsynligt, at Folk 
som de gamle Noidboer, der formaaede at give deres Vaaben 
og Redskaber af Flint og andre Steenarter saa elegante Former, 
tillige kunne have forstaaet at tildanne et langt blödere Material, 
ikke blot paa fri Haand, men ogsaa ved Dreining. Ligheden 
mellem den nordiske og den klassiske Oldtids Kunstfrembringelser 
af Rav kan derfor ikke antages at hidröre fra nogen umiddel
bar Meddelelse, men fra dette Naturprodukts Beskaffenhed i det 
Heele, der, selv under forskiellige Himmelegne, maatte fremkalde 
den samme Anvendelse. Saaledes var Halsbaand af Ravperler 
en Prydelse for de romerske, som endnu den Dag i Dag for

Om det Östersöiske Rav heder det udtrykkeligen i Taciti Germa
nia cap. 45: Rude legitur, informe perfertur ; nemlig til Italien, 
hvor det blev forarbeidet. Plinius (Hist. Nat. XXXVII. c. 12) 
siger at srnaae Menneskefigurer af Rav vare i höiere Priis end 
levende Mennesker. Adskilligt om gamle Kuustarbeider i Rav 
forekommer i Cay lus Recueil III. p. 192. 213. Det folgende ’’ipsis, 
in nullo usu,” hos Tacitus beviser egentlig intet mod Ravets For- 
arbeidelse i dets Iliemstavn. Saa nöie kiendte Romeren ikke Be
boerne af den östersöiske Ravkyst, og om Folkene paa hiin Side 
af dette Ilav havde han kun enkelte dunkle Efterretninger.

¥id. Seis i. hist, og phil. Skr. V. Deel. Y
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de orientalske Fruentimmer *)î  af hvilke de forste synes især 
at have sat fortrinlig Priis paa Perlernes Störreise**).  Ved de 
hos Homer***)  omtalte Ilalskieder, i hvilke Guld og Electrum 
afvexlede og som ifölge Buttmanns Forklaring vare sammensatte 
af Guld og Ravperler ****),  bringes man til at tænke paa de kun
stige Perler, i hvilke en indre Kierne, belagt med en tynd Guld- 
pladeigien er bleven overtrukken med giennemsigtigt Glas, ©g som 
i nordiske Gravhöie ere fundne i Forening baade med Koral-

*) Ovidii Metamorph. Lib. II. v. 364-66: ved '"elecIra nuribus gestand
latinis” niaaeher snarere forstaaes Ravperler i Ilalsbaand end,
ger meener (Sabina II. S. 187. 210), de af Romerinderne ogsaa
brugte Ravkugler til Kiöling af Hænderne og til Vellugt, til 
hvilke snarere kan sigtes hos Martial Epigr. III. 65. V. 38. XI. 9.
jfr. Plinii Hist. nat. XXXVII. cap. II. og Aldrovandi Museum mc- 
tallicum (Bonon. 1648) p. 416- I et gammelt Gravsted i Mark-An- 
cona fandtes om Halsen af et Skelet gjenneniborede Ravperler saa 
store som Honseæg; lignende trukne paa Metaltraad fandtes paa 
andre Steder i Italien; Tenzdl monathliche Unterhandlungen 1697. 

S. 627. jfr. Kruses deutsche Alterthiimer, 2 Bd. 4-5 H. S. 68.

**) Deraf succina grandia hos Juvenal IX. v. 50. med mindre derved 
skulde sigtes til de omtalte kiölende Kugler jfr. VI. v. 573. At 
man i ældre Tider brugte at holde Ravkugler i Hænderne som 
Middel mod Svækkelse, s. ovenfor.

***) Odysseen XV. v. 459. XVIII. v. 295.

****) Ueber das Electron i Abhandl. Çhistor. philos.) der preuss. Akade
mie der Wissenschaften, 1818-19- p- 39. at Electrum her forekom
mer i Plurali, antager B. som et Beviis mere for, at derved er for- 
staaet Ravperler,

som Balli

® A
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1er af anden Composition og med Ravperler*).  Haver deri
mod den, græske Oldtid nogensinde anbragt Ravet som Pry
delse paa Vaaben**),  eller til oekonomisk Brug***),  da kjen- 
des dertil ingen Paralel i det gamle Norden.

*) Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighèd. 1. B. 1. II. S. 183.

**) Eustathius til Odysseen IV. v. 73 omtaler Sværdgreb (snarere Knap
per paa dûse) af Beronike (Rav?). Bultmann (anf. St. S. 49) an
tager (med Gesner de electro veterum i Comm, Gotting. Hl. p. 86), 
at ved Elektron i Hercules’s Skiold hos Hesiod gierne kan forstaaes 
Hav, da det der forekommende Elphenbeen og Gibs ere ligesaa 
skröbelige Materier og den hele Digtning desuden ikke forudsætter 
nogen technisk Sandhed. Dette kan ogsaa anvendes mod Millin 
(Mineralogie homérique p. 31) som (med Heinrich, Schlictegroll og il.) 
i det homeriske Electron vil finde den metalliske Composition, da det, 
efter hans Mening, ellers vilde have været anbragt i Achilles’s Skiold.

***) Plinius XXXVII. c. ÏI. siger, at dc syriske Fruentimmer brugte 
Tridser (verticillos, maaskee til Rokke), af Rav. Hermed kan 
ellers sammenlignes en rund Skive af Rav, omtrent 2 Tommer i 
Gjennemsnit, gjennemboret i Midten, paa begge Sider med Ziirater af 
Linier, Cirkler o. s. v. funden i Jylland, nu i Museum for Oldsa
ger ; dersom denne ellers ikke snarere haver været et Slag« Amulet 
eller Sundhedsmiddel.

II.

Er det saaledes afgiort, at vore danske Forfædre, allerede 
dybt inde i Hedenold, have kiendt Ravet som et for vore Kyster 
ejendommeligt Naturprodukt, og paa forskiellige Maader for- 

Y 2
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staaet at benytte det, opstaaer igien det Spörgsmaal, om ikke 
dette Produkt og dets Anvendelse kunde være omtalt i noget 
af vore ældste skriftlige Mindesmærker. Men, livormange Vaa- 
ben og Redskaber, især af Steen, hvormange Prydelser m. m. 
af Metal findes ikke i vore Gravhöie, som \ore ældste Kilder 
kun lidet kunne liielpe til at forklare? Desuden er det af- 
giort, at de ældste nordiske Digtninger, i det Heele, mere 
have taget Hensyn til Fieldenes end til Sletternes Natur; de 
fleeste Sagn som de indeholde, ere, om ikke oprundne eene i 
i Norge, saa dog eene i Island opbevarede og nedskrevne. 
Derfor forekommer Ravet ikke i det gamle Gaadedigt, Get- 
speki Heidreks, hvor dog adskillige nordiske Naturprodukter 
karakteriseres, og hvor dets mærkelige Egenskaber vel kunde 
have forskaffet det en Plads, dersom Forfatteren havde havt en 
anden, end blot Islands, Natur for Öine. Kun paa et eeneste 
Sted i et gammelt Skaldedigt, som siden skal anföres, nævnes 
Ravet udtrykkelige«. Hverken i dem blandt de eddiske Sange, 
hvor danske Lokaliteter og en dansk Natur er mere fremtræ- 
dende, og hvor der undertiden kunde være Anledning dertil, 
f. Ex. i Rigsmål, Grottesangen og Sangene om Helgerne, eller i 
det angelsaxiske Beowulfsdigt, hvis Skueplads dog tildeels omfat
ter Egne hvor Ravet horer hiemme, findes det nævnet. Hel
ler ikke forekommer i de islandske Sagar nogen Yttring, som 
med Bestemthed viser at Ravet har været kiendt af Islæn
derne, uagtet disse i forskiellige Anledninger jævnligen besögte 
de danske Lande.

Imidlertid vilde det paa den anden Side være ligesaa 
uforklarligt, om et saadant, for udstrakte nordiske Kyster eien- 



173

dommeligt Produkt, aldeles skulde have savnet en egen Benæv
nelse i den gamle skandinaviske Tunge. Men — her, som ved 
lignende Leiligheder, rækker Sprogforskningen den historiske 
Grandskning Haanden, og efter Sammenligning og Udvikling af 
de forskiellige Benævnelser, under hvilke Ravet kiendtes i den 
gamle Verden og hos Nationer beslægtede med Nordboerne, 
torde det blive os muligt at gienfinde det, ogsaa i disse 
Sprog.

Hos de fleeste ældre og nyere Folk ere de Ord, som paa 
en egentlig Maade betegne Ravet, hentede, enten fra dets har- 
pixagtige, dets giennemsigtige og skinnende, dets antændelige 
eller dets elektriske Egenskab.

Den forste af disse Egenskaber har ikke givet Anledning 
til dets Benævnelse hos noget af de Folk, der her komme i 
nærmere Betragtning5 men vel hos den klassiske Oldtids og 
hos Orientens Nationer*),  der allerede tidligen ahnede dets ve

*) Succum esse prisci Nostri credidere, ob id succinum appellantes. 
Plinii H. N. XXXVII. cap. II. Dets gummiagtige Oprindelse be
viser han ogsaa (ligesom Aristoteles Meteorológica Lib. IV. c. 10. 
og Taciti Germ. c. 45) af de forskiellige Legemer af Dyro - og 
Planteriget, der undertiden findes indsluttede deri ; jfr. Salmasii 
exercitationes Plinianæ in Solini Polyhistorem II. p. 778. De som 
antage at Grækerne have med Kundskaben om Rav ogsaa faaet dets 
Benævnelse fra Phænicerne, have derfor sögt Etymologien til Elec
trum i det arabiske llk, Elek æ.Gummi, hærdet Plantesaft, Syrisk 
aluka\ jfr. Bochart Hierozoicon rec. Rosenmüller III. p. 875. 
5o¿£zoj/ og ffs%ivog vare ogsaa græske Benævnelser for Rav, men 
udentvivl af det yngre Sprog.
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getabilske Oprindelse, hvorom Naturgrandskerne forst i den 
nyere Tid ere komne til Vished.

Derimod synes det ved sin giennemsigtige Glands forst 
og fortrinligen at have tildraget sig Opmærksomhed hos Be
boerne af de Kyster, hvor det hörte hiemme. Ifölge Tacitus og 
Plinius kaldte Germanerne Ravet Giessum eller Giesum, hvoraf 
igien Romerne gave een eller flere Öer i Vesterhavet, der 
udmærkede sig ved dette Produkt, Navnet Glessaria. Naar man 
fradrager den rommerske Endelse urn bliver det egentlige Stanf
ord, Gies eller Glas tilbage. Da Germanerne i den folgende 
Tid, ved Romerne, lærte at kiende et Kunstprodukt, der besad 
Giennemsigtighed og Glands endnu i höiere Grad end Ravet, 
erholdt dette efterhaanden en meere adæqvat Benævnelse, og 
det Ord der hidtil havde været Udtryk for Rav, kom nu i det 
tydske og alle med dette beslægtede Sprog, til at betegne hiint 
Kunstprodukt *).  Glas heder derimod i det gamle Islandske 
eller Skandinaviens oprindelige Tungemaal Gier, i gammel 
Dansk, ligesom endnu i den jydske Dialekt, Giar, hvilket 
endnu er tilbage i Glaroine (Briller), Glarmester og flere Sam
mensætninger 5 medens, besynderligt nok, de samme Ord i det 
svenske Sprog fremvise den tydske Form; f. Ex.: Glasogen, 
Glasmastare. Dog er det ikke usandsynligt at den ældste 
skandinaviske og germaniske Sprogform, ogsaa hvad dette Ord 
angaaer, kan have stödt sammen. I de tidligste islandske Sprog

At Glas paa littauisk heder glasso, viser, uden Tvivl, at Ordet til
ligemed Gienstanden selv er kommet fra Tydskland.

i •
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monumenter f. Ex. Are Frodes Schedæ, ogsaa i flere af 
vore Runeindskrifter, bruges nemlig s ikke sielden i Stedet for 
r ; *)  hvilket da igien kan anvendes saavel paa det germaniske 
Gies., Glas, som paa det skandinaviske Gier, hvis Etymologie 
uden Tvivl maae söges i det gamle islandske Adjectivum glærr 
fæin. giær gen. glæs o: klar, giennemsigtig, (sönderj. glar\ 
hvoraf igien glæsiligr skinnende, Glœsir, glæsi en skinnende 
Gienstand, Giis., det samme og tillige Glimmerstads **)  5 hvilke 
Ord igien kunne sammenlignes med det latinske glacic-s og 
det græske -yKzvtrtru (skinner)***).  I de fleste af disse Ord see vi s 
og r at alternere ligesom i de ovenanförte. Föies nu til det her 

*) F. Ex. es for er (Pron.) vas f. var, ossir f. orir. Hvilket ogsaa 
finder Sted i den moesogothiske Dialect, s. Tlianmanns Unters, über 
d. alte Gesch. ein. nord. Völker. S. 197. Allerede i det ældste 
romerske Sprog fandt denne Overgang Sted ; f. Ex, arbos til arbor. 
Iionos til honor.

*#) Magnussens Eddalære III. S. 93. Flere Derivata og Composita heraf 
ere samlede i en Note af G. Poulsen til Kormaks S. p. 16. Derfor 
have Nogle troet Ordet EleGtrum beslægtet med det græske Helios og 
Elector (Solen, som et skinnende Legeme) ; Plinius XXXVIT. c. II» 
'electrum qvoniam Sol vocitatus sit elector." jf F. E,' Welcher 
di æschylische Trilogie Prometheus, S. 567.

***) Mange flere Ord f. Ex, Eux (Lys'), clarus, Glands, kunde henföre» 
til samme Rod. Om denne hele Ordklasse fortiener at eftersee, 

den aid. J. Hallenbergs Disqvisitio de nominibus in linqua suiogo- 
thica lucis & visus, 2den Deel ; et Skatkammer af philologisk tog
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anforte, ati ASaxisken Glas kaldtes glæs (som endnu hos Friserne) 
og Rav giære.) kan neppe omtvivles, at Ravets ældste skandinavi
ske Benævnelse omtrent har været den samme som den ældste 
tydske, og at fölgeligen Ordet Gier, naar det forekommer i de 
ældste islandske Sprogmonumenter, især de mythiske, baade 
kan betyde Rav og Glas. Hiin Betydning maae især antages, 
hvor Gier nævnes i Foreening med Guld, saasom i Sigurdrifu- 
mal*),  der omtaler Runer indgravne paa Gier og Guld. Her 
er Rav sandsynligere meent end Glas, og man bringes ved 
dette Sted letteligen til at tænke paa de forhen omtalte Rav- 
Amuleter, hvoraf nogle med indskaarne Streger. Ligeledes var 
det uden Tvivl Ravperler (glertölur, ’ glastölur), hvilke en 
nordisk Spaaqvinde havde i et Halsbaand, ifölge den karakteristi
ske Beskrivelse over hendes Costüme, som en islandsk Saga har 

antikvarisk Erudition, hvori dog, mærkeligt nok, den gamle tyd
ske Benævnelse paa Rav (giesum) med alle de Bemærkninger, 
som denne kunde have foranlediges , aldeles er forbigaaet. I et 
norsk Diplom af Í315 (Sulims Damn. Hist. XI. S. 763.) næv
nes blandt de unyttige Handelsartikler, som Hansestæderne forte 
ind i Norge, ogsaa Gils. Spörgsmaal: om herved skal forstaaes 
Rav (heelt eller forarbeidet) eller glimrende Fruentimmerpynt i Al
mindelighed.

*) Sæmunds Edda II. p. 201. Uagtet den lærde Udgiver saavel i sin 
latinske som danske Oversættelse (IV. S. 48.) har oversat Gier ved 
Glas, saa har han dog baade i Glossariet og Registeret til Originalen 
p. 641. 991. tillige anmærket, at Gier ogsaa kan betyde Rav.
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opbeverst os * **)). De glersfeitiar, hvilke Skalda'■*_)  nævner, 
tilligemed ßitnsieinar^ som Prydelser der i Oldtiden bares om 
Halsen af Fruentimmerne, kunne neppe heller have været an
det end de Ravperler man i Gravhöiene hyppigen finder sam
lede med andre af et Slags Mosaik-Arbeide, hvorom meere i 
det Folgende. At Ravet her nævnes som en Steenart, beviser 
egentlig intet imod at ogsaa de gamle Nordboer kunde have 
havt en dunkel Formodning om dets vegetabilske Oprindelse.

*) Rasks Udg. S. 128. ”En firir pvi er kona kend til gimsteina epa 
glersteina, at pat var i forneskiu qvenna-bunadr, er kallat var steina- 
sörvi, er pær hofdu á hálsi ser.” Mærkeligt, at Forfatteren som 
rimeligviis. levede i 13de Aarh. sætter Brugen af disse Ilalsprydelser 
langt tilbage i Tiden. Steinasörpi, der ogsaa skrives Steinasörfl og 
Steynaseyrpi (hl ey dar vig a S. i Islendinga S'ågur 1. p. 277) maae, efter 
Sammenhængen, have været et Slags stort Ualsbaand, sammensat af 
Steen- eller Rav-Koraller. Ordets anden Deel Sörpi har neppe sin 
Rod i det skandinaviske Sprog, men maaskee i det angelsaksiske, hvor 
stan searo-glnima betyder en kostbar Steen, searo -gymme en 
Perle, s e ar o -cræft, mekanisk Kunst. Ved en skinnende Steen 
(biartr steinn) trukken paa et Baand (Forste Digt om Gudrun i Scem. 
Edda. II, p. 278) forstaacs maaskee ogsaa gjennemborede Rav
perler.

**) Eiriks rauda Saga, Cap. 5.J Hun havde tillige en blaae tiglamöi- 
tul (Kappe til at binde om sig) som var ”settr steinum allt i skau 
nidr” (besat med Stene lige ned til Kanten). Maaskee disse Stene 
have været Ravknapper, saadanne som Indbyggerne paa Öen Föhr i 
ældre Tider skal baye brugt (Schlesw. Holst. Provinzial - Berichte 1825 
S. 444). At Overtroen ogsaa i Island tillægger Ravet overnaturlige 
Virkninger, s. Mohrs islandske Naturhistorie S. 335.

Vid. Selsk, hist, og phil. Skr. V. Deel. 7



178

Ethvert haardt Legeme kaldtes hos de fleeste gamle Folk Steen; 
derfor'kom dette, mindre adæqvate, -Udtryk efterhaanden 
ogsaa ind i andre tydske Benævnelser paa det her omhandlede 
Naturprodukt * **)).

*) Solinus Cap. 33 omtaler Rav som lapis', i det 13de Aaihundrede 
kaldtes det saaledes i Preussen ; Schlözers allg. nord. Geschichte S. 
36. Ilos Os er det blevet kaldet Ravsteeu,

**) Ogsaa i det lettiske, russiske og ungarske Sprog benævnes Ravet 
efter dets Brændbarhed ; jvfr. Hartmann succini prussici historia p. 284«

***) Perse og Presse; Fersk og Frisk, Paa Hollandsk heder Rav baade 
Barnsteen og Brandsteen.

Kan Pytheas's Udsagn, at Beboerne af Ravkysten tildeels 
brugte Ravet som Brændsel, end ikke forstaaes efter Bogstavet, 
viser det dog i det ringeste, at hiint Folk ikke kan have været 
ubekjendt med dette Produkts brændbare Beskaffenhed; hvilken 
tillige, især fråden Tid, at dets oprindelige Benævnelse tillige 
overfortes paa Glasset, foranledigede at det i de tydske Dialek
ter kom 4il at betegnes med andre Udtryk, som tilsidst aldeles 
fortrængte det tidligere**).  I det nordlige Tydskland blev nem
lig Ravet allerede i 15de Aarliundrede kaldet Burnstein, Bornstein, 
af det gamle nedersachsiske Ord bomen □ : brennen. I de germani
ske og skandinaviske Dialekter omflyttes ofte Consonanten R 
og tilsvarende Vocal***);  derfor forekommer det nye brennen 
(brænde) allerede i det gamle islandske brenna, og Rav kunde i 
dette Sprog ogsaa have været kaldt brennistein eller brennustein,
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dersom ikke dette Ord allerede havde betegnet ei andet, for 
Island ejendommeligt Naturlegeme, nemlig Svovl. I Middel
alderens Dansk kaldes Svovel ogsaa brænnæsten*) , ligesom 
endnu i Svensk (engl. brimstone.') Det tydske Bernstein., der 
er optaget saavel i det danske som svenske Skriftsprog, er alt- 
saa en forældet Ordform, der er forsvundet af de övrige did- 
hörende Sammensætninger. Ligesom af det nedertydske ’’hör
nen” Ordet Bernsteen, saaledes kom af det gamle over- 
tydske Verbum aiten (gr. cttötiv) der ogsaa udtrykker Be
grebet at brænde**),  et Ord, der i det sydlige Tydskland be
tegner Ravet, nemlig Agtstein^ i Schweiz Aidstein., der maaskee 
igjen kan have foranlediget den hos Ældre og Nyere hyppige 
Forvexling af Ravet og Agaten***).

*) ZZ. Harpestrengs Lægebog udgiven a£ Molbech S. 127»

•*} Adelungs teutsches Wörterbuch, 2te Ausg. O. Agtstein» TV ach
ter s Glossarium viser, at det gamle tydske Ord Zï? (Ild) forekom
mer baade i celtiske og orientalske Dialekter. Hermed kan lammen- 
lignes det islandske eysa o: brændende Aske; jfr. Gloss, til Sæmunde 
Edda. II. V. Eysandi,

***) And. Aurifabri Succini historia (Königsb. 1551. 4.) fol. C, 2. 
Bocks Naturgeschichte Preussens II. S. 159.

Ligesom Ravets Brændbarhed foranledigede de Udtryk 
for denne Gjenstand, der i Tydskland efterhaanden fortrængte 
de tidligere, saaledes gav dets elektriske Egenskab det, alt i gamle 
Tider, den almindelige Benævnelse i vort skandinaviske Norden, der 
lyder i det danske Sprog Rav-, i det svenske Raf og det islandske 
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Rafr*).  Etymologien hertil maae uden al Tvivl sögea i en 
ældgammel Ordklasse, som i de nyere Sprog indbefatter dot 
danske Ord rappe sv. rappa, platt, rappen, höitt. raffen, 
engl. to raff, reap ; alle tilhobe udtrykkende Begrebet om 
at trække eller rive noget til sig med Hurtighed og Be
hændighed, maaskee tillige betegnende den dermed forbundne

*) I gamle islandske Sproglevninger forekommer Ordet rafr (Rav),saa- 
vidt mig er bekiendt, kun paa et eneste Sted, nemlig i Snorres Edda 
(Rasks Udgave S. 156), i et Fragment af Skalden Hallatstcinn, der 
maae have levet i Ilte Aarhundrede (jfr. Hist. Olavi Tryggv. cur. 
S. Egilson III. p. 225. 232); hvorved dog maae bemærkes, at /. 
Olafsen (Nordens gamle Digtekunst S. 159) forklarer det om Guld. 
Baade Tingen'og Benævnelsen kiendes endnu paa Island; Mohrs island
ske Naturhist. S. 338- Mærkeligt er det, at blandt saa mange nor
diske Stednavne, hvis Oprindelse skyldes Naturprodukter, findes 
dog neppe, enten paa de danske, holsteenske eller svenske Kyster 
noget, der tydeligen minder om Ravet, naar undtages det eneste Raf- 
lunda i Skaane ; muligt fordi det ikke fandtes alletider, eller i betydelig 
Mængde, og fordi dets Værdie nicest bestemtes efter Fremmedes Sög- 
ning, der ikke altid var lige stærk. Hvorvidt Rabelöj (Willands 
Herred), Rabymagle og Rabylille i Skaane (Suhrn X. S. 999, Ser. 
rer. dan. III. p. 502), Raaby i Stevnsherred (Raby, Ser, rer. Dan. 
VII. p. 3), Raabylille og Raabymaglc paa Moen (Roby, ib. p. 108.) 
kan have Hensyn til Rav, er mig ubekjendt; nu, i det mindste, ligge 
disse Byer tilhobe inde i Daudet. I Aarhuus Stift, Nörreherred, er et 
Sogn Giesburgh , som maaskee kan have Navn af en Glashytte 
i ældre Tider (Danske Allas IV. S. 292); skiondt Glesburgh alle
rede forekommer i et Dok, af 1440 (Ser. rer. Dan. VI. p. 513.)
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Lyd. Disse Ord forekomme ligeledes i gamle tydske Dialekter*),  og 
ere uden Tvivl beslægtede med det nye raufen, rupfen, det dan
ske råve og flere lignende**).  Ogsaa gjennem gamle og fjerne 
Tungemaal kan denne Lighed forfölges. Man gjenfinder den 
ßaaledes i det latinske rapere, det græske hvoraf

*) I den gi, saliske Lov roban o : rapere, Ulph. raupjan o: opiykke.

**) Adelungs Wörterbuch, O. raffen. Ihre Glossarium v. rappa.
Plinius, 37. C. 11. ' •

****) Gelii Lexicon arabicum col. 2075. Meninski Lexicon IV. p. 19. 
Heraf Rav paa Georgisk Karwe (Gyldenstedts Reisen d. Rusland I. 
8. 344). Det fortjener at bemærkes, at Araber og Perser nmeligen i 
en vis Periode ogsaa kunde have faaet Rav fra Indien, hvor saa- 
dant endnu skal findes, blandt andre Steder ved Irawatiilodcn {Hist, 
litt, Abhdl. d. deutschen Ges. zu Königsberg I. S, 64.). Herved be
styrkes baadeSolinus C. 20: (Et India habet succinum, sed Germania 
plurimum optimumquè), og Ctesias (ed. Lion, Indica p. 188), ifölge 
hvilken en Flod i Indien medfó’rte Electrum, der udsvedte af Træer 
paa de nærliggende Bjerge, dernæst faldt i Floden og störknedes.

f) Samme Begreb synes ogsaa at ligge til Grund for en hollandsk Be
nævnelse af Ravet, Haeckstein, o : lapis attrahens (7, Thilo Disa, de 
-uccino Borussormn, Lips. 1663. 4.) j dersom dette Ord ikke er bc-

de syriske Fruentimmer kaldte Ravet, der trak Straae og Fnug 
til sig Harpada ***),  det persiske ruba (rapiens), hvorfra 
igjen Ravets persiske Benævnelse Kahruba, (som trækker Straae 
til sig) og dets arabiske Kar ab a af samme Betydning****);  i hvilke 
begge Ords Hoveddeel, man uden Vanskelighed gjenkjender det 
nordiske 7lízp|). Soges nu, i Medhold af en nyere berömt
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Philolog, i Verbum ÈÀxeiy o: trække, drage, Etymologien til 
Ravets græske Benævnelse bliver det altid mær
keligt, at Electriciteten gav dette Naturprodukt Navn, saavel 
lios de Folk, paa hvis Rysler det samledes, som hos to af de 
betydeligste Folk i Oldtiden, der ved Handel tilegnede sig det, 
Plioenicier og Græker. Overhoved er det at bemærke, med 
Hensyn til Ravhandelens egentlige Beskaffenhed og de Vink 
den kan give Os om Nordens Beboels® og Tilstand i den 
dybe Oldtid, da dette Produkt allerførst blev Handelsgjenstand, 
at blandt alle de forskjellige Folk, gjennem hvis Hænder det 
gik, intet haver laant dets Benævnelse af det andet, men 
ethvert af sit eget Sprog har benævnet det efter en eller 
anden især paafaldende Egenskab. Saaledes det nordtydske 
Giesum og Bernsteen, det sydtydske Agtstein^ det skandina
viske Rav, det græske Electron, det romerske Succinum, det 
persisk - arabiske KahraUa. Uden Tvivl hidrörer dette tildeels 

6lægtet med det overtydske Agtstein; hvorved Forf. tillige maae be
mærke, at han ikke har kundet finde hiint Ord i noget hollandsk Lexicon. 

*) Buttmann über das Elektrum S. 52. 58. Samme Etymologie ei' 
allerede forhen antaget af Franchev ille i en Afh. om Preusserne« 
Oprindelse i Mern, de FAcad. de Berlin 1749. p. 594. Hertil kan 
maaskee henfores et Sted i Platos Timæus (ed. Bekker P. III. Vol, 
IL p. 118) hvor Ravets Tiltrækningskraft (eX^s1) omtales, ligesom 
hos flere græske Forfattere {Plutarch, Opera ed. Reiske VIII. p, 540.
X. p. 180 ; Geoponica ed. Bielas p. 1050j Clem, Alex and. ed. 
Potter. I. p. 443. og il.). Philostrati Icones Lib. 1. (Phaeton) i 
Olearii Udg. af hans Værker, p. 780-81, omtaler Mythernes Rav, 
•om Taarer, der trække Lysstraaler til sig.
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derfra, at saamegen Værdie dette Produkt end havde for ele 
sydlige og östlige Folkeslag, kunde det, ifölge sin Natur, dog al
drig blive Gjenstand for nogen stærk og uafbrudt Handels Virk
somhed. Derfor har dette Produkt heller ikke givet noget be
stemt Land en varig Benævnelse i den gamle Geographie; thi 
Electrider kaldte Grækerne alle Öer i Fleng, der vare Hjem
eller Oplagsteder for Rav; og saavel Giessaria som Raunonia 
vare karakteriserende Benævnelser, af enkelte Söefarende givne 
en eller anden af Öerne i Vesterhavet, skiöndt den sidste til
lige tydeligen indslutter det gamle Rav.

’ III.

Jo sieldnere nu saadanne Yttringer forekomme i vore 
ældste Kilder, der med större eller mindre Bestemthed kunne . 
henföres til Ravet og dets Brug her i Norden, jo meere Grund 
kan der være til at söge det skiult under billedlig Indklædning og 
uegentlige Udtryk. Ligesom Ravets Rolle i de græske Myther 
vilde bevise dets Brug i den græske Oldtid, om end historiske 
Udsagn derom savnedes, saaledes torde maaskee, efter en om
vendt Slutning, de stumme Vidnesbyrd vore Gravhöie af
give om dette Naturlegemes forskjellige Anvendelse i den nor- 
diske Hedenold, foranledige os til at efterspore det i vore nor
diske Myther. Vel kan det aldrig hos de raae Nordboer an
tages at have havt den Interesse, som en uddannet Luxus til
lagde det hos de kultiverede Sydboer og Orientaler; men da 
det dog'ogsaa tildrog sig Hines Opmærksomhed, og dets Anven
delse omtrent var den samme under de forskjellige Himmel
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egne, kan maasF^e Grækernes og Romernes An~kuelce af 
dette Naturlegemes Beskaffenhed, og de Forestillinger om det3 
Oprindelse og Egenskaber, som ere nedlagte i Hines Myther, 
veilede os til, giennem de nordiske Sagns og Digtningers Dun« 
kelhed, at skielne dets Identitet blandt andre Naturgienstænder.

Uagtet Ravets egentlige Natur var Romerne ligesaalidet 
som Grækerne ubekiendt, satte Hine dette dog, med Hensyn 
til dets Værd og Kostbarhed, vedSiden af ædle Stene (gcmmæ) *)  
ligesom, man i Middelalderen og den nyere Tid, af Uvidenhed 
om dets vegetabilske Oprindelse, henregnede det blandt Steen- 
arter (deraf vort Ravsteerî') **).  Man kunde altsaa formode, 
at Ved Ghnr eller Gimsteiun^ der haver samme Etymologie 
som det latinske gemma***),  igamie nordiske Digte fore
kommer i samme Betydning og endnu af Islænderne 
bruges til at betegne smaat Rav, der undertiden driver op 
paa deres Kyster****),  paa enkelte Steder kunde have været

*3 Eandem omnia hæc (succina obtinent) quam gemmce auctoritat?m ; 
Plinius 37« c. II. Et andet Sted i samme Cap. synes at vise, at de 
Gamle have forstaaet at fabrikere falske Ædelstene af Rav.

&*) Cum ob perspicuitatem aut splendorem succina visui gTata sunt, atque 
ob substantiænobilitatem maxirnumque usum, in pretio habeantur. qnr.m 
qvod rara & parva inveniantur, gemmarum meruere nomen; Hart
man succini prussici historia p. 215.

***) Scemundi Edda II. p. 8; Snorres Edda p. 128. Om Etymologien 
til dette Ord, hvis Grundbegreb er Glands, Klarhed, Ild. s. Glos- 
sariet til Sæm. Edda II. p. 640 ; Magnussens Edda-Lære III. S. 234,

****) Mohrs islandske Naturhistorie. S. 338



forstaaet Perler eller indfattede Stykker ai Rav. Men da Ra
vet ikke egentlig synes at være skikket til Indfatning i Guld,*)  
og det ovenanførte Sted i den yngre Edda skielner imellem 
Giinsteina ogglerBeina, blandt hvilke vi, af etymologiske Grunde, 
hate forklaret de sidste ved Ravperler, maae vel de forsinævnte 
snarere have betegnet de Perler eller Koraller, deels af forskiel- ' f

*) I Völundarqvida (Sæm. Edda II. p. 8) siges at V. slo Guld vid 
gim faslan, som uden Tvivl maae forstaaes om Steenens Indfatning 
i Guld. Om Glasflusser som synes at liave været bestemte til Indfat
ning, fundne i vore Gravhoie s. Nordisk Tidsskr. f. Oldfyndighed 
I. S. 185.

*') Rhodes cimbrisch - Holstein. Antiqv. Remarques. S. 178. Nordische 
Beiträge 1. ß. 2. H. S. 189- (Svensk) Iduna X, H. S. 308- Be- 
xells llallands Historie, I. S. 592. Antiqvariske Annaler III.
S. 395. IV. S. 546. 572. 601. Nordisk Tidsskr. f. Oldfyndighed, 1 
B. 1 II. S. 183-84. Beytrdge zur Kunde Preussens VIL S. 80. 
JMinuloli Àbhandl. verm. Inhalts, 2ter Cyclus 1. ß. S. 30. 32. (En
gelsk) Archæologia III. p. 275. XV. p. 126. Om en græsk Camée 
indfattet i Sólv, fundet i en svensk Gravhöi s. Kgl. JPitl. och Aut. 
Bead. Ilandlingar X. S. 223.

pid. Selsk. histl og phil. Skr. P~. Deel,

ligfarvet Glas og brændt Leer, deels af et Slags Mosaikarbeide 
af forskiellige Substantser og Farver, som enten eene el
ler i Foreening med Ravperler hyppigen findes i vore nordi
ske, i tydske og engelske Gravhöie **),  ja endog i langt fiernere 
Lande. Det meeste htraf, især de Mosaikkoraller som ud
mærke sig ved fortrinlig Skiönhed, antages med Grund at være 
fremmed , fornemmelig orientalsk Arbeide, indkommet ved 
Handelen over Rusland. Det er desuden bekiendt, at de Gamle 
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forstole at farve Glas og efterligne Ædelstene vel Glasflasser; 
en-lnu forfærdiges et lignende Slags Emailarbeide af Glas og 
Kiesel med Blomster og Arabesker i Persien *)  5 ligesom ogsaa 
Koraller, der synes at ligne de hos Os forekommende, findes i 
indiske Gravhöie **).  Maaskee Udtrykket Jarknasteinn (A. S. 
earcnanstan, eorcnanstan) der forekomme saavel i eddiske som 
angelsaxiske Digte***),  og synes at være af celtisk Oprindelse,

*) Minutoli und Klaproth über antike Glasmosaik, Berlin 1817, Folio, 
lier bemærkes tillige, at lignende Glaskoraller ere fundne ved Udgrav
ninger i Italien, ja endog i gamle Gravsteder i Guinea, hvor Ne
gerne skatte dem over Guld og hvor de maaskee kunde være Jæv
ninger af gammel Karavanhandel. jfr. Rasmussen de Orientis com- 
mtrcio cum Russia & Scandinavia, p. 34,

**) Transactions of the lit. Soc. oj Bombay III. p. 324 fg. Iler be
skrives gamle Gravsteder, af uvis Ælde og Oprindelse, men af 
en mærkelig Lighed med vore nordiske, hvori bl. a. Leerurner med 
Been, Redskaber og Koraller af forskiellig Form , Materie og Farve, 
som vel ikke nærmere beskrives, men hvis Afbildninger meget ligne 
de hos Os fundne Gienstænder af samme Slags,

***) Hrafnagaldr Odins, Sæm, Edda I. p. 230. Tolundarqv. ib. II. p. 
17- 22. Förste G-udrunarqv. ib. II. p. 278. I Recens, over Sæm. 
Edda IIL. i Hermes, 1820, I. S. 123 antages J, i Völundarqvida at 
betyde en sort (og ægformet) Agat. Poema Anglosaxon. ed. Thorkelin 
p. 92. Conybeare Illustrations of anglosaxon poetry. p 255; hvor 
den nævnes i Forbindelse med searo-gimmas (Perler, kostbare Stene). 
I det gamle Gaeliske er et AdjCctivmn earc, som blandt forskielhge 
Betydninger ogsaa haver den af: pletttt, rod; deraf enrc-luachrach 
3; et Fiiirbeen {Armstrong Gaelic Dictionary).
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skal forstaáes om de sieldnere og fortrinligere Kunstfrembrin- 
gelser af denne Art, der som oftest her i Norden findes i For- 
eening med eller i Nærheden af andre Levninger og Prydelser 
af udmærket Værd og Kostbarhed, i.Ex. Glasurner, Guldsmykker 
og Guldbrakteater. , •

Snareie kunde derimod et andet Naturprodukt, Guldet, i 
vore nordiske Skaldedigte, antages at være fcrvexlet med Ra
vet, hvortil det saa meget nærmer sig ved sin lvse Farve, skin 
nende Glan !s, Kostbarhed og Anvendelse, eller med andre Or ’, 
llavet skal rnaaskee undertiden forstaaes, hvor Guldet omtales 
og beskrives. Grækerne forvexlede af samme Gi unde den me
talliske Composition med Ravet , der havde samme Benæv
nelse*;;  de kaldte det virkelige Guld ligeledes Electron**},  
ligesom de tillige karakteriserede Ravet efter dets gyldne Farve 
og Glands***).  Saa tidlig som Söeröverie og Handel satte 
Nordboerne i Forbindelse med mere kultiverede Folk, var 
Guldet ogsaa kiendt af dem; alt i Hedenold forstode de selv 
at forarbeide det, og alt dengang synes det for dem at have re
præsenteret Tingenes Værdi. Derfor griber Guldet paa saa

BuUmanns Afhandl, anf. St. S. 43. 50.

,a*)  Genner de electro veterum {Comm. Galling. III. p. 78) aniojer her
for liere Beviser af de Gamle, bl. a. Sophocles’s Antigone, v. 1019-

***) Paulun Ægineta Lib. VII p. 725 (Opera, Joh. Gnnterio Aitdernaco 
interpr.) Dioscorides de materia medica I. c. 113 om et Slags Rav 
sam kaldtes Kçua-oQogoç ; jlr. Isidori Etymolog. X\T. c. 23: Elec
trum qvod ad radium solis elarius auro . , . reluceat. 
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betydende Maade ind i de nordiske Myther, og ingen rand
selig Gienstand optræder i den gamle Digtning under saa- 
mange forskiellige, tildeels höist betydningsfulde, Billeder og Om
skrivninger. Ved nogle af disse f. Ex. Frodes Meel, Krakes 
Sæd, Ormens Leie, kan intet Andet være meent end Metallet 5 
medens derimod andre figurlige Forestillinger, under hvilke 
man almindelig tænker sig Guldet betegnet, uden Tvivl med 
lige saa stor Sandsynlighed kunde henfores til Ravet. Et og 
samme Begreb, af Skin og Glands, ligger desuden som ovenfor 
er bemærket, til Grund for de ældste Udtryk der i de gerfnaniske 
og flere gamle Sprog betegne- baade Ravet og Guldet*),  og i 
det gamle Norden skielnes tydeligen mellem to Slags Guld; 
eet som karakteriseres af dets rode Farve, hvoraf igien Guld
ringe i Skaldesproget kaldtes Ilaandens Ild, ligesom Sölvjinge 
Haandená Snee **,  ; et andet, som tillægges en lys Farve og 

*) Gloss, til Sæmunds Edda 1. p. 535 II. p. 647. I denne Henseende 
vilde det ogsaa have været mærkeligt, at Tilrygerne kaldte Guld 
gieros, hvorfor Rudbeck (Atlántica I. p. 466) anförer Hesychius 
som nie/nrnel, dersom der hos denne Skribent selv virkelig fandtes 
noget saadant, hvilket dog ikke er Tilfældet.

**) Snorres Edda p. 130. 465. Eolundarqvida i Sæm~ Edda II. p. 8
Gudrunar Oo. II. ib. p. 292. Herr, ok Bosa S. p. 33. paltr af Rau
dal fl i Saga Olaf's helga II. p. 343 (i Furnmanna Sögur V-) Der
for kaldtes Guld ogsaa raudr audr (opes rubras), ligesom Sölv hvitt 
fé (opes albæj ; Ser. histor. Islandor. cur. Sue. shitiqv. septentr. II. 
p. 77; Rauduljs Jjaltr p. 346 skielner mellem rautt guli og bleikt 
guil og siger, at disse Ting have intet tilfælleds uden Navnet.
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forekommer, sHöndt ikke hyppigen, under Benævnelsen Lysi- 
gull eller Host gult*').  Ved det forste kan kun Metallet for
stades, for hvilket Tillægsordet rodt, hos de Gamle, var 
som et Epitheton ornans; ved det sidste kunde der være over- 
veiende Grun le for, at de Gamle undertiden have tænkt si£ 
Ravet**).  Naar derfor den eddiske Mythe om Ilavguden Ægers 
Giestebud paa Lessöe for Asarne***)  beretter, at Salen oplystes 
med lysigull i Stedet for mod Ild, som igien gav Anledning 
til at Guldet i det poetiske Sprog kaldtes Ilavets (Ægirs) Ild,

***) At Giestebuddet holdtes her, siges vel ikke udtrykkelige» i de anförte 
Steder af Eddaerne, men er aabenbart af et foregaaende Sted i 
Snurres Edda p. 79, hvor Ægir eller Hier siges at have boet paa en 
Öe, som nu kaldes lllésey og hans Besög hos Aserne, hvoraf hiin 
Indbydelse igien var en Folge, omstændeligen beskrives. Af det ed
diske Digt synes det ogsaa tydeligt , at Giestebudet holdtes i et vest 
ligt Tand. For övrigt, da et Lessöe hörte til Nordboernes niythiske 
Geographie, kan det være uvist, om det danske altid er mcent , hvor 
et Lessöe forekommer i de gamle Digtninger. Som oftest er dette 
vel Tilfældet (Ilarbardsliod, Sæni. Edda I. p. 107. Ilelgaqv. Hun- 
dingsbana II. ibid. II. p. 91); men undertiden kan vel ogsaa sigtes 
til et lydsk Sted (Oddrunargralr ibid. p. 357; jfr. Gloss, p. 879_).

*) Fortalen til Ægisdrecka i Sæ/n. Edda I. p. 149- Snurres Edda, p. 
67. 129- Olafs helga S. auf. St., hvor der udtrykkelige» skielues 
mellem rödt Guld og lyst Guld og det Sidste tillægges et fortrinligt 
Skin.

“) Dog ikke det lysigull, hvormed Giallarbroen sagdes at være belagt ; 
Siwrres Edda p. 67.
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Lys*)  eller Skia, kan muligen Guldet her betegne dit af 
Havet opkastede skinnende Rav, hvis Anvendelse ved denne 
Ledighed da kan vise hen, enten til et gammelt Sagn om Ra
vets Brug lier i Norden, til Brændsel, hvortil findes Spor a’t 
hos MassiJenseren Pytheas, eller til Lysnin.;, hvortil det 
endnu i nyere Tid skal være brugt af Fattige paa den slesvig
ske Vestkyst**).  Denne Forklaring kan maaskee igien bestyrkes, 
deels deraf at Lessöe hörer hen blandt de Egne i Norden, hvor 
Ravet i ældre 1 ider skal være fundet i större Mænade end

*•) En anden physisk Grund til denne Benævnelse s. Magnussens Edda- 
lære IV. S. 302.

**) Riemanns sclib holst. Landeskunde I- S. 242. Hermed kan maaskec 
sammenlignes et Sted i Isidor i Etymolog. XVI. c. 23 : Electrum . . . 
i ri convivio A ad lumina clarius eunetis rnetallis fnlgeat.

***) Hier forekommer baadv i danske og norske gamle Sagn ; nemlig 
Jætten Læ paa Lessöe i Snios Tid (Suhms kritisk Historie III. S. 498) 
og Hier Lin gamle i Fundin Roregr. Med den nordiske Hier kan 
sammenlignes den tyd.ske (formeentlige) Havgud Leherennus ; K'ris
teri A ntiqv. septentrionales p. 275-76.

O

nu, deels d<raf, at Digtet Ægisdrecka synes at indeholde flere 
physiske Myther; i det mindste giver det à Slutningen en 
Forklaring om Oprindelsen til Jordskielv. For övrigt maae be
mærkes, at uagtet dette Lessöe, der havde sit mythiske Navn 
af Havguden Ægir eller Hier***),  ikke, som ældre Antiqvarer 
have antaget, kan identificeres med Romernes Glessaria, saa er 
det dog vist, at G- og K-Lyden i de germaniske Sprog 
stundom gaaer over til H i det skandinaviske, og at i deLte G- 
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K- og H Lyden under iden findes at alternere.; f Ex. i Naxnet 
Chlodwig isl. illi/dovikt'.) Knud .Canutus) af det islandske Ord 
/znzz/r eller knutr o: Knude, isl. hue og (Knase) o. s. v. og at 
iltésey (Havgudens Öe), efter denne Regel, folgelig ogsaa 
kunde læses Giesey (Ravöen) *).  Blandt de mange övrige 
mythiske Udtryk for Guldet i det nordiske Skaldesprog fore
komme desuden Fleere, som uden nogen tvungen Forklaring 
ogsaa kunne anvendes paa Ravet og som endog, paa en mærkelig 
?daade, bringe os de græske Myther i Erindring. Naar Guldet 
kaldtes Glasis skinnende Frugt eller Löv, af Lunden Glaser i 
Asgaard udn for V alhalls Dcre, hvis Blade vare af det rôde 
Gn’d**),  da forbyder maaskee, ifölge det ovenanforte, Tillægs
ordet r'c>d^ som almindeligt beîegnende det fortrinligste Guld, os 
her at tænk«' paa Heliaderne eller Soltræerne} men derimod kunde 
Sifs Haar, som ogsaa forekommer blandt Guldets Benævnelser, 
snarere have Hensyn til Ravet, da de gamle Nordboer netop 
satte megen Friis paa Haarets lysegule Farve, ligesom og
saa et Sted hos Ovid ligner skiönt Haar ved electrum og 
Guld***).  Guldets Benævnelse som Elves og Floders Ud eller 

*) 1 en gammel dansk Oversættelse (uden Tvivl fra 16de Aarh.) af 
Fuudin Noregr, blandt de Magnæanske Haandskrivter, kaldes Iller 
Gier s. Orkneyinga Saga, p. ¿54- jfr. Fortalen, p. X.

**) Snurren Edda p. 130. jfr. Scem. Edda III. p. 688.

'’**) Metamorphosis, v. 315-16 : electro similes ... auroqve capillos. Her
til havdes maaskee ogsaa Hensyn , ved det nordiske Skaldesprogs 
Epithefer for at betegne FruentimmerskiÖnlied: gullbiört, gitllhvir, 
{Sam. Edda I. p. 535-36}.
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Lys hiJröror vel snarest fra det Floz,guld sorn visse Flo
der forte med sig, saavel i Nordboernes kaukasiske Stam- 
land*),  som her i Europa, især Tago og Pthin**),  med hvilke 
de, ved Söetog og Reiser, tidligen kunne tænkes at være bievne 
bekiéndte; men naar Guldet i et poetisk Fragment fra 10de 
eller ilte Aarhundrede kaldes Soens Rav***),  kan, i Analogi 
dermed, Soens Guld ogsaa have betegnet Ravet.

Mærkelig torde ogsaa Ligheden find s mellem Freyas 
Taarer for hendes bortreiste Ægtefælle Odur, der bleve til 
Guld, hvoraf Guldet kaldtes Freyas Grand****),  og de Taarer 
Phaetons til Træer forvandlede Sostre (Solens Döttre), ifölge de 
græske Myther, fældede, der bleve ti! Rav5 hvilke Taarer Phi-

Strabo LA. XI.

•*)  Rymbegla p. 350. Thorsdrapa ed. Thorlacius p. 48. Sæm. Edda, 
' IIÍ. p. 672.- ✓ ■'

***; Snorra Edda. p. 156. Magnus sens Eddalære III. S. 92.

****) Snorra Edda p. 133-34. 212. Geijers Forklaring, at O5r skulde 
være den personificerede Sol (Swea Rikes Hafder.I. S. 364), paa 
Grund af at baade den Kongelige og Upsalske Codex al den yngre 
Edda læser Ojjin istædet for O^r (Æasfs Udgave S. 119), giendrivts 
af Magnussen, Sæm. Edda, III. p . 351. I Rudbecks Atlántica II. 
p. 70 forekommer folgende: "Sæmundus Scaldus de solis & lunas 
præcipitio in Eridanum sic cecinerat: I Giisis bafti , bæba Sol adl- 
Mani, Giis (o: Glesum, succinum) er Freyias grat”. Men da dette Sted 
ikke forekommer i Sæm. Edda, og hverken Prof. Magnussen eller 
Forf. haver kundet finde det i noget andet gammelt Digt, maae 
det tiden Tvivl være en nyere Fiction, hvilket Stilen ogsaa antyder. 
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lostrat dog ogsaa forklarer om Guld*),  formodentlig paa Grund af 
den Glands og Farve disse to Naturlegemer have tilfælleds. I 
den naturlige Forklaring af Ravet som en Plantesaft, der frem- 
lokkedes og hærdedes af Solen, laae Oprindelsen til den græske 
Mythe 5 da nu de Gamle tillige betegnede Solen og Guldet 
gjensidigen ved Udtryk laante fra hinanden **),  og Ravet igien 
i de omtalte Egenskaber nærmede sig begge hine Nalurgien- 
stænder, opstod efterhaanden et, saavel etymologisk som my
th ologisk, Forvantskab mellem Sol, Guld og Rav. At Græ
kerne med Ravet selv skulde have hentet Mythen om dets Op
rindelse her fra Norden, vilde uden Tvivl være en alt for dri
stig Gisning, uagtet en nyere berömt Philolog synes at antage 
dette, tildeels paa Grund af flere Udsagn hos de Gamle***).

leonum Lib. 1. (opp. ed. G. Oleario) p. 780-81. Vita Apollonii 
Thyanei Lib. V. p. 190.

**) Gesner i Comm. Gotting. III. p. 74.

***) Weicker die æscliylische Trilogie Prometheus S. 567. Ilan bemær
ker, at Apollonius Rhodiut IV. v. 64 og fl. nævne det som et Sagn 
hos de ved Eridanus boende Celler, at Solguden græd Rav. Maaskee 
det er herfra at Lexicographen P hav or i nus, der döde 1537, men 
haver compileret af ældre Forfattere, haver den Bemærkning (Dic- 
tionariuin in v. Electron), hvortil Gesner 1. c. p. 72 ikke veed at 
angive Kilden, at Celterne kaldte Electrum ei Heliadernes, men Apol
los Taarer, som han græd, da han, efter Asklepioi’s Död, flygtede til 
Hyperboreerne.

Vid. Selsk. hist, og phil. Skr. V. Deel. B b

At derimod Overeensstemmelse mellem denne og andre 
Myther hos foi skiellige af den gamle Verdens Folk, snarere 
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bör forklares af en fælleds Anledning, end af nogen umiddel
bar Meddelelse, kan vel ogsaa godtgiöres deraf, at en saadan 
Overeensstemmelse som oftest viser sig heller i enkelte halv 
tydelige Træk, hvis Motiver ere tabte, end i den hele Forestil
ling. Fier torde saaledes en Formodning om Ravets vegetabil
ske Oprindelse, forenet med Liigheden mellem den af Træer 
udsvedende Gummi og Taarer, ligge til Grund, ei blot for den 
græske Mythe om Heliaderne *),  men ogsaa for den nordiske 
Mythe om Freias Graad, dersom man vil tænke sig denne for
vandlet til Rav, i Stedet for — efter Eddas bogstavelige Udtryk 
— til Guld**).  Med Hensyn hertil forekommer det mig heller 
ikke uden Betydning, at Navnene paa Freias to Döttre Hnoss 
og- Gersemi ogsaa brugtes til at betegne kostbare Prydelser og 
Klenodier***),  hvortil, blandt andre, kunstigt forarbeidet R.av i 
Oldtiden ogsaa kunde henregnes.

*) ’’Succino lacrymal " heder det hos Solinus c. 20 om Ravtræet.

**) Afvigende Forklaringer af denne Mythe s. Magnussens ældre Edda 
I. S. 226 ; Edda Sœmundi III, p. 355 ; Geijers Swea Rikes Häf- 
der. I. S. 365.

***) ”af peirri nafni eru sva kalladir hinir dyrstu gripir Heimskr. 
I. p. 16.

IV.

Er nu den Meening, at ved Guldet i enkelte nordiske 
Myther nærmest skal forstaaes et andet, for vort Norden langt 
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mere eiendommeligt Naturprodukt, ikke blottet for al Grund, 
kan dette igien tiene til Bestyrkelse for den Hypothese, at en 
talrig Klasse af hine Myther indbefatter Saadamie, hvori de 
Gamles Anskuelse af Naturen og enkelte af dens Phænomener 
er bleven nedlagt.*  Dog, ikke blot for eddiske Digtninger, og- 
saa for mange af vore gamle Folkesagn, Æventyr og Legender, 
torde maaskee, -ved Naturkyndiges nærmere Undersøgelse, visse 
physiske Sandheder og Erfaringer findes at ligge til Grund. 
Til Exempel herpaa være det mig tilladt at beröre et i flere 
af vore gamle historiske Digtninger hyppigen indflettet Sagn, 
som Nogle, af etymologiske Grunde, urigtigen have vildet hen
tyde paa Ravets Tilværelse her i Norden. Det er nemlig den, ei 
blot i islandske men ogsaa i danske Kilder forekommende For
tælling om Fabellandet Glæsisvollr, Glæsisvellir^ der ifölge en
kelte Ældres og, Nyeres Forklaring skulde betegne et Ravland 
(insulæ glessariæ) *).  Men at de Gamle, ved deres Glœsisv'ôll 
kunde have tænkt sig nogensomhelst Ravkyst, kan neppe med 
tilstrækkelige Grunde godtgiöres. Allerede Sproget vidner 
tildeels derimod; thi et Ravland, en Ravkyst vilde rettere hede 
Glersvollur end Glæsisvollur. Men endnu mere giendrives 
det af den constante Beliggenhed, som tillægges dette, ikke i 
de eddiske Myther, men blot i nogle, i den senere Middelalder 
nedskrevne, skiönt paa ældre Sagn uden al Tvivl grundede is

*) Verelii Ilervararsaga p. 20; ZU. Simonsen Jette- og Asa-Perioden i 
Norden S. 130; Magnussens Eddalære III, S. 93, hvis lærde Forf 
IV. S. 233 dog fremsætter en anden Forklaring.

B b 2
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landske Sagar, samt hos Saxo, omtalte Fabelland. Det nævnes 
nemlig overalt, som beliggende osten for Biarmeland, det nyere 
Permien*),  hvis vestlige Grændse Dwina dengang antoges at 
være; Egne, for hvilke Ravet er fremmed. Derimod er det en 
Kiendsgierning, at de Norske, ved tidlige Handelsreiser til Finmar 
ken og ind i det hvide Hav, efterhaanden ogsaa bleve bekiendte 
med det nærliggende Biarmeland. Ved jævnlige Tog til 
dette Land, i Oldtiden og Middelalderen en Mellemstation for 

*) Hervararsaga (Fornaldar Sögur Nordri. L p. 411) siger blot, at God
mund var Konge i Jotunlieim ; lians Gaard heed Grund og ’’heradit 
G lee sisvellir'. I Samson fagra S. (hos Biörner) cap. 13, siges, at 
Kong Godmund regierede öster over Glæsisvoll, som laae östen foi- 
Risaland og dette igien osten og norden for Austurveg. Norden 
lor Glæsisvoll laae Jotunheim, der igien stödte sammen med Grön
lands Örkener. I Thorstein Bæarmagns S. (hos Bi'ôrner) cap. 4 siges 
GI. at höre under Risaland og at Jotunlieim laae næst ved. I ller- 
rauds ok Bosa S. (Fornald. SS. III. p. 208- 219- og 11 ) nævnes GI. 
sum Leliggende nær ved Biarmeland og osten for dette. Saxo, uden 
Tvivl den ældste Kilde, i hvilken disse Sagn forekomme, nævner 
ikke udtrykkeligen GI. men fortæller at Thorkel Ad alfar paa sin 
Reise til disse Egne först kom til ulterior Biarmia — unde bre
vis ad Geruthum (G'eirraud i Jotunlieim) transitus ; nær herved var 
Godmunds Rige beliggende (p. 161-62). Neikter (Obs. hist, geogr. 
de terris ad mare album qvæ in Sagis Islandorum memorantur, Ups. 
1794. p. 8.) antages Glæsisvoll at have været en Deel af det nuvæ
rende Sirjenicn, hvor Floderne Pinega og Mesen ilyde sammen. 
Petersens gammel-nordiske Geographie I. S. 233-35, lægger dette 
GI. nærmere, nemlig i Medalpad, men ogsaa i en Egn, hvor man ikke 
kan tænke sig Ravet som Naturprodukt.
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den nordisk-orientalske Handel, kom flere vigtige geographiske 
og statistiske Efterretninger om disse Egne ind i Historien**),  
men i disse indflettedes tillige flere Digtninger**),  saavel om 
Biarmeland selv, som om de nærboende finske Folk***),  hvoraf 
en egen Fabelgeographie .dannede sig, der tilsidst endog satte 
disse Egne i Forbindelse med det i 10de Aarhundrede opdagede 
Grönland. Hvad enten nu den Velstand og det Vellevnet der 
var Folge af en udbredt Hande', kan have foranlediget Sagnet 
om det i samme Egn beliggende Odåins-akr (Udödeligheds- 
Mark) , et Land , hvis Indbyggere oplevede mange Menneske- 
aldere ****),  og saaledes sandselige Begreber ere bleve forvex- 
lede med oversandselige $ eller disse Sagn om Utgard, Glæsisvoll 
og Odainsakr overhoved kunne indeholde Spor til en Sammen-

*) Ottars og UIJsteens Reisebereininger, af R Rask. S. 31. Saxos Be
skrivelse over Biarmeland p. 161 er ham uden Tvivl meddeelt af 
Islændere; inusitatce alibi bestiæ maae være Hvalrosserne.

**) (Svensk) Iduna. 4de Hefte S. 159-60. Rasmussen de Orientis com- 
mercio cum Russia & Scandinavia p. il. 16.

***) Ottar selv synes ikke at have fæstet Troe til alle Biarmernes Beret
ninger , enten om deres eget Land, eller om de dem omgivende 
Lande.

Det omtales især i Herrar ar sag a 1. c. jfr. Bartholiui Anticjyitates p. 
585-87. I Samson fagra S. cap. 13 nævnes den öde grönlandske 
Kyst Svalbar di som et Land, hvor Indbyggerne bleve 201 Aar 
gamle; et mærkeligt Vidnesbyrd om, at alle disse Fabellaude for- 
vexledes med Grönland , fra den Tid af at dette blev bekiendt. 
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blanding af gothiske og finske Religionsforestillinger*);  eller, 
hvorvidt alle disse Sagn, have nogen Sammenhæng med græske 
og romerske Beretninger om Hyperboræerne, ere Spörgsmaale, 
hvis Undersøgelse ligger uden for nærværende Afhandlings For- 
maal**).  Tænker man sig derimod disse Sagn om Glæsisvôll 
at være fremkaldte ved et eller andet Naturphænomen, som i 
hine Egne i en udmærket Grad kan have fængslet Biarmelands- 

*) Magnussens Eddalære IV. S. 233. 297 ; Muntere Dauern, u. Norvv. 
Kirchengeschichte Is S. 36.

**) Magnussens Eddalære III. S.136fg. giver en fuldstændig Commentai’ 
over Saxos Fortælling om Tliorkel Adalfars Reise til Utgaard ; Re
sultatet bliver, at disse Egne vare identiske med det eddiske Utgardr, 
som af de Gamle sattesi den nordostlige Deel af Verden. P. E.Mul
ler (Kritisk Undersøgelse af Danmarks og Norges Sagnhistorie S.

► *
142 sq.) antager det Heele for en Digtning, uden nogensomhelst hi
storisk Grundvold, men vel med en vis moralsk Tendents, Gudmunds 
Rige for en Udmaling af Dvergenes Hiem m. m. jfr. Kritiken af Sag-» 
nene om Glæsisvøl, efter islandske Kilder i Sagabiblivtheket III. S. 247 
±g. Snarere skulde dog nærværende Forf. med M. antage, at noget baade 
historisk og geographisk Virkeligt ligger til Grund for Saxos om
stændelige Beretning; nemlig Fortællinger om Handelsreiser til det 
gamle Biarmeland, om dermed forbundne Farer m. v. ; et lignen
de Maal havde maaskee den hos Adam af Bremen omtalte Seilads 
af nogle Friser til det yderste Nordhav {Eddalære III. S. 149). 
Imidlertid er det altid tænkeligt, at enkelte Træk ogsaa kunde være 
laantc fra ældre mythiske Kilder, hvori Reiser til hine Egne ei siel- 
den forekomme; t. E. Svegders Reise til Odin i Godheim, Odins 
Reise til Vafthrudner, Thors Reise til Jotunheiin cg fl.
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farernes Opmærksomhed, uden at de vare istand til at danne 
sig noget rigtigt Begreb om dets Oprindelse og Beskaffenhed, 
da kunde vel Anledningen dertil her fortiene en nærmere Ud
vikling.

Blandt de Eiendommeligheder ved de nordiske Landes 
Natur, som Rygtet efterhaanden forplantede til fiærne, især 
sydlige Folk, var Intet, der forekom disse saa mærkeligt 
og uforklarligt, som Solens lange Ophold over Horizonten i Po
laregnene. — Pytheas’s, Tacitus's, Melas, Jornandes’s, Procops 
og Fleres Vidnesbyrd ere i denne Henseende noksom be- 
kiendte; selv de nordiske Skribenter undlode ikke, ved forekom
mende Leilighed, at fremhæve denne Naturmærkværdighed*).  
Lande med en saadan Beskaffenhed kunde letteligen erholde det 
betegnende Navn af skinnende eller lysende Marker (Glæsisvel- 
lir af glærr, glæsiligr o: splendidus); og det med saa meget 
större Föie, som samme Benævnelse ogsaa kunde have Hensyn 
til et andet, for disse Egne, som overhoved for de nordlige Lande 
sædvanligt, Phænomen — Nordlyset. Dette Meteor var ikke 
fremmed for Græker og Rommere**);  men omtales dog især 
hyppigen i Middelalderens Aarböger. Naar her nemlig fore
komme jævnlige Beretninger om gloende Spyd, Stotter, Drager,

*) Speculum regale p. 67. 69. 83. 217. Saxo Gramm. Præf. p. 3. jfr. 
p. 319.

**) Plinii Hist. Nat. II. c. 26- Taciti Germania c. 46. jfr. om dette 
Sted Schlözers alg. nord. Geshichte S. 139. Magnussens Forklaring 
over nogle Steder af Ossians Digte S. 122-23.
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Ovne, Telte, Veie, Hiul, Buer, Faner og lignende, efter den 
Tids Forestilling betydningsfulde Tegn, som viiste sig i Luften, 
saa omtvivles nu ikke længer, at herved fortrinligen maa for- 
staaes Nordlys og man haver deri fundet en Bestyrkelse for den 
Hypothes, at dette Meteors Fremtræden er underkastet visse Pe
rioder*).  Rimeligviis kunne de kiæmpende Krigshære, man ikke 
blot i Oldtiden og Middelalderen, men endnu i det 17de Aar- 
hundrede og seenere have villet see i Luften som Forbud for 
blodige Krige**),  ogsaa henföres hertil 5 i det mindste ansee 

*) En stor Mængde Udsagn af Middelalderens Skribenter, som ined Ri
melighed kunne forstaaes om Nordlysets Phænomener, ere samlede i 
Schönings Afhandling om Nordlysets Ælde, i dette Selskabs Skr. GI. 
Saml. VIII. S. især S. 230. 241. 243. 249. 270. 279. 280. 296-97. 
300. At Nordlyset, paa den Tid Speculum regale er forfattet, i Slutnin
gen af 12te Aarhundrede, ikke maa have været meget almindeligt i 
det nordlige Norge, skulde man næsten slutte deraf, at Forf. udtryk - 
keligen omtaler det som noget eiendommeligt for Grönland (pat er 
Grænlendingar kalla nordurlios) og ved at forklare og beskrive det, 
blot beraaber sig paa deres Erfaring, der længe havde været i Grou
land. S. 74. 193. 201. jfr. Jessens Norge. S. 426.

**) Plinii Hist. nat. II, c. 5T. omtaler under Marius’s tredie Consulat 
spectata arma cælestia ab ortu occasuqve inter se concurrentia ; Schö
ning anf. Sted. S. 243. 296. 1560 troede Ditmarskerne i et stærkt 
Nordlys at oine to kiæmpende Krigshære; Piethens Gesch. Ditnrar- 
xcliens S. 426. Ved de gloende Hære (elldligar fylkingar) som, 
ifolge islandske Annaler (Ser, rer, clan, III. p. 34) i A. 978 bleve 
seete hele Natten (paa Island?) maae ogsaa Nordlys være meente.
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endnu Tunguserne Nordlys for Aander, der kiæmpe i Luften*);  
ja, Maupertuis tilstod selv, efterat han i Tornea havde skuet 
dette Meteor i sin frygtelige Herlighed, at det ikke længer 
undrede ham, om Folk uden videnskabelig Dannelse, men med 
en levende Phantasie, troede i det at öine Krigshære og bræn
dende Vogne. Ogsaa kan bemærkes, at Iagttagere af Nordlysets 
Phænomener, saavel i ældre som nyere Tid, efter det Indtryk 
disse giorde paa dem, have betegnet dem ved Sammenligning 
med samme Gienstænder, som Middelalderens Skribenter, f. Ex. 
Telte, Faner, gloende Ovne m. v.**).

*) Sprengels Bibi, der Reisen VIII. S. 68, af Sauers Reise i den nord
lige Deel af Asien og Amerika. Grônlænderne troe i Nordlyset at 
see deres Afdödes Aander, som fornoie sig med Datids; Jessen. 
S. 444.

K

*#) I Abrahamsons Afhandling om Lyd ved Nordlys {Skand. Litt. S. 
Skf'. 1808. I.) anföres S. 81 af Gmelins Reise i Sibérien, at Nord
lyset forekom liam, som et over hele Himlen udbredt Telt, glim
rende af Gnid og Ædelstene; S. 87 af Hearnes Reise i Nordamerika, 
at der under Nordlysene bortes en susende Lyd, som af en Fane 
i Blæst. I Spec, regale p. 204, lignes det ved gloende Jern der ta 
ges ud af Æssen.

***) Ogsaa i de Ossianske Digtninger synes disse og andre Luftmeteorer 
at antydes; Magnussens Forklaring, S. 115. 119> 158- 161.

Fid. Selsk. hist, og phil, Skr. F. Deel, c

Efter det anförte kan det ikke undre Os at gienfinde disse, 
for de nordlige Lande eiendommelige og Phantasien saa tilta
lende, Naturphænomener i de eddiske Myther***).  Gudernes 
Heste, hvis Benævnelser næsten altid ere laante af Ildens, Gul
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dets eller andre skinnende Gienstænders Egenskaber} Valky
rierne, der viiste sig i Luften paa skinnende Heste, og af hvis 
Spyd Straaler udgik, vare Billeder, under hvilke raae Nationer 
til alle Tider passende kunde forestille sig Nordlyset *).  Endnu 
tydeligere fremtræder dette i Mythen om Gerdur. Her fortælles 
hvorledes Freyr da han saae fra Hlidskialf mod Nord, blev vaer 
et stort og skiönt Huus, hvortil en dei.'ig Qvinde gik} da hun 
oplöftede sin Haand og aabnede Dören, gav baade Luften og 
Havet Gienskin af hendes Ilænder og Ilaar. Freyr forelskede; 
sig i hende og sendte sin Skoesvend Skirnir hen at beile til 
hende paa hans Vegne} forat komme til hendes Boelig maatte 
Denne gaae giennem brændende Luer. At denne Mythe kan 
have Hensyn til Nordlyset, bliver endnu sandsynligere, saa- 
vel ved Navnet Gerdur > enten af hendes Hiemstavn i Utgard 
(det yderste Land imod Nord), eller den Omgiærdende, fordi 
dette Meteor kan siges at omkredse Himlen fra Osten til Vesten, 
som -ved hendes Herkomst} hun antages nemlig at være en 
Datter af Jetten Gymer (Oceanet □: lishavet?**).  .Samme Be

*) Magnussens ældre Edda I. S. 177. 254. Helga Qv. Ilundi.agsbana 
I. i Sccm. Edda II. p. 64. Helga qv. Hund. II. sammesteds p. 97. 
Hermed kan sammenlignes ’’formæ deorum” (eller eqvorum) og ’’redii 
capitis” eiter Taciti Beskrivelse, Germ. c. 45. jvfr. Fl. Fayes norske 
Sagn. Fort. S. XII.

**) Snorra Edda p. 39. Magnussen, ældre Edda II. S. 167. 171. 
182. Edda Sœmundi III. p. 388-89. Sled Hensyn til hendes Her
komst fra Gymer (lishavet ?) kan bemærkes, at i Speculum rgale 
p. 206-208 anfores blandt Forklaringerne over Nordlyu-ts Óprin-
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tydning tillægges den gyldne Bvoe over Floden Gioll (Glallar- 
bru), en af de Floder, der forte fra Jorden til Underverdenen, 
og hvorhen Veien gik giennem mörke og dybe Dale*);  ved 
hvilken Broe man kan tænke sig et af Nordlysets mærkeligste 
skiöndt sioldneste Phænomener, nemlig en Bue, der viser sig 
med alle Regnbuens Farver**)..  Kunde nu disse eddiske My- 
ther med nogen Grund henfores til Nordlyset, saa ere vi maa- 
skee end mere beföiede til at finde hine korte men karakteri
stiske Træk, vidtløftigere udmalede og mellem andre, tildeels 
gamle Sagn, indflettede i de æveniyrlige Fortællinger af en se
nere Alder og aldeles forskiellig Tendents, som dreie sig om 
Kong Gudmund og hans Rige paa Glæsisvoll. Vel ere de is
landske Sagar, hvori disse Fortællinger findes, öiensynligen dig
tede og nedskrevne i en sildig Periode, i 14de og 1.5de Aar- 
hundrede; men at hine Sagn dog maa være langt ældre, kan

delse ogsaa den, at det kunde være Skin fra Polar-Isen. jfr. Jessens 
Norges Beskrivelse S. 462.

*) Snorra Edda ed. Rask, p. 67. Magnussens Eddalære III. S. 168. 
Edda Sœmundi III- p. 3¿6. I Grimnismål (Sœm. Rdda I. p. 54) 
nævnes blandt de til Underverdenen forende Floder Giöll og Leiptr 
tilsammen; den sidste er ogsaa Benævnelsen paa et andet Natur- 
phænomen — Lynilden. Upaatvivleligen forstaaes denne Giallar- 
bro ved den gyldne Broe, der adskilte Menneskenes fra Dæmoner
nes Beeliger (humanaba monstrosis rerum), som omtales i Tliorkel 
Adalfars Utgardsreise hos Saxo, p. 16L jlr. Magnussens Eddalære
III. S. 168.

Jessens Ncrg. EeTr. S, 415 fg.
C C 2
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formodes deraf, at Saxo i Slutningen af det 12te Aarhundrede 
haver kiendt og benyttet dem; rimeligviis stige de op til de 
ældste nordiske Biarmelandsfarter, der alt i det gde Aarhundrede 
vare i fuld Gang. Blandt de vidunderlige Syner og æventyr- 
lige Tildragelser, som i disse Mindesmærker berettes at have 
mödt Reisende i hine Egne, kunde folgende maaskee antages 
at have havt Hensyn til det her omtalte Naturphænomen. En 
ung Nordmand Helge Thorissön fra Viken, som paa Olaf Tryg- 
vesöns Tid, med sin Broder Thorstein giordte en Handelsreise 
til Finmarken, mödte om Natten tolv rådklædte Qvin'er paa 
rode Heste, hvis Sadeltöy skinnede af Guld, kommende ud af 
en Skov. De stege af Hestene, opreiste et af forskiellige 
Farverguldbroderet $ Telthovederne vare guldbeslagne, lige
ledes Teltstangen i Midten, paa Spidsen af hvilken en stor 
Guldknap. Den fornemste af disse Qvinder var Ingeborg, 
Datter af Gudmund paa Glæsisvôll*).  En anden Nordmand, 
Thorstein Bæarmagn, kom paa samme Tid til de samme Egne 
ad en anden Vei, nemlig giennem Ostersöen (Vindlandshaf) 
og over de dertil grændsende Lande (Austurveg). Efterat have 
seilet to Uger i Mörke og Taage, landede de i en dyb Fiord, 
rundt omgivet af Dale og Skove, men Egnen, som ingen af 
Mandskabet kiendte, syntes aldeles at mangle levende Væsener. 
Thorstein gik eene ind i Landet, og tilbragte Natten i en Skov. 
Om Morgenen, ved Solens Opgang, hörte han Bulder og Men- 

*) ^attr Helga fiorissonar i Biorners nordiska Kampadåter p. 28 ; bedre 
udgivet i Saga Olafi Trygvasonar i 3die Bind af Fornmanna Se
gur. p. 135-41.



205

neskeröst, livorpaa han saae 22 kiæmpemæssige Ryttere an
komme, men lige saa hurtigen forsvinde. Længer op ad Mor
genen saae han tre Ryttere, fuldvæbnede, endnu större end de 
forrige. Den mellemste og höieste reed i guldbroderede Klæ
der paa en bleeg Hest; de to andre i rode Skarlàgensklœder 
paa graae Heste; Anforercn var Gudmund paa Glæsisvôll*).  
En umiskiendclig Lighed findes mellem disse Sagn og Saxos 
Fortælling om Th ork el Adalfars og hans Fölges Söefart nord 
om Halogaland til det yJers/e Biarmeland (Biarmia ulterior o: 
Glæsisvôll), hvor de traf en Broder af Kong Geirraud paa Geir- 
raudargaard, Gudmund, der böd dem til Giest og lorte dem til 
en Aae, hvorover en gylden Broe, som han dog afholdt dem 
fra at passere, da Naturen ved denne Aae havde adskilt Menne
skene fra de dæmoniske Væsener .(humana a monstrosis re
rum secrevisse naturam). Denne Gudmund havde tolv skiönne 
Döttre og ligesaa mange Sonnerj nogle af Thorkels Folge, som 
mod hans Raad lode sig friste til at have Omgang med Qvin- 
derne, bleve afsindige**).  I alle disse Skildringer af Ryttere 
paa rode eller skinnende Heste, med gyldent Seeletöi, forsvin
dende i samme Öieblik de viiste sig, af skinnende Spyd, guld- 
broderte Telte, gyldne Broer, foiuden i fleere af de enkelte 
Træk***),  gienkiendes saa vel Middelalders -Krønikernes, som 

*) Saga dj porsteini Bæarmagni hos Biörner 1. c. cap. 4, samt i 3die 
Bind af Forjun. Sogar p. 182.

**) Saxo p. 161-62. jfr. Mag nus sens Eddalære III. S. 137 fg.

p px Leegen i Geirrauds Gaard med et gloende Sælhundehoved, 
hvoraf Gnister sprang, som af en Ovn¡ i T/iorst. Bæarm. S. cap. 6,
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nyere Reisendes Beskriv eiser over Nordlysets hastig vexlende 
Former og forunderlige Gestalter, spillende i forskiellige Far
ver. Selv for den Omstændighed, at de af Thorkels Folge, som 
havde Omgang med Gudmunds Döttre, bleve afsindige, ligger 
maaskee, foruden det Frygtelige, der selv for det dertil vante 
Öie, maatte være foreenet med dette Meteors Skiönhcd*),  til
lige'den i flere nordlige Lande herskende Overtroe eller Erfaring 
til Grund, at man, ved længe at betragte Nordlyset, kan faae 
Ondt, ja endog tabe Forstanden**).

Efter det Anförte torde det maaskee ikke findes usand
synligt, at de Gamles Glæsisvôll oprindeligen kan have været 
et eller flere, nordost for Skandinavien beliggende Lande, med 
hvilke Nordboerne tidligen, ved Ilandel og Söeröverie, ere 
bievne bekiendte, og hvor de have truffet Folk aldeles forskiel- 
lige fra dem selv i Sprog, Religion og Sæder. Erindringen om 
de æventyrlige Hændelser der vare uadskillelige fra en lang

sammenlignet med Spec, regale p. 204, at store Gnister synes at ud
springe af Nordlyset, som af et gloende Jern, der tage» af Æssen. 
Iler p. 202 beskrives Nordlyset som skarpe Spidset' og efter Saxo 
p. 162 bestod Loftet i Geruths Boelig af Spyd. Maaskee ogsaa 
Tempelet i Biarmeland, prydet med Guld og Steene, saa at det ka- 

- stede et Skin over hele Egnen (Sturl. Starjsama Saga, p. 46 fg.) 
kan henfores hertil.

*) Torfcci Grönlandia p. 104.

**) Jessens Norges Beskrivelse S. 445. Liter de mange og stærke Nord
lys i Danmark, i Begyndelsen af det-18de Aarhundrede, vilde man 
her mærke megen Sygelighed. S. 419.
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og farefuld Seilads til et fiernt Land., med hvis Indbyggere do ' 
gamle Nordmænd til visse Tider drev en fredelig T uskhandel, 
og som de til andre Tider bekrigede, vedligeholdtes giennem 
mundtlig Tradition og opbevaredes tidligem i skriftlige Mindes
mærker. Til disse historiske Minder knyttede sig snart en af 
Phantasien understottet Forklaring over et Meteor, som ikke ' 
kunde være Nordmændene ubekiendt, men som under saadanne 
Omgivelser og Betingelser maaskee stærkere end i Hiemmet 
fængslede deres Opmærksomhed Nordlysets Phænomener per
sonificeredes som mystiske Væsener, der deels lokkende, deels 
truende kom de Pieisende imöde i hine fremmede Egne, og disse 
Sagn erholdt ved deres physiske og historiske Grundlag efter- 
haanden en subjectiv Sandhed. Dog var det egent'ig först ef- 
lerat Biarmelandsfarterne i 13de Aarhundrede vare ophörtc, at 
disse Sagn optoges som episodiske Træk i Digtninger, der meer 
eller mindre hernede sig fra Historiens Gebeet.

V.

Vore Myther og Digtninger, men fornemmeligen de 
af Jordens Skiöd udgravede Levninger, lære os langt mere 
om Ravets Brug i den nordiske Oldtid, end vi vide fra den 
langt seenere Middelalder. Hverken fremmede eller inden
landske Skribenter, der have efterladt os statistiske Beretninger 
om Danmark i Middelalderen, navnligen om den jydske Halvöe, 
have taget ringeste Notice af dette Produkt, hvortil der dog 
kunde have været Anledning. Imidlertid vides Ravets Brug 
her i Europa ikke at have været mindre almindeligt i Middelal- 
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deren end i Oldtiden, ei blot til de samme Slags Prydelser, 
men desuden til Rögelse ved Gudstienesten, til Paternoster- 
baand, til Zirater paa hellige Kar o. s. v. for hvilken Anven
delse deraf, ogsaa her i Norden haves enkelte Data*).  Da de 
arabiske Geographer fra det 12te Aarhundrede af robe et Slags 
Kundskab til det danske Norden, til Halvöen fra Elben op til 
Skagen, til de vigtige Handelstæder og Havne her, bl. a. Sles
vig, er det höist rimeligt, at en, idet ringeste, middelbar Han
delsforbindelse imellem Orienten og vort Norden paa den Tid 
maae have fundet Sted, og at' altsaa det i Orienten saa höit 
skattede Rav er bragt derhen, ei eene fra den preussiske, men 
ogsaa fra den jydske og slesvigske Kyst**)  5 ligesom det ogsaa 
lader sig formode, at dette kan have været blandt de Produk
ter, der i Midten af det 12te Aarhundrede, med danske Handels
skibe bragtes til Alexandria***).  Endnu sandsynligere er det,

D I Karl Knudsens Testament 1470 {Brings Handlingar i Swenska 
Historien III, S. 259-) omtales lians ’’Karlbånd (?) som äro på några 
liwita Raj.stenar.” K. Nielses Dronning Alargreta gav til Domkir
ken i Lund calicern aureum electro & gemmis adornatuni ; Ser. rer. 
Dan, IV. p. 462. I et Gavebrev til samme Kirke af 1145 nævnes 
ad reliqvias condendas capsa preciosa ex electro ; Liliegren Diplom. 
Svecicum I. p. 53. jfr. Hüllmans Städtewesen des Mittelalters I, 
S. 38-39.

**) I, L. Rasmussen de orientis commercio cum Russia & Scandinavia 
p. 46-47. 52. 51.

***) I det ringeste efter den jodiske Geographs Benjamin af Tudelas Vid
nesbyrd ; s. 7. Bircherodii Arctos Alexandriæ (Hafn. 1685. 4.) p. 3, der 
ogsaa nævner Skibe fra Rusland, Sverrig, Tydskland og Flandern. 
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at Ravet i den hanseatiske Periode har været en af de Han
delsartikler, som hamborgske ogjybekske Kiëbmænd afkiöbte Be
boerne af den jydske og holstenske Kyst, for med andre Over- 
daadigheds - og Nodvendighedsvarer at forsende det til deres 
talrige Markeder, nær og fiern*).

A. 1315 klagede Kong Hakon over, at de Norske ei erholdt andre 
Varer fra Tydskland (fra Hansestæderne?), end saadanne som kun li
det nyttede dem f. Ex. Giis, der her baade kan betyde Rav (giesum) 
og Bijouterier i Almindelighed ; jfr. Suhnis lJanm. Hist. XI. S. 763.

•*) I Visen om Ridder Stig og Findal; Udv. danske Kiser Jra Middel
alderen I. S. 300.

Udgiverne antage 1. c. S. 392 (NB. dette Sidetal forekommer 2 Gange) 
at Loftet (men der nævnes Gulvet) mueligen kan have været be~

Kid. Selsk. hist, og phil. Skr. K. Deel. D d

Skiondt det endnu er uafgiordt, hvilken Grad af Trovær
dighed vore gamle Kiempeviser, som Digtninger af ubestemt 
Alder og Oprindelse, kunne fortiene med Hensyn til Skildrin
gen af den danske Middelalders Sæder og huuslige Liv, bör vi 
dog ikke, ved de for övrigt saa sparsomme Noticer om R.avets 
Brug hos Os i dette Tidsrum, forbigaae, at i en Beskrivelse 
over en Ridders Storstue**)  siges

’’Gulvet det var af det rode Rav."
Da man nu ¡ikke godt kan tænke sig et Gulv indlagt med en 
saa skrøbelig Materie som Rav, og der umiddelbar derpaa fol
ger, at Bordet var af det rôde Guld, Væggene af Marmorsteen 
og Stolperne af det hvide Hvalsbeen (Filsbeen? o: Elfenbeen) 
torde vel det Hele med Föie blot ansees for en poetisk Ud- 
smykkelse, der udelukkeral bogstavelig Forklaring ***).  Imidler
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tid fortiener dog ved denne Leilighed at erindres, at Odysseen 
nævner Elektron tilligemed Guld, Sölv og Elfenbeen, som Ma
terialer, med hvilke Vægge og Lofter i Menelaus’s Pallads vare 
indlagte j at Eustathius saavelsom nyere Fortolkere her have 
ved Elektron forstaaet /Lv*);  endelig, at i nyere Tid Rav i Per
sien skal være brugt til Prydelse for Værelser og Kapeller**?.  
Mueligt kunde hint Sted i Kiempevisen ogsaa forklares om 
at Gulvet var bestroet med Rögelse af Rav til Vellugt, ligesom 
der i en anden forekommer, at man, formodentlig i samme 
Hensigt, beströede Gulvet med Aumur, Amur***),  enten en 
stærklugtende Plante, Steenklever (melilotus officinalis)****),  el

klædt med den rode, altsaa almindeligste Rav. Prof. FV. Simonsen 
nieener at Gulvet kan have været belagt med Fliser eller glaserede 
Muursteen af Ravets Farve — et Slags Mosaik; Molbechs Nordiske 

, Tidsskrift III. S. 194.

*) Odysseen IV- 73. jfr. Gesners Afh. de electro veterum i Connu. 
Gotting. III. p. 82; Butlmanns Afh. S, 39- De Gamle omtale og
saa Rav (i det ringeste efter Buttmanns Forklaring S. 46. 49.) som 
Prydelser paa Senge, Stole og Redskaber.

**) Busbeqvii Epistolæ, (Lugd. Bat. Elzev.) Lib. III. p. 216. Orientens 
Pragtbygninger beskrives som indlagte med Glas (gr. uakoç o: enhver 
giennemsigtig Materie); Heerens Wercke XI. S. 94.

***) Udm Viser, IV. S. 72. jfr. ZZ7. Simonsen anf. St.

***’) Som det angives i Vid. S. Ordbog og i Ordforklaringen til Kiempe- 
viserne 1ste Deel. jfr. Eornemanns danske Plantelære, 3die Opl. 
I. S.-778.
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1er maaskee snarere en anden Plante Abrod (Artemisia Abrota- 
num) der ogsaa hos Os, formodentlig af sin balsamiske Lugt, 
kaldes Ambra, Amber*}.  Naar det derimod i et blandt Kiempe- 
visernes undertiden forekommende Omqvæd, heder

*) Hornemanns danske Plantelære, 2det Opl. S. 748.

♦♦) Udu, Fiser, I. S. 378-

***) Ligesom, efter det Ovenanførte, Odysseen omtaler Halsbaand af 
Guld og Electrum o: af Guld- og Ravperler.

****) Baczko u. Schmalz Annalen Preussens. 1792. 3tes Qv. S. 91- Hüll
manns Städtewesen des Mittelalters, I. S. 38. Imidlertid maae heraf 
ikke sluttes at Öen Amrom i Vesterhavet (i Wald. Jordeb. Dam
brum} eller det Ambria, hvoraf de Oldenborgske Grever kaldtes Co
mités Ambriæ, kommer.af Ambra; snarere staae disse Navne i For
bindelse med det frisiske Ord Hammerland o: en Deel af Marsk
grunden; jfr, Arends Ostfriesland I. S. 40. II» S. 29.

men han bær Guld og A umor paa sin Haand**),  
da vilde det ei være rimeligt at forklare dette om.nogensom
helst Plante, men man maae snarere antage, at Digtningen 
oprindeligen har havt Guld og Ambra eller Rav, og at derved 
ere meente Braceletter eller Armbaand af Guld- og Ravperler***),  
hvilket ukyndige Afskrivere derimod have forvexlet med den omtalte 
Plante Amur eller Aumor. I Middelalderen som i Oldtiden anto- 
ges ofte Naturlegemer, der have en eller anden Egenskab tilfæl
leds, urigtigen for identiske. Derfor blev Ambrum, i Nedertydsk 
Ammer, Ammera****} , til en almindelig Benævnelse for Rav, 
hvoraf dette endnu paa Fransk kaldes Tambre jaune, , ligesom

D d 2



212

deL egentlige Ambra ï ambre gris*')-,  og hos Os synes Spermacet 
af lignende Grund at være bleven kaldet zZ//zrtz**).  Og-aa 
med Acaten forvexledes Ravet, hvorfor Islænderne kalde Rav o x

*) Ifölge Solinus cap. 20 frembragte Indien ogsaa Rav, skiöndt ei af saa- 
dan Mængde og Godhed, som Tydskland. Ctesiæ Fragmenta cd. Lion 
p. 188: at en Flod i Indien medbragte Rav, der paa en vis Aarstid 
udsvedte af Træer paa Biergenc, faldt i Floden og störknede. Endnu 
skal Irawatifloden i Birmanernes Land opkaste Rav.

**) 11. Harpestrengs Lægebog, udg. af C. Molbech. S. 51.

♦*w) Mohrs islandske Naturhistorie, S. 335.

Q Jacobcei Musæiim regium Pars 1. Sect. VII. 114. (k). Ditfresn 
Gloss, mediæ græcîtatis col. 191, at Beronike (electrum) ogsaa kal
des Beryllios. •

den hvide Agat***);  og naar Indbyggerne paa Helgoland have 
kaldet Rav Berelstein eller Perelsteiji****) , da kan det være 
kommet af en lignende Forvexling med Beryllen, der i Mid
delalderen undertiden betegnede ei blot Krystaller eller lignende 
giennemsigtige Legemer, men ogsaa Rav.

* ’ w -• ’

VI.

At de af vor Jordbund opgravede Ravsager ere forarbei- 
dede af Rav fra vore egne Kyster, lader sig neppe omtvivle. Ana
logien af den preussiske Kyst leder til Slutning om en lignende 
Uforanderlighed i Naturens Virksomhed ved Vesterhavets Kyster;
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liresom og'aa i Landene ved Östersöen Prydelser in.'m. af Rav 
ikke sielden findes i Jorden. Fuldstændige statistiske Oplysningei 
angaaende Ravets Fremkomst ved vore Kyster i visse Tidsrum, 
om dets periodiske Af- eller Tiltagen m. v. mangle hidtil. 
Netop derfor torde, ei blot med Hensyn til nærværende Un
dersøgelses Formaay en Fremstilling af de om den danske Rav
fangst i forskiellige Kilder adspredte Data, have nogen Inte
resse, især da private Meddeelelser fra Sagkyndige sætte Forf. 
i Stand til at foröge og berigtige det om denne Gienstand al
lerede bekiendte.

Begynde vi vore Efterforskninger fra Östersöens nordlige 
Kyster, da savnes ethvert paalideligt Vidnesbyrd herom, hvad 
Sverrigs gamle Provindser angaaer. Vel omtaler OL Magnus 
i sit store encyclopædiske Værk udförligen det preusiske Rav, 
hvorledes det samles, dets forskiellige Værd og Ilandelen der
med 5 men da han tillige udleder dets Oprindelse fra et Slags 
Gummi der om Sommeren udsveder af 1 artsagtige Traer paa 
de svenske og finske Kyster, og ved Pölgcrne opkastes paa 
den preussiske Kyst*),  viser denne Forklaring noksom, hvor- 
lidet han maae have kiendt Rav blandt hans eget Fædrene
lands Natur-Frembringelser. Kun paa Öen Biörköe har man

*) De gentibus septeutrionalibus Lib. XII. c 8. 9. 20. Anlednin
gen til denne Forklaring, var uden Tvivl den Kiendsgierning, 
at Havet viste sig hyppigst ved den preussiske Kyst, naar en Nor
denstorni fulgtes af Vestenvind. Pea samme Grund antog et an- 
det Sagn, at det skulde udsvede af Træer i Norge j Gassendi vita 
Peirescii p. 65.

■ 7 ■ .' ' a..... 
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i nyere Tid hyppigen villet finde opkastet Rav 5 men da dot 
ikke forekommer paa andre af Mælarens Kyster, har Sagnet 
endog vildet forklare dets Tilværelse der, af den Muelighed at 
et Skib med dette Produkt, engang i Oldtiden der kunde være 
forgaaet*).

Skaane bliver da det eeneste af Sverrigs Kystlande , hvor 
Ravet falder i nogen Mængde**).  Rafltmda, paa den östlige

*) I et Brev fra den svenske Jacob Serenius til vor Gram, hvori han 
omtaler en Reise til Biörköe, hvis Identitet med Adam af Bremens 
Birca han ikke omtvivler, heder det tillige: ”Jag fant och Bevisten 
,,i siclfwa Akren, som war brun och brend, hwilket Böndertie der 
,,årlig finna, som bewiser at Staden warit förstörct af Eld , ty den 
„Bevisten som der finnes'på Stranden er klar, och er det markeligt 
„at i hele Halaren ingensteds fins Bevisten utan paa denne Strand, 
— (dog nævnes i Rudbecks Atlántica I. p. 463 endeel andre Öer og 
Steder her, hvor Rav ogsaa skal findes) — hworaf Sagan går bland 
„Bönderna på Biörköe, at et Fartyg fordom forgåtts i Sjön lastet 
„med Bernsten , hwilket måste i de Tiderne warit en Stapelwahra.” 
jfr. Sio'borgs Samlingar for nordiska Fornälskare. III. S. 13. At 
Rav hyppigen fandtes paa Biörköe, berettes allerede i et Brev fra 
/. Scheffer ai 1666 i Deliciie epistolicæ cd. I. P. Kohlius (Lips. 1731) 
p. 182- jfr. Musceum kVorniianum p. 33. Adskillige Stednavne i 
denne Egn, som begynde med Glys forklarer Rudbeck (Atlántica f. 
p. 627) ogsaa af Ravet.

***) I et Ilaandbrev af 1621 nævner Christian IV, Ystad og Dybeck 
(paa Skaancs sydlige Kyst) som Steder, hvor Rav fandtes; Schlegels 
Saml, zur dan. Geschichte. IL 2 II. S. 124. Et Rescr. af 1626 
(hvorom meerc i det Folgende) nævner Malmöehuuslehn blandt de 
Egne her i Riget, hvor Rav fandtes.
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Kyst, skylder upaatvivleligen dette Produkt sit Navn og vidner 
rnaaskee om dets större Overflödighed her i Oldtiden*).  Des
uden findes det, ei blot ved Kysterne, især efter stærke Storme 
med vestlige og sydlige Vinde, men ogsaa inde i Landet ved 
Gravning**).  Fortrinligen nævnes dog Landtungen mellem 
Skanör og Falsterbo som det Punkt, hvor det meeste Rav endnu 
skal findes, skiöndt det for övrigt her, som overalt i Provind
sen i de sidste tyve Aar meget skal være aftaget***).  Ravets 
fortrinlige Mængde, netop i denne Deel af Skaane, giver Anled
ning til ogsaa at söge det paa de vestlig beliggende danske Öer. 
1 Sielland synes det i ældre Tider hyppigen at være forekom
met. Da Kiöbenhavns Fæstningsværker under Frederich IIT. og 
Christian V. fik en forandret Organisation, fandtes i de nye 
Fæstningsgrave Rav af betydelig Mængde og Störreise, endog 
i Stykker af 80 til 100 Lod, som endnu opbevares i det konge
lige Museum****).  Paa den nordlige Kyst, ved Hornbek og

*) Linnée skånska Resa S. 117- 125; Ar. IL Sioborg, Topogr. paroeciæ 
Raflunda p. 4.

**) Linnée auf. St, S. 125. Meddeelelse i et Brev fra Kyrkoherden 
Mag. Bruzelius i Sodetup.

***) Linnée S. 231. Meddelelse fra Borgemesteren i Skanör, Hr. Cronsiöe 
som tillige beretter, at der for omtrent 30 Aar siden paa Falsterbo- 
Rev, paa 2 Favne Vands Dybde, fandtes et Stykke al 4 Skaalpund, 
og 12 Lods Vægt. Ogsaa paa Bornholm, midt i Landet, skal et 
stort Stykke Rav være fundet; Kgl. Mineralínspecteur si. Birchs 
Museum mineralogieum, blandt det Kgl. Bibi. Haandskrifter.

*■***) O. Jacobæi Museum regium p. 38-39 ; Th. Barlholini Acta medica 
hafniensia I. p. 110-11; hvor tillige bemærkes, at Ravet i-Fæstnings-
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Gilleleie opkastes det endnu med den saa kaldte Ravtang, især 
om Foraaretj men da dertil horer, foruden Paalandsvind, ad
skillige andre Betingelser med Hensyn til Strömmen m. v. o¿¡ 
större Stykker deraf ere yderst sieldne, agtes det ikke synder- 
ligen af Kystbeboerne*).  Derimod skal inde i Landet, Tid 
efter anden, Ravstykker af betydelig Störreise være fundne ved 
Gravning**).  Ogsaa skal et Stykke guult Rav paa 34 Lod en
gang være fundet med mindre Stykker i en Bakke paa Möen***).

gravene ei forekom for i Linie med Havets Höide, ligesom det og 
altid fandtes i Forbindelse med det soi te bituminöse Træe ; Fon- 
toppidau Origines hafnienses S. 16.

*) Meddelelse ira Selskabets Medlem Hr. /Z. C. Z.j^iye til Soeborg og 
Gilleleie.

*♦) Paa Amager fandtes 1687, 20 Fod under Jorden, et Stykke Rav 
paa 27 Lod; Mus. Reg. 1. c I Ondlöse Sogn skal ifölge Resenii 
haandskrevne Atlas Daniæ, 1656 være fundet et Stykke 2 Fod langt, 
1| Fod bred og en Haandbred tykt; (Si verum, rarum , tilföies i 
Danske Atlas II. S. 380); maaskee det samme Stykke saa stort som 
et Menneskehoved, der skal være fundet i Herregaarden Tygestrups 
(nu Kongsdals) Mark i Ondlöse Sogn, ifölge Bartholini Acta, I. p.
110. Om Rav fundet ved Faxoe s. Fleischers Naturhistorie, IV. S. 
994. I Torups-Soe mellem Gissenfeldt og Bregentved findes Rav 
stundom i betydelig Mængde, bl. a. et Stykke, som en knyttet 
Haand; Molbechs Ungdomsvandringer, I. S. 67. Derimod maae suc- 
cini aliquot librarum centuriæ, som i O. Borrichii Dissertationes, I. 
p. 371 siges at være fundne ved at jævne en Hö'i paa Frederichs- 
dal, uden Tvivl være en Feiltagelse ; jfr. en lignende Beretning i 
Hartmann succini prussici Historia p. 4.

***) Frankenau Satyræ medicæ, p. 46.
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Större Stykker skulle ligeledes være fundne paa de lollandske 
og falsterske Kyster, især paa sidstnævnte Öes sydligste Odde 
Gedsöre*).  Paa den nordlige og vestlige Kyst af Fyen samles 
det, især eiter Nordvest-Storm, men ikke hyppigen og kun i 
mindre Stykker**);  af temmelig Mængde og Störreise findes 
det derimod inde i Landet, ved Gravning baade i Jorden og i 
Torvemoser***;.  Paa Samsöe findes Ravet temmelig hyppigt, 
især paa den vestlige Deel; men kun i smaae Stykker, endog 
efter Stormen i December 1824, da ellers en stor Mængde 
deraf opkastedes****).  Den jydske Halvoe, saavel dens nord
lige som sydlige Deel, bliver da, blandt de danskeStater, det Land 
i hvilket Ravet til alle Tider især kan siges at have hört hjemme. 
Ligesom i Preusen fremkommer dit her baade ved Fiskning og 
Gravning, men kun paa förste Maade i betydelig Mængde og til 
regelmæssige 'Lider. Dog findes det ikke af lige Forraad og God
hed paa den hele Udsttækning afHalvöens Kyst. Naar undtages 
Strækningen fra Gierildbugten forbi Grenaae til liiin Side Ebel
toft eller den yderste Kyst af den mod Kattegattet meest frem
ragende Deel af Nörre-Jylland, skal hele Östkysten, fra Fride- 

*) Danske Allas III. S. 248. 340.

*") Meddelelser af de Herrer Hofman~Bang til Hofmansgavc og Selskabets 
Medlem Prof. ÍVedel Simonsen til Elvedgaard. jfr. Danske Atlas, 
VI. S. 646.

f. Ex. ved Frörup , Holsteenshuus, Hindeniae og Riidkilde. jfr. 
Danske Atlas, VI. S. 543.

****) Meddelelse af Ilojman-Barig.

Tid, Selsk. hist. og phil. Sir. K- Deel. E e
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richshavn af, saavelsom den til Österscen grændsende Ideel af 
Hertugdømmet, i det Ileele kun frembyde Rav i ringere Mængde 
og i mindre Stykker*).  Derimod findes det f. Ex. i Vendsyssel 
og paa Mors hyppigen inde i Landet, fleere Mile fra Ilavet, 
dybt under Lag af Rullestene og Söedyrslevninger, i Mergelen 
og i Torvemoser, stundom i Stykker af betydelig Störreise**).  
Vestkysten af Halvöen, lige indtil Elben, bliver egentlig den 
Landstrækning, der til alle Tider haver udmærket sig ved Over- 
flödighed af dette Produkt***)}  skiöndt igien, hvad Nörre-Jyl
land angaaer, Kysten af Fanoe fra Sönderhoe af og Kysten af

*) Meddelelse af Hr. Justitsraad JV. Juel i Frideriehshavn ; Kus Na
turgeschichte Schleswigs u. Holsteins. S, 100.

**) Meddelelse af Justitsraad N. Juel; Schades Beskrivelse over Mors, 
S. 132; Br. Seidelins Beskrivelse over Hiöring Amt. S. 314; et 
mærkeligt Udsagn i Ä. Hennebergs Und'ersögelse over Guldhornene 
S. 249- I Törvegruuden paa Læssoe skal ogsaa lindes Rav : Danske 
Atlas IV. S. 708- Saadant ved Gravning fundet Rav, Bakkerne 
kaldet, haver et fra Havravet furskielligt Udseende, er af-eu morkere 
Farve og mindre gennemsigtigt end dette, ligesom ogsaa ved sin 
Skiörhed ikke saa tienligt til Forarbejdelse, jfr. Juels Naturbemærk- 
niuger over Jyllands nordligste Odde i Tidsskrijt for Naturviden
skaberne 5te Binds 3die Hefte.

**) O. IVormii Epistolæ II. p. 968 i Auueum IVormianum p. 31; Th. 
Bartholini Acta medica [. p. 309; Danske Atlas I. S. 475. IV. S. 23. 
V. S. 411; Heinzes Neues Kieliscbes Magazin I. S. 272. 274; Te
tens Reise in den Marschländern S. 144.
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Fastlandet fra Graadybet til Nyeminde - Gab, Öen Holmsland i 
Ringkiöbingfiord og den smalle Landstrimmel fra Nyeminde- 
Gab indtil Thorsminde eller Indlöbet til Nissumfiord, en Stræk
ning af omtrent tyve Mile, betegnes som de rigeste, saavel i 
Henseende til Ravets Mængde som til dets Störreise og God
hed*).  Paa den fortsatte Kyst fra Nissumfiord forbiSkagen til 
Gierildbugten forekommer det vel ogsaa, men i ringere baade 
Qvantitet og Qvalitet**).  Saavel her, som paa de övrige Punk
ter af Nörrejyllands Vestkyst, antages almindelig, at Ravfiskeriet 
i ældre Dage gav et rigere Udbytte end nu***);  men dasamme

***) Seidelins Hiöring-Amt S. 314; Dalgas Riber-Amt S. 216. Medd. 
af Hr. Tang og af Hr. Pastor Prahl til Torring ; Sidstnævnte be
mærker, at der dengang (1832) intet Rav var solgt ved Auction i 
en Tid af 8 Aar. Ogsaa paa Fanöe skal i de senere Aar findes 
mindre Rav end foihen, især færre store Stykker.

*) Meddelelser af Juel og af Ur. Proprietair Tang til Nörre-Vosborg ; 
jfr. Danske Jilas V. S. 664. 782. 832. Fände angives især som et - 
Hovedpunkt for Ravfiskeriet, hvor Stranden aarlig skal levere Rav 
til Værdie af 150 til 200 Rdlr. Courant, men hvor der aldrig findes 
Rav ved Gravning i Jorden eller i Moser (Medd. af Pastor L. Nielsen 
til Nordbye; jfr. Danske Jilas V- S. 722.) Formodentlig er det en 
eller anden af disse Egne, hvor del’ for nogle og 50 Aar siden sag
des, paa en Strækning af to Mile, aarligen i Gienn^emsnit at være 
»amlct for 2000 Mk, uberegnet hvad der underhaanden forsvandt ; 
TV. Kiel, Magazin I. S. 274.

**) Danske Jilas, V. S. 197. 229. 265. 411. Olavius, Skagens Beskri
velse. S. 283.

E e 2



220

Klage alt fortes i Midten af det ,forrige Aarhundrede *),  kan 
man ikke vide, om en Forandring af Naturens Produktionsevne 
i denne Henseende virkelig har fundet Sted, (ogsaa i Preussen 
vil man have bemærket Ravets Aftagelse), eller om Paastanden 
blot er en Folge af den sædvanlige laudatio temporis acti. Mue- 
ligt kan ogsaa, som Sagkyndige meene, Ravfiskeriet i disse Egne 
være aftaget, fordi det paa Grund af ringere Omsætning der 
igien kan tilskrives Tidsomstændighederne, mindre söges, eller 
fordi Resuliatet af Ravfiskeriet i det Heele ikke kommer til 
almindelig Kundskab**).  Imidlertid er det dog afgiordt, at 
dette Produkts större eller mindre Overflod i visse Perioder af
hænger af særegne Naturbetingelser, der ogsatt her fortiene 
Opmærksomhed, fordi vi med Grund kunde antage at de gien- 
nem Aartusinder maae have været uforandrede. Ravet fremkom, 
mer nemlig vel til enhver Aarstid og med alle Vinde, men da 
en rig Fangst dog kun er Folge af en stærk Storm, ere de Aars- 
tider, da Saadanne fornemmeligen indtræffe, nemlig Foraar og

*) Danske Atlas IV. S. 23. V: S. 229. 411.

**) Jfr. Fleischers Naturhistorie IV. S. 987. 994. 'Feiens's ReiseS. 143. 
Schl. Holst. Bron. Berichte 1790 I. 8. 148. Overhoved skal Rav
handelens större eller mindre Udbytte være afhængigt af Aloden og 
af Betingelser ved den orientalske Handel {Ferbers Beyträge zur 
Kenntnis des gevVérhlichen und coinmerciellen Zustandes der preuss. 
Monarchie (1829) S. 212 — 13); ligesom ogsaa i Preussen den mindre 
strænge Overholdelse af Forbudet mod at gaae ved Stranden skal 
foranledige, at der nu findes mindre Rav end tilforn; Johns Natur
geschichte des Bernsteins. I. S. 297.



Efleraar, i denne Henseende de gunstigste. Det er især afvex- 
lende Vinde, der bringe Ravet til Stranden; naar nemlig Storln 
fra Vesten, Nord- eller Sydvest, have bragt det op fra Havbun
den og ved en derpaa folgende Östenvind med stille Veir eller 
Ebbe, Ilavet træder tilbage*).  Deraf folger igien, at de storm
fulde Aar afgive den rigeste Ravfangst; saaledes skal i Aarene 
1822—25 det rneeste R.av, Nogen kunde mindes, være kommet 
til Jyllands Vestkyst**).  Ligesom ved de preussiske og pomerske 
Kyster findes Ravet ogsaa her almindelig omgivet af Tang og 
andre Soevæxter, og forekommer saa hyppigen i Forbindelse 
med et Slags bitu rn i nöst Træe, der ligner forbrændt Kul, at 
Ravsamlerne, naar de blive delte vaer, altid ere sikkre paa at

**) I disse Aar skal en Kiöbmand i Ringkiöbing , dengang den betyde
ligste Ravhandler i Jylland , have ssftnlet et Partie af 686 Pund til 
Værdie (efter Meddelelse) af 20,000 Species, meu efter Halds Ring
kiöbing-Amt S. 274, kun af 10,000 Sp. Denne Forf. anslaaer det 
aarlige Udbytte af Ravsamlingen paa Jyllands Vestkyst til 3 à 4000 
Rdlr. Cour, i Giennemsnit.

*) Danske Allas I. S. 475. V. S. 664. 722. Dalgas Riber-Amt S. 216. 
Medd. af Ovenanførte > desuden af Conf. Rd Faye, Etatsraad En
gelstoft, og Pastor Abel til Holmsland. Naturligviis modificere 
disse Betingelser sig igien nærmere, efter de forskiellige Egne. Hos 
Plinius (IV. c. 27. XXXVII. c. 11) nævnes Foraaret, som den Aars- 
tid da Ravet af de oprörtc Böiger opkastedes paa den tydske Strand
bred. Hans Beskrivelse over dets Fremkomst synes Jaant af Natu
ren: “cum intumescens æstus rapuii ex insulis, certe in litora ex- 
pellitur, ita volubile, ut pendere videatur atqve considere in vado.” 
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giöre en god Fangst*).  Hvor Ravsamlingen fortrinligen drives, 
skeer det ved Hielp af særegne Redskaber, enten en med en 
Jernkrog forsynet Træstok hvormed Tangen trækkes op og Ra
vet adskilles derfra, eller en saa kaldet Ravglivtf'^ dannet om
trent som en Rive, dog uden Tænder, med en derved anbragt 
Pose, der optager det af Redskabet sammenskrabede Tang**).  
For övrigt kan det ogsaa, ved lavt Vande og gunstigt Veir, med 
blotte Hænder samles paa Havbredden, hvor det driver op j 
men overalt og paa begge Maader fiskes Ravet især af Qvinder 
og Born.

*) Meddelelse af Hr. Kammerjunker IVedel ~ Heinen i Varde, samt 
af de Herrer Tang og Prahl. Meere om dette Træe, der i Jylland kal
des Ravskarn og i Hertugdommerne schivartze Saat, s. Schl. Hulst. 
Provinzialberichte 1788. IL S. 137. 1789« II. S. 15. 4790. I.
S. 144. II. S. 485. 1791. I. S. 295. II. S. 23. At man ved 
Gravning af Kiöbh. Fæstningsgrave i Frederick den 3dies Tid ogsaa fandt 
Rav i Forbindelse med et Slags sort Træe, er bemærket i Jacobæi 
Museum regium p. 39. Ogsaa denne Omstændighed kan maaskee 
have fremkaldt de Gamles Formodning, at Ravet kom fra Træer.

**) Meddelelse af De Herrer Faye, Engelstoft og Tang. jfr. Dansk» 
Atlas I. S. 475.

***) Heinzes N. Kiel. Magazin. I. S. 272. 274.

Hvad her er anfort om Ravfiskeriet og dets Betingelser 
paa Vestkysten af Nörre-Jylland, gielder med ringe Forskiel 
om Fortsættelsen af denne Kyst giennem begge Hertugdom
merne***).  Ogsaa inde i Landet er det fundet ved Gravning, 
ofte af temmelig Störreise, f. Ex. ved den holstenske Kanals



Gravning i en Dybde 20 Fod og antages der at vidne om Havets 
og Eiderens forandrede Grændser og Löb*).  Imidlertid synes 
det dog först at være den Eiderstcdske Kyst, der kan kaldes rig 
paa dette Produkt**).  Den sydvestlige Deel af dette Landskab, 
især ved Sandbanken die Hitze eller Hizbauk^ nævnes som den 
I'eel af Hertugdommerne, hvor Ravet skal findes i fortrinligst 
Mængde og ofte i store Stykker***)  sieldrxere forekommer det 
i den paa hiin Side Eideren liggende nordre Deel af Ditmar
sken, dog meer end i dette Lands sondre Deel****).  Forfölges

*) â’.'/î Naturbëschr. Schl. u. Holsteins S. 24. 100. Schl. Holst, Prov. 
Berichte 1790. I. S. 156. Qm Rav fundet 18 Fod dybt ved Rends
burg s. TV. (jreio Catal. of the rarities preserved at Gresham College 
(London 1786) p. 343.

♦*)  Rav omtales hverken i Danske .Allas eller i Hansens Staatsbeschrei
bung Schleswigs , blandt Hertugdømmets Naturírembringelser. I Ca- 
rnerers Nachrichten von merkvürdigen Gegenden der I lertzogthiimt r 
II. S. 660 siges / at Rav skyller undertiden op paa Sylt, men ikke i 
«.tore Stykker.

*4*)  Kiernans Sejd. Holst. Landeskunde I. S. 241 ; Schl. Holst. Proc, Be
richte 1789. II. S. 15; 1790. I. S. 144. 7ter Jahrg. II. S. 185. 
(2 a mer er s .Nachrichten II. S 5^8.

****) Om den, ei sielden med Livsfare forbundne Ravsamling paa Kysten 
af Nord-Ditmarsken og overhoved paa hele Vestkysten, ere i siti Tid 
adskillige Bidrag meducelte i Schl. Holst, Proc. Berichte, 1788. II*  
S. 137. 179'). 1. S. 140, II. 479; 1791. I. S. 287, II. S. 20; 1793. 
11. S. 185. Endeel af disse skyldes 1. F. Camerer (ogsaa Forf. til 
< t Par bidhorende Afhandlinger i N, Kiel. Magazin I. B. 3. St. og 
II. B. 3 St.) som med megen Interesse havde efterforsket den vest
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nu Resien af den vesttydske Kyst lige til Nederlandene, ined de 
ud for Bremen, Ost- og Vestfrisland beliggende Öer, (blandt 
hvilke ogsaa Romernes insulæ glessariæ fandtes), da haves over
alt Vidnesbyrd om, at Ravet endnu opkastes der i en ikke ube
tydelig Mængde*).

Med Hensyn til Farven forekommer Ravet paa Vestkysten 
i alle Nuancer af Guult og Bruunt og benævnes derefter i-Han

lige Ravfangsts og Ravhandels Historie. Paa Watterne ved Sonder- 
ditmarsken findes Rav, men ei hyppigt; samme Tidsskr. J818. S. 376- 
jir. Tetens's Reisen, S. 39; dog fremkom meget efter Stormen, 3die 
Nov. 1801; Eggers Beytrage zur Kenntnis d. dan. Monarchie, I. 
$. 148- Ha Ravfiskeriet sielden omtales af ældre Skribenter, for
tiener, med Hensyn til Ditmarsken, at anfores etSted af II, Ranzowii 
descriptio Chersonesi cimbricæ (i IJaandskrift, farskiellig fra den af 
Westphalen udgivne): “Qvanqvam antehac opiniofuerit qvod succinum 
„nullibi nisi in Borussia nascalur, tarnen compertum est, etiam in 
„Dithmarsia inveniri.’’

*) Allg. geogr. Ephemeriden XI<1. S. 131; Spiels u. Spangenbergs neues 
vaterl. Archiv f. Hannover &c. IX. S. 21. jir. Schlözers alg. Gesch. 
S. 88. 117. LZ- Ranzow anmærkede i sin Descr. Cherson.(Westphalen 
mon. I. col. 70} at der paa Helgoland fandtes Rav. Folgende Sted 
af Alb. Magnas, der levede i det 13dc Aarh. (de mineralibus tract.

I
II. Jib. 2di de lapidibus c. 7) horel*  maaskee ogsaa herhen: “Gaga
tes est catabre (arah. KarabehT) . . . . Invenitur in Libia et Britania 
iúxta littus maris et abundanter invenitur in mari qvod attingit 
acjvilonarem partem. Teotoniæ. Etiam in Anglia (mon ikke det 
Slesvigske?) frequenter invenitur.”
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delen Melkrav (hvid), Bruunrav (mörk og halvgiennemsigtig) 
Beenrav (der ligner Been) og Blankrav (der ligner arabisk 
Gummi). I smaae Stykker der udgiöre en Blanding af benævnte 
Sorter, kaldes det Rargruus, Her som paa andre Steder, livor 
Ravet findes, er det især Storreisen, der foieenct med lys 
eller mörkeguul Farve , Giennemsigtighed og Fasthed be
stemmer dets Værdi. Sagkyndige ville i Henseende til Skiön- 
hed og Siöri else sætte Vesterhavets Rav ved Siden af det öster- 
söiske og hvad Beqvemlied til Forarbeidelse ancaaer, endog over 
dette*).  Stykker af betydelig Störreise findes ikke sielden her 
i Landet, men kun faae Saadanne ere bievne bekiendte, og ofte 
ere maaskee netop de meest udmærkede Pragtstykker hemme- 
ligen udförte af Landet. Imidlertid opbevares dog i det kon
gelige Museum et Stj kke af 80 Lods Vægt, fundet i Kiöben- 
havns Fæstningsgrave 1665; et ditto af 100 Lod, fundet 1681 
i Kallebodstrand, og et ditto af 27 Lod, opgravet 1687 paa 
Amager, tyve Föd dybt i Jorden. Ved Gravning i Nærheden 
af Fladstrand er, for nogle Am siden, fundet et Stykke paa 
63 Lod**).  I Hertugdømmerne skal det störste Stykke være

*•*) Br. Sridelins IJiorings Amt S. 3i4- Det störste Stykke i den Co- 
henske Ravsanjling i Ringkiöbing huldt 72 Lod, det næststørste 
42 ; 200 Stykker vare af 16 til 32 Lods Vægt. Ved en Auction i 

t arde skal ior nogle og 20 Aar siden være solgt et Stykke paa 
96 Lod.

Kid. S elsk. hist, og phil. Skr. Jr. Deel. F f

*) A eues Kiel, Magazin I. S. 272 ; Schi. Holst. Proc. Berichte 1791 , 
I S 290. *•*)



226

fundet i det Eiderstedske, af Ui Lods Vægt*);  men det störste 
Stykke, som vides at være fundet paa hele Halvøen og overho
ved her i Danmark, fandtes 1767 ved Siælte - Strand i Vester- 
Hanherred i Vendsyssel og skal have veiet 302 eller maaskee 
endog 310 Lod**).  Af det jydske og slesvig-holstenske Rav 
kan, for övrigt, kun den ubetydeligste Deel antages at forblive i 
Landet. Eorarbeidelse af Rav ved Dreining og Udskiæring var i 
ældre Tidalmindelig, ei allene blandt Kunstnere af Profession, men 
ogsaa blandt Dilettanter af begge Kiön ***).  Nu derimod er det for

*) Schl. Holst. Prof. Berichte, 1790. I. S. 144. I övrigt skal Stykker 
af 2-| Tb Vægt höre til de sieldne Exempler her ; Nieman Schl, holst. 
Landeskunde, I. S. 241»

**) I de offentlige Aviser for dette Aar nævnes 302 Lod ; men der meenes 
formodentlig det samme Stykkcaf 310 danske Bismerlods Vægt, hvil
ket Liixdorph i cn haandskreven Optegnelse omtaler og udregner at 
have veiet 36j Lod nicer end det Stykke af 13 // romersk Vægt 
(et romersk % = 24 Lod) , som en Ridder i Neros Tid hiembragte 
fra den östersöisko Ravkyst og som ansaacs for det störste Stykke 
man til den Tid havde kiendt i Rom; jfr. Plinii Hist. nat. 
XXXVlI. cap. 3. Til Sammcnl igning kan anföres, at der i Ost
preussen , 12 Mile inde i Landet er ved Gravning fundet et Stykke 
Rav af 318| Tommes rhinlandsk Kubikindhold og 13 % 15| Lods 
Vægt (2V. Berlin. Monathschrijt, 1803. II. S. 399). I 1819 opkaste
des paa den samlandske Kyst et Stykke af 14 Beyträge zur 
Kunde Preussens VI. S. 514; fleere Stykker af udmærket Störreise 
omtales S. 511.

***) Endnu i Christian den 3dies Tid synes man her ikke synderlig at 
have arbeidet i Rav ; 1538 sendte Hertuginde Dorothea af Preussen 
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det meeste kun Bönderkarle, især i Jylland, sóm til Tidsfor
driv beskæftige sig med denne Syssel og egentlige Kunstarbeidere 
i dette Material ere yderst sieldne*).  Det meeste og kostba
reste af dette Produkt udföre's altsaa endnu af Landet, og da 
det er vanskeligt at kiende og bedömme Ravets Godhed, bliver 
det vel som oftest fra forste Haand solgt til omvandrende Kræm
mere, langt under dets Værdi**).  I ældie Tider skal det 
især være udfort til Holland***);  nu til Hamborg, Danzig og 
Königsberg. Det for omtalte Handelshuus i Ringkiöbing og 
ret i Aalborg nævntes i det ringeste for faae Aar siden som de, 
der giennem en Række af Aar især drev denne Handel i det

Kongen, sin Brodér, et Skakspil af Rav; Ranmer histor. Taschen
buch VI. S. 326. . Forst i Christian den 4des Tid forekommer en 
Dreier Jacob Hansen i KiÖbenhavn og hans Son, som begge synes at 
have arbeidet i dette Material. Paa samme Tid maae Kunstarbeider 
af Rav ogsaa være drevne i HertugdÖmmerne ; blandt Hertug Frede
rick den 3dies Foræringer til Kongen af Persien nævnes i det ringe
ste flere saadanne, f. Ex. 2 Lysekroner af Rav, Sabler ined Ravskeder 
CSkedefbésattemed Rav?) in m. (Olearii persianisclie Reisebeschrei- 
bung 4te B. cap. 39 ) Paa Skakkenborg skal endnu findes en rig 
Samling af Kunstarbeider i Rav.

*) I folge Meddelelse af Hr. L. Nielsen til Nordbye lever i Sönderhoe 
paa FanÖe en Mand, Niels Jörgen Moller, derved Afsætning af Rav- 
arbeider ei blot i Danmark, men og i Tydskland, Holland og Norge, 
ernærer en talrig Familie ; en IndusUiegreen, der i det Heele tordø 
fortiene baade Opmærksomhed og Opmuntring, '

**_) N. Kiel. Magazin, I. S. 275.

»**)  Dáñete Atlas I. S. 475, «

F f 2
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Store. I Hint opkiöbte Ravet, ei blot paa Jyllands Vestkyst, men 
ogsaa i Hertugdommerne j dets aarlige Indkiob skal have be
lobet sig omtrent til 20,000 Sp. Over de östersöiske Handelsstæ- 
der, især Danzig, hvor Ravet tillige paa fabrikinæ-sig Maade 
foiarbeides og behandles, udfores det meeste deraf til Tyrkiet 
og andre Deele af Orienten, lige til Chna og Japan, hvor det 
overalt söges, saavel i raae som forarbeidet Tilstand, med samme 
Regierlighed endnu, som i Oldtiden*).

*) Et 1 landelsbuus (Lemoine) i Constantinopel foreslog 1832 det om
talte Huus i Ringkiöbing at indlade sig i umiddelbar Handelsforbindelse 
med det om denne Artikel, der lia Hamborg af kunde forsendes 
over Wien og Belgrad. Ved denne Leiliglied angives Prisen i 
Constantinopel at være eiter Varernes Qvalitet fra 1000 til 4000 Pia
ster pr. Ocka (en Ocka angives til 2£- 'SJ, hvoraf man kan slutte sig 
til den Fordeel, som denne Handel, rigtig dreven, maatte kunde af
give. Brevet fra Lemoine er afHr. Stiftamtmanden Grev Sponek meddeelt 
II. H. lir. Biskop Fogtman, hvis venskabelige Godhed jeg skylder Heere 
af de her anfö’fte authentiske Efterretninger fra Geistlighedfn i Riber- 
Stift. Tilforn skal ogsaa vort asiatiske Compagnie have giordt be
tydelige Ravforsendinger til Ostindien og China, men fra Aarbun- 
dredets Begyndelse ikke længes have fundet sin Regning derved.

Ved Ravfiskeriet i de danske Stater som Retsgienstand, 
maae skielnes mellem Kongeriget og Hertugdommerne. I Dan
mark indbefattes Ret til Havfiskeri under Forstrandsretten, hvad 
enten denne tilhorer Kongen, eller ved særeget Privilegium er 
overdraget til Private. Denne Ret udgik oprindeligen fra den 
gamle Grundsætning, at hvad Ingen eier, tilhorer Kongen. 
Allerede i Slutningen af det 11 te Aarhundrede maatte den skaan- 
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ske Almue erkiende den danske Konges Overeiendomsret over 
Öresund*),  og Jydske Lov (III. 61) nævner det som en Regel, 
at Kongen eier alle Forstrande. Paa Grund af denne Ret an- 
saae Kongen sig igien for udelukkende berettiget, ikke blot til 
Fiskeri i Havet uden for hans egne Grunde, men ogsaa til 
Vrag, ifölge Vragretten som stod i en nær Forbindelse med 
Forstrandsretten. Kongen tilegnede sig nemlig alt herrelost 
Gods, hvad enten dette fandtes i Soen eller blev drevet op paa 
1 orstranden. Til Vrag, som i det gamle Sprog betyder alt hvad 
Havet opdrev (vagrek), henregnedes ikke blot forulykkede Skibe 
og Gods, men ogsaa visse store og sieldne Havfiske, som til
faldt Kongens Gaard eller Taffel**).  Til Vrag i udvidet For
stand er da Rav sandsynligen i Praxis ogsaa blevet henfört, hvorfor 
Lovene ikke have fundet det fornødent, med Hensyn dertil at fast, 
sætte nogen udtrykkelig Bestemmelse5 men da Kongens Vragret 
efterhaanden indskrænkedes ved Forstrandsrettens Overdragelse

*) Knytlinga Saga i Forum. Sögur XI. p, 225.

**) K. Ankers jurid. Skrifter. II. S. 299- 303. 312. K. Rosenvinges 
danske Retshistoi ie I. S. 221. jir. Slampes Erklæringer IV. S. 281- 
82. Örsted bemærker at Ilval, som findes her i Danmark, maae be
handles som Vrag, da ogsaa Sælhunde, som uden Huller findes ved 
Stranden, ifölge Forordn. 15. Juli 1791, henregnes dertil; Haand- 
bog i dansk og norsk Roe kyndig hed IV. S. 253 — 54.

***) K. Ankers Skr II. S. 305 — 6- K. Rosenvinges Retshist. I. S. 216

O 
under forskiellige Betingelser til Geistlige og Adelige, som eicde 
Godser der grændsede til Havet, maatte ogsaa Fleere, Tid efter 
Anden, faae Deel i Ravfiskeriet***).  Det forste Beviis, der ha
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ves for at Ravfiskeriet virkelig er blevet anseet som et Regale, 
er fra Christian den 4des Tid. En kiöbenhavnsk Borger Jacob 
Hansen Dreier (af Profession) erholdt nemlig af den udvalgte 
Prinds Christian V. en Bevilling (Antvorskov, Ilte Marts 162(5) 
paa at lade opkiöbe og opsamle alt “Rav og Bernsteen” ved 
Söekanterne i Danmark, nemlig udi Riberhuus- Bövling- Öruin- 
Börglumkloster- Mariager- Vestervig- Aalborghuus- Skivchuus- 
SegeLtrup - og Malmöehuuslehne, og ved Gedsöre paa Falster, 
imod derfor at erlægge aarligen til Kongens Rentekammer 
50 Rdlr. in Specie. Et Aar efter fik samme Borger Kongens 
eget ligelydende Brev herpaa (dat. Stade 27. Marts 1627), hvor
ved dog den ringe Afgivt blev nedsat til 20 Rdlr. in Specie*).  
1630 d. 1ste Marts tilkiendegav denne Mands Sön, Frederik 
Jacobsen, ogsaa Dreier i Kiöbenbavn, paa Thisted-Raadstue, at 
eftersom hans Fader J. Hansen Dreier havde kongeligt Brev 
paa hvis Rav paa adskillige Steder ved Söekanten her i Riget 
aarligen fandtes, allene at maatte opsamle, saa advarede han 
Thisteds Borgere ikke at forulempe hans Fader eller dennes 
Fuldmægtige deri, og hverken indkiöbe Rav ved Söekanten eller 
afhænde det til Andre end til bemeldte J. H. Dreier. Denne 
Bortforpagtning maae for övrigt siden være ophört, da et Re
script af 18de Mai 1669 paalagde en Strandinspecteur, at have 
flittigt Indseende med, at intet Underslæb skeedte med Rav, som 
ved Söekanterne eller andensteds i Nørrejylland kunde findes**).

•) jfr. Danske Atlas IV. S. 23.
**) Fogtmans Rescriptsamling. I Danske Atlas 5te D. S. 664 berettes 

at i Vesterlierred (Riberstiit) bortleiede Strandforpagterne Ravfangsten 
til de nærmeste Kystbeboere, nrod en aarlig Afgivt af 50 Rdlr.
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For nærværende Tid kan Rettigheden til Ravfiskeriet 
kun i Jylland siges at være af nogen, enten oeconomisk eller 
juridisk Vigtighed. Her eies Forstranden, deels af priviligerede 
Private, deels af Kongen, der ogsaa paa alle, upriviligerede 
Private eller offentlige Stiftelser tilhorende Grunde, udover 
denne Ret. Fra A. 1786 da Forpagtningen af de kongelige 
Forstrande ophörte, hen'agdes disse under Amtmændene og 
Herredsfogederne, som igien overdrage det specielle Opsyn 
dermed til Strandfogeder, der skulle besorge alt inddrevet Vrag 
bierget i deres saakaldte Strandlehne, hvert almindeligen udgiö- 
rende 2 til 3000 Alen af Stranden. Disse Strandfogeder be
sorge tillige Ravsamlingen ved egne dertil antagno og med 
Tegn af Övrigheden forsynede Betiente, mod at nyde Halvde
len af hvad der for Ravet indkommer ved offentlig Auction^ 
den anden Halvdeel tilfalder den kongelige Strandkasse*).  Da

*) Hvad, herom forekommer i den forandrede Instrux for Strand fog
derne §. 10 (hos Fogtman i en Note under Rese. 12te Dec. 1786) 
meddeeles her, da ellers kun saa faa Lovbestemmelser om denne Gien
stand haves: ,,saa skal Eder og endvidere til Belönning for Eders 
„Möie og Tilsyn med Stranden være Ravsamlingen overdraget at 
„besorge, imod at nyde det Halve deraf for Eders Umage, dog at I 
„ikke fordrister Eder til, paa nogen Maade at sælge eller overdrage 
„Noget deraf, under hvad Forevending det end maatte være, men være 
„forbundne at aflevere Samme paa Anfordring ved de paa Stranden 
„holdende Auctioner , paa det Samme lovligen kan blive bortsolgt til 
„de Höistbydende og H. Mai. Andeel til Indtægt beregnes. De som

♦

„I udi saa Maade antage til at samle Rav, hvilke ikke maae være 
„Fleero end Nödvendigheden udfordrer, anmelder I for Herredsfog- 
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imidlertid Controllen med Ravsamling af Uberettigede er van
skelig, om ikke umuelig, er det Offentliges Indtægt heraf paa 
de fleste Steder kun ubetydelig*).  De private Forstrandseiere 
overlade almindelig ogsaa de kongelige Strandfogeder Ravsam
lingen paa deres Grunde, imod at de, uden videre Godtgiörelse, 
fore Opsyn med Stranden og til Forstrandseieren aarligen afgivQ 
et Lod Ravgruus af hver 300 Alen, under Navn af R.avskat **).  
Paa enkelte Steder er Ravsamlingen ogsaa, af private Forstrands
eiere, imod en ringe Kiendtlse, overladt til Strandbeboerne***).

„den, som forsyner dem med et Tegn, iivilket de stedse maae fore 
„hos sig, naar de ere ved Stranden, til Foreviisning for ham og 
„Toldbetienterne, at irgen Uberettigede indfinde sig paa Stranden.” 
Ved Rs. 23 Dec. s. A. blev Udvidelsen af denne Foranstaltning til 
Stranden sonden for Ribe, udsat indtil videre. I Anledning af en 
Ansögning fra de enroullerede Söcfolk og Fiskere af Oxby Sogn 
(Vesterherred, Riberstift) om Tilladelse til, som forhen, for Sognets 
Forstrand blev tagen under Administration for kongelig Regning, 
at samle Rav paa Forstranden, bestemtes ved Rentekammerskrivelse 
til Stiftamtmanden i Ribe af 16de Juni 1787 og 29de Marts 1788, 
at det skulde have sit Forblivende ved Strandfogedernes Instrux. 
Under 3fte Juli 1790 udgik Prom. til Stiftamtmandeu i Ribe, an? 
gaaende Ravsamlen ved Stianden af Uberettigede.

*) Aa^aards Beskriv, over Thye S. ( 6-
**) Privat Meddeelelse. Fæsterne til Söegaard paa Öen Holmsland i 

Ringkiöbingfiord erlægge Rav i Landgilde.
**’) For hele Strækningen mellem Thorsminde- og Nymindegab har 

denne sædvanlig været 30 Rdlr. Cour, aarlig, skiondt Udbyttet i de 
fleeste Aar skal have været meget stö'rre; Hald Ringkiobing Amt. 
S. 274.
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Uagtet Ravet, paa visse Steder i Hertugdommerne, som 
ovenanført, ikke forekommer i ubetydelig Mængde, er Rav
samlingen her dog aldeles frie, ligesom Indsamlingen af Mus
linger, Tang m. v.*).  Det synes vel som hiin engang i Lobet 
af det 18de Aarhundrede maae, i det mindste paa enkelte Ste
der, have været bortforpagtet; men da de deraf folgende Rettig
heder vanskeligen kunde overholdes og Indsamlingen selv ofte 
er forbunden med Fare, maae en saadan Forpagtning snart 
igien være ophört**).  Egentlige juridiske Bestemmelser om 
denne*"Sag,  hvad Hertugdommerne angaaer, kiendes ikke.

*) Gudme. statist, geogr. Darstellung der Herzogthiimer. I. S. 101, om
taler korteligen Ravfiskeriet, men uden at berore nogen særegen Ret 
i denne Henseende. Derimod nævnes S. 126 Tangsamling som frie 
for Enhver, da dens Bortforpagtning, som af nogle Godseiere var 
begyndt, igien blev forbudt, jfr. Hansen u. fPolffs Chronik Dith
marschens S. 132.

**) Schl. Holst. Provinzialberichte 1788. II. S. 137.

***) jfr. Hbildgaards Beskr. over Stevnsklint S. 17 j Halds Ri'ngkiöbing 
Amt S. 275.

Pid, Selsk. hist, og phil. Sir. K. Deel. G g

Mueligen kunde dette Naturprodukt blive af större Bety- 
denlic d for de danskeStater, ogsaa i oeconomisk Henseende ***.'»  
naar Ravfiskeriet mere blev drevet efter faste Regler, ligesom 
i Preussen, ikke blot af Qvinder og Born, naar Kystbeboerne 
bedre underrettede som Ravets virkelige Værdi og endelig, naar 
Ravsamlingen blev aldeles frigivet. Maaskee kunde Ravet endog 
med Fordeel udfores forarbeidet.
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VIL

Er det nu en Kjendsgjerning at Rav, saa langt man kan
gaae op i Tiden, i betydelig Mængde er fundet paa de omtalte 
Kyster, og at Nordboerne, selv i Hedenold, have benyttet det 
paa forskiellige Maader, saa er det heller ikke usandsynligt, at 
hiin Ravkyst ogsaa har været den tidligst besögte. At den dybe 
Oldtid kiendte dette Produkt, er allerede i det foregaaende godt- 
giordt. Flere af Grækenlands ældste Digtere nævne saavel Elek
tron i en saadan Sammenhæng, at det med Grund kan antages
for Rav, som Floden Eridanus, hvorfra det skulle have sin Op
rindelse*)}  men et historisk Factum maae være gammelt, for

*) T. S. Bayer opuscula ad historiani antiqvani &c. ed. Klotz, p. 525 5 
Schlözer allg. nord. Gesch. S. 34.

det optages i Mythernes Kreds og tilegnes af Digterne. Der
for var den ældste Tin- og Ravhandel for Historiens Fader ind
hyllet i en uvis Dunkelhed, hvorom folgende hans Beretning 
vidner (III. 115): „Om det yderste af Europa mod Vesten kan 
„jeg intet, med fuldkommen Sikkerhed, berette. Jeg antager 
„ikke, at der i det nordlige Hav falder en Flod ud, af Barba
rrerne kaldet Eridanos, fra hvilken Rav siges at fores til os; 
„heller ikke kiender jeg noget til de kassiteridiske Öer, hvor- 
„fra Tinnet kommer. Deels röber nemlig Navnet Eridanos sig 
„ikke som barbarisk, men som græsk, opfundet af en eller an- 
„den Digter} deels haver jeg, al Möie uagtet, ikke af noget 
„Öievidne kundet erfare noget om Havet udenfor Europa (mod 
„Vesten og Norden?). Vist er det, at vi faae Tin og Rav fra 
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,?det yder^te Europa. I Europas nordlige (nordostlige?; Deel 
•,findes Guld i Overflédighed” *).

Disse Efterretninger kan Herodot ikke have havt fra forste 
Haand} thi da vilde han neppe have meddeelt dem med saa 
megen Tvivl. Ilan rnaae have erholdt dem, enten i Tyrus el
ler hos Phocæerne i Lilleasien} begge disse Hande’sfolk havde 
ligesom Carthagerne, Colonier i det sydlige Spanien, hvorfra 
deres Söefart og Handel strakte sig uden for Strædet, höit op 
mod Norden} skiondt deres Handels-Interesse tillige afholdt dem 
fra at lade Fremmede erfare noget om denne Fart. Allerförst 
lærte Pliænicerne maaskee at kiende Tinnet paa den pyrenæiske 
Halvöe**);  men tidlig kunne de dog ved at folge de spanske og

*) Neppe kan Herodot have været uvidende om <kn lange Afstand mel
lem Ravets og Guldets Iliein , mellem Gelter i Vesten og Aiimasper 
i Norden ; men han omtaler dem uden Tvivl paa engang, fordi 
hegge Folk kun ved usikre Sagn vare ham bekiendte. Paa et andet Sted 
(IV. c. 45) siger han, at Ingen kiender Europa tilfulde og det vides 
ikke, om dette mod Osten og Norden er omgivet med Hav. Da 
man i lang Tid tænkte sig Pyrenæerne som Jordens Grændse mod 
Vesten, sögte nogle græske Skribenter ogsaa Ravet her; Schlüzer 
allg. nord Gesell. S. 123.

**) Link die Urwelt und Alterthum I. S. 266; jfr. Jleerens Ideen 
(Wercke XI. S. 50. 55. XIII. S. 102—3). Strabo lægger de kassi- 
teridiske Öer lige overfor Spaniens Nordvestkyst. Det ældste 'Fin 
skal være kommet fra Indien, hvor det i Sanskrit kaldes Kastira 
{Bohlen om Indiens gamle Handel i Abhandl. d. Ges. zur Königs
berg I. S. 81 fg ) Sleph. Byzantinus omtaler Kassilira, en C)e i 
Oceanet nær ved Indien, hvorfra Tin fortes.

G g 2
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franske Kyster, have naaet de brittiske Öer som bleve deres 
egentlige Tinland*).  Herfra kunde de letteligen sætte over 
til den franske Kyst, og ved igien at folge denne, snart naae 
den tydske og danske Vest-Kyst, som paa en Tid, da Havet 
endnu ikke havde borttaget saa meget Land som i de sidste 2000 
Aar, da nuværende Havbugter vare Indsoer, enkelte store Öer 
endnu ikke vare forvandlede til Sandbanker og Grunde, andre 
Öer derimod udgiorde Deele af Fastlandet, maae have havt en 
större Udstrækning og været de brittiske Öer nærmere end efter 
hine, giennem et Par Aartusinder fortsatte, Naturrevolutioner**).

*) Heerens Ideen (Wercke XI, S. 70, XIII, S, 173 fg). Som bekiendt 
har I. II. Voss (og Flere med ham) ikke vildet erkiende en saa 
gammel og viid Udstrækning af Phænicernes og Carthagernes Han
delsvirksomhed (s. et Program af ham i Jenaische Litt, Zeitung 1804. 
Nr. 31—34), Blandt de nyeste Grandskere antager K. O. Millier 
ingen phænicisk Ravhandel i den ældste Tid {Die Etrusker I. S. 282), 
og J. Lelewel {die Entdeckungen der Carthager u. Griechen auf dem 
allant. Ocean, Berlin 1831. S. 26) nægter at Carthagerne have be- 
sögt enten Elben, Rhin eller Weichsel.

♦*)  Man erindre sig Sydersöen ved Holland, omtrent 60  Mile stor 
og Dollartbugten 2-|  Miilj der begge bleve til i 13de Aarhundrede 
ved Havets Indbrud; endvidere Doggersbank 50  M. stor, der anta
ges at have været en Öe. Om de Forandringer Nederlandene paa 
denne Maade, Tid efter anden, have undergaaet, s. Hoffs Gescb. der 
natiirl. Veränderungen der Erdoberfläche I. S. 306. 322—23. 327. 
351. 355—58. 361—64 j om lignende Naturrevolutioner paa Stræk
ningen fra Skagen til Calais s. .Allg. geogr. Ephem. XIII. 3. St. S. 130 
—32; om Havets Angreb paa Jyllands og Hertugdommernes Vest-
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Mueligt kunne endog enkelte Ravstykker dengang, som i nyere 
Tid, opkastede paa Engellands Ößtkyst have vist dem Vei til 
Ravets rette Hiem*).  Naar derfor det ældste historiske Vid
nesbyrd om disse Egne foreener Tin- og Ravhandelen, da op
fordres vi til snarere at söge Markedet for den Sidste paa det 
nærmeste Land, som Naturen havde skienket dette Produkt, end 
dybt inde i Östersöen, hvorhen ingen Kiendsgierning berettiger 
os til at antage, at enten Phænicer eller .Carthager nogensinde 
have trængt frem**).  Af ringere Vigtighed er her det Spörgs-

kyst s. Hoff I. S. 56—59i Heimreichs Nordfries, Chronik, von 
Falck, I. S. 363 fg ; Lappenberg über Helgoland S. 4; Tetens 
Reisen in die Marschländer, S, 26; en Afhdl. af Kruse i Schl, holst. 
Prov. Ber. 7te Jahrg. 3. Heft. Sagn og Efterretninger óm Havets 
Bortskyllelse af Land fra Jyllands Vestkyst s. Terpagers Ripæ eim- 
brieæ, p. 742; Dansle Atlas V. 278. 315. 460. 670. 730. 749. 818. 
832; VII. S. 421. 887; Pontoppidan om Verdens Nyehed S. 98; 
Suhms kritiske Historie II. S. 601. Angaaende den Formeening, at 
det store jydske Rif skal strække sig 20 Mile ud i Havet, {Anerier- 
sen origines danicæ p. 232) maae eftersees Olufsens Collectanea 
S. 117. Videre herom s. J. D. Majors Bevölkertes Cimbrien S. 86 
—87 og Eggers's Beyträge zur Kenntnis von Holstein I. S. 127 — 
28 ; A. Kall, Ptolomæi Beretn. om den cimbriske Halvöe i Vid. S. 
Skr. Nye Saml. II. S. 356. 360.

*9 Paa Kysten ved Yorkshire opkastes undertiden Rav i store Stykker, 
men ei saa reen og klar som det östersöiske; Pennant tour in Scot
land 1769. p. 14. Et didhörende Sted af H. Boethii skotske Histo
rie bliver siden anfö'rt.

?*)  At Phænicerne (og tildeels Carthagerne) uagtet den lange og van
skelige Kystfart, de farlige Grunde og de forskiellige direkte Vinde 
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maal, hvad d r i geographisk Henseende skal forstaaes ved dull 
Eridanus, hvorfra llerodot anforer det som et Sagn at Ravet 
kulde have sin Oprindelse. Eridanus var nemlig Navnet paa 
flere kloder i den gamle Verden*);  dets sidste Ilalvdeel, der 
moder os i Floderne Don, Donau, Dnieper, Dniester, Dwina, 
Düna**),  maaskee i Sinus Codanus og i Eiderens gamle Benæv
nelse Dina***),  synesat betegne en Flod i Almindelighed****,;

sotn dertil udfordres skulde have haaet til den preussiske Kyst, an
tages blandt Andre af G alter er, Ihunmann, /. Il- Forster., Heeren 
o. £1. Det bctvivles derimod bl. a. af Scklözer , Allg. nord. Gescb. 
S. 36; Riihs Erläut. Taciti Germania. S. 14; G. Bernhard? Anm. 
til Dionys. Perieg. (Geogr. græci minores I. p. 589) og Voigt Gescb’ 
Preussens I, S, 16.

*) Ogsaa i Attika var der en Eridanus. Ilölge Servius ad Æneid. VI. 
659 skal Eridanus have betegnet enhver Flod.

*’) Ptolemæus’s Rhubon (Memel) lyder hos Martian Rhuafo/i. Weicb- 
selens Hovedarm kaldes endnu DunayAs.

***) Dersom denne, der kun forekommer hos Geographen af Ravenna (ei æl
dre end det 9de Aarh., i mange Henseender utilforladelig og tillige 
ukritisk udgiven) ellerser ægte; den kunde i dette Tilfælde sammen
lignes med den gamle Benævnelse D'âne, Donne, som i Danske ¿Il
las VII. S. 822 tillægges Eideren ; jfr. Suhms kritiske Historie I. 
S. 116 fg.

****) Deraí da Floderne Árdanos i Thessalien, lardanos i Elis og maa
skee ileere- Ogsaa Nilen skal de Gamle have kaldt Eridanus (2/r- 
gini Astron II. 32); hvilket dog maaskee kan have Hensyn til Ni
lens gamle orientalske Benævnelse Jeor o: Flod; jfr. S/c^Zerf Hand
buch d. elten Geographie S. 781 > Maguussens Eddalære II. S. 219. 
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ligesom og dets Etymologie uden Tvivl nærmest maae söges i 
et undergaaet Sprog, i hvilket Don, ligesom endnu i de kau
kasiske Osseters Sprog, har betydet Pand*}.  Ravets Oprin
delse fra Havet synes altsaa at ligge til Grund for Mythen 
om Eridanus. Præfixet tilkiendegives en östlig Beliggen
hed, som svarer til hvad der kan formodes om Ravhandelens 
ældste Gang til Handelsfactorier paa de brittiske Öer. Ved 
Eridanus kan man altsaa nærmest tænke sig, enten Vesterha
vet i Almindelighed, eller et Sund mellem to af de mange her
værende Öer, som de Söefarende have antaget for en Flod eller 
en af de större Floder som falde i Nordsoen, Rhinen, Elben 
eller Weseren. Men denne Mythes hyppige Behandling af Dig
terne, Revolutionerne i Verdenshandelen, den for flere Floder 
fælleds eller lignende Benævnelse, den fierne Beliggenhed *— 
alt tilhobe bidrog til at giöre Forestillingerne om hine Egne 
dunkle og forvirrede. Rhin, Rhone og Po benævnedes til for- 
skiellige Tider alle Eridanus5 de forvexledes derfor hyppigen, 
antoges tildeels at være indbyrdes foreenede, ogsaa fordi deres 
forskiellige Udspring laae hinanden nær, og alle bragtes de af 
disse Grunde, meer eller mindre i Forbindelse med Ravet**).

*) Lehrbergs Untersuchungen zur Erläuterung der altern Gesch. Rus
lands S. 400. I det corniske og wælske Sprog betyder ton en Böige.

**) Beviser herfor lindes hos Apollonius Rhodius med Scholiast IV. v.
596 fg 627 ; Lucian de Electro; Dion. Periegetes v. 288—90 ; Æschy- 
lus (Plinii Hist, nat.) jfr. Bayeri Opuscula ; p.532; Virgils Land
bau von Voss S. 68; Ukerts Geogr. d. Griechen u. Römer. II. 1 
Abth. S. 239. Derfor siger Plinius XXXVII. 11: laciliorem veniam 
facit ignorati succini, in tanta orbis ignorantia.
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*

Mundingen af Pofloden lagde de Gamle undertiden de elektri- 
diske Öer*)  og giorde saaledes den sydlige og nordlige Erida
nus til een og samme Flod; men da Historien ikke mangler 
Exempler paa, at Markedet for et vigtigt Handelsprodukt af 
seenere Skribentere er blevet forvexlet med dets oprindelige 
Hiem**),  have adskillige Nyere i Medhold heraf endog antaget 
en ældgammel Vei for Ravhandelen fra Östersöen til det ad- 
riatiske Hav , uden at betænke at en saadan Handel da neppe 
kunde have været fremmed for den med det östlige Italien, i 

/ i

*) Scylax ; Scymnus Chius; Plinii H. N. L. 3. c. 30. L. 37- c* H« 
jfr. Bayer I : c. p. 531.

**) Solimis cap. 20. “Qnæ(Ravet) cum per pannonica commercia usu ad 
Transpadanos homines delata foret, quod ibi primiim nostri viderant, 
ibi etiam natam put<verunt.” jfr. Gebhardi Geschichte Hungarns I. 
S. 10. .

andre Henseender saa bekiendte Herodot.

VIII.

Dog — den Efterretning fra Oldtiden, som til Ravhande
lens Historie især kan kaldes klassisk , skyldes Pytheas fra Mas- 
silia, der levede omtrent paa Alexander den stores Tid, og hvis 
Reise til det nordlige Europas Egne mueligen havde til For- 
maal at forfölge den carthagiske Himilcos Opdagelser mod Nor
den, ligesom hans Landsmand og Samtidige Euthymenes kan 
have foretaget sig noget lignende, med Hensyn til (den med 
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Himilco samtidige) Hannos Opdagelser i Sonden*).  Af denne 
navnkundige Pteisendes egne Udarbeidelser haver Tiden des
værre intet Heelt eller Fuldstændigt levnet Os. Vi kiende 
dem kun af Brudstykker og Citater hos yngre Skribenter, der 
enten leilighedsviis anfore dem med Mistillid for at dadle og 
bestride dem, som Strabo, eller i Oversættelse, deels urigtigen 
opfattede, deels blandede med egne Forklaringer og Tilsætnin
ger, som Plinius. Desuden kan man af Intet blandt disse Citater 
med Vished slutte, om han selv haver beskrevet Landene efter 
egen Erfaring, eller blot efter Andres Beretninger. Saa meget be
klageligere er dette Savn, som han var den Förste der vides at 
have anvendt ast¡ onomiske Kundskaber paa Geographiens Studium, 
og som de, skiondt fragmentariske og ei ganske paalidelige, Data 
vi have om hans Heiser, lade Os i ham formode en for sin Tid 
udmærket Söefarende, af hvis Iagltage’ser vel nogle, i det rin
geste saadanne som de ligge for os, maae forkaste i, men An
dre derimod ved senere Undersøgelser kunne siges at være 
bekræftede **).

*) Om denne Pytheas’s Landsmand og — omtrent — Samtidige vides 
endnu mindre end om ham selv (jfr. Johannsen veteris Massiliæ res et 
iiistituta, p. 100); ogsaa han synes hos de Gamle, der omtale ham, 
ei at have fundet megen Tiltroe ; jfr. Ukerts Geogr. d. Griechen u. Rö
mer. I. S. 113. Om Hannos og Himilcos formodentlige Levetid s. 
Heerens Wercke. XIII. S. 101. 515. 539; nien at den Förstes, i det 
ringeste, er höist uvis, bevises i Navarete relations de Voyages de 
Colomb. I. p. 9. Som samtidige n-jvncs ellers Hanno og Himilco 
udtrykkelige!) hos Plinius IL c. 67.

**) Mannerts Geogr. d. Gr. u. Römer. 3 Åufl. I. S. 35. 64. De hos 
de Gamle forekommende Steder af og om Pytheas ere (skiöndt neppe

Pid. Seist. hist phil. Skr. P. Deel, H h
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Det lader sig ikke omtvivle, at Massilienserne i den ældste 
Tid maae have fulgt den phæniciske Fart til Tinöerne, langs 
de spanske og franske Kyster*) 5 det var först i en senere Peri
ode, at en anden Vei aabnedes giennem Gallien og paa dette 
Lands Floder. Ved Anledning af en saadan Söereise til Britan
nien var det, at Pytheas tillige lærte at kiende Ravets Hiem**).  
Om dette kan han allerede i fôrstnævnte Land tænkes at have 
erholdt Kundskab, ved Sagn og Efterretninger fra den phænici
ske Handelsperiodej ikke at omtale Muligheden af at Britterne, 
som i egne skröbelige Fartöier vovede sig flere Dagreiser fra

ganske fuldstændigen) kun i een Udgave samlede, nemlig: Pytheæ 
Massiliensis fragmenta variis ex auctoribus collegit et commentariis 
illustravit A. A. Arvedson, Upsal. 1824. 4.

*) Ogsaa bemærker Polybius, 3die B., at der var storre Vanskelighed 
ved at trænge frem mod Norden tillands end tilvands.

**) Det antages almindeligen, og vel med Grund, at Pytheas har fore
taget sig to forskiellige Reiser, den ene fra Britannien til Ravkysten 
og (maaskee til) Thule, den anden fra Cadix til Tanais. At Pytheas 
skulde have forvexlet Weichsel med Don er ikke sandsynligt; sna
rere kunde han ved Tanais (ifölge det hos de Gamle almindelige 
Udtryk for Flod) have tænkt sig Elben eller Eideren CEridanus?); 
Rühs Erläuterung d. 10 Capp. Taciti Germ. S. 1Q. Hos Mannert
III. S. 284. 299, ere Pytheas’s Reiser tildeels urigtigen fremstilte.

.***) De seilede til Öen Mictis (Wight?) sex Dagreiser fra Britannien (1) 
vitilibus navigiis corio circumsutis; Plinius IV. c. 14. jfr. om 
dette Slags Fartöier Cæsar bell, civ. I. c, 54. Noget lignende fore-

<
Land, selv kunde have vovet sig over den kun 6 Mile brede 
Kanal og efter faa Dages Kystfart have naaet de frisiske Öer 
om ikke den jydske Halvöe selv***).  Vilde man urgere Ud-



243

trykkene i Plinius’s Meddelelse af Pytheas's Opdagelse, kunde 
der maaskee endog opkastes Tvivl, om denne selv har besögt 
Ravkysten eller blot efter Andres Efterretninger beskrevet den 5 
men i hvert Tilfælde haves hans Beretning kun fra anden Haand 
og interpoleret. De hidhorende Steder hos Plinius lyde saaledes : 
(IV. c. 27) Xenophon Lampsacenus, a litore Scytharum, tridui 
navigalione.) insulam esse immensæ magnitudinis, (pæne similem 
continenti, tilföier Solinus cap. 30) Baltiam tradit. Eandem Py- 
pieas Basiliam nominat. — (37. c. 11): Sotacus credidit (succinum) 
in Britannia pétris effluere, quas electridas vocat. Pytheas (cre
didit?) Guttonibus (Germanise genti) accoli*)  æstuarium Oceani, 
JYLentonomon nomine, spatio stadiorum sex millium: ab hoc 
diei navigalione insulam abesse Abalum\ illuc vere fluctibus 
advehi, et esse concreti maris purgamentum : incolas pro ligno 
ad ignem uti eo, proximisque Teutonis vendere. Huic et 77- 
mæus credidit, sed insulam Basiliam vocavit.

kommer hos Avienus (af Ilimilcos Periplus) s. Heerens Wercke. 
XIII S. 524.

*) Toto hoc mari (septentrionali oceano) ad Scaldim usque .... Ger
manices accolunt gentes. IV. c. 28.

**) Blandt de nyeste Forfattere af Betydenhed, der have henfort Py- 
theas’s Beretning til den preussiske Ravkyst kunne især nævnes : Poigts

H h 2

Det sidste berömte, saa ofte ogsaa forskielligen commenterede 
Sted er af de fleste, baade ældre og nyere," Fortolkere blevet hen
fort til Preussen. Af de didsigtende Undersøgelser horer kun 
det væsentligste Resultat herhen**)  5 den nærmere Bedömmelse 
af de enkelte Punkter vil ligge i den paafölgende Forklaring.
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For at faae det hos Plinius angivne Maal af 6000 (olym
piske?) Stadier eller 1.50 tydske Mile til at passe sig paa den 
östersöiske Kyst, har man, ved en kunstig og vilkaarlig Medta
gelse af alle Kystens Bugter og Krumninger, regnet Stræknin
gen enten fra Skagen til Samland, eller fra den slesvigske Kyst til 
Weichselen, eller fra denne Flod -til den nordligste Spidse af 
Kurland. Et, for jævnlig Oversvømmelse og Paavirkning af 
Hav og Floder udsat Kystland som det preussiske, kunde vist 
nok passende kaldes æstuarium^ og til dets Navn Mentonomon 
soge Nogle Etymologien i det esthniske Sprog, hvorefter det 
kommer til at betyde en granbevoxet Landtunge, medens An
dre finde Levning deraf i den samlandske Bye og Egn JYLe dé
liait. Öen Abalus {Baltia^ Basilio) bliver da: enten det preus
siske Samland, der omgivet af Östersöen, det kufiske og 
friske Hav og Pregelen, af de Gamle letteligen kunde ansees 
for en Öe (som Adam fra Bremen endnu antager det for), og 
hvis Benævnelse igien udledes af det littauiske Ord baltos lett. 
bolts o: hvid; eller endog den sydlige Deel af Sverrig. Nogle 
tænke sig denne crg de to andre hos Plinius omtalte Ravöer Rau- 
nonia og Osericta som forskiellige ; for andre er det een og 
samme Oe under forskiellige Benævnelser. Herodots Eridanus 
gienfindes af Nogle i den store Flod Düna, af Andre i den 
lille Raddaune. Ved Pytheas’s Guttoner haver man forstaaet 
enten Gudder, som Beboerne af visse preussiske Egne endnu 

Preussen I. S. 23; Geijers Swearikes 1-Jäfder I. S. 74; K. O. Mül
lers Etrusken I. S. 280, og Siry nholms Svenska Folkets Historia I. 
(183 i) S. 13.
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at have boet her. Man seer at denne Forklaring, med alle dens 
forskiellige Modificationer, eene er gaaet ud fra den Forudsæt
ning, at det Land, der fra det 13de Aarhundrede af kiendes 
som Ravets og Ravhandelens Hovedhiem, ligeledes maae have 
været det allerede 300 Aar för Christi Födsel**).

*) Biester auf. St. S. 119 5 det modsiges dog af Thunmart S. 198.

**) Preussens nyeste og ypperste Historieskriver Joh. Koigts Forklaring 
afviger i enkelte Punkter irti alle hans Forgængeres. Han ud
leder nemlig Mentonomon af det græske Ord (muivm , ¡j.atvo[j.ai (raser, 
figurl. om Havet) og vopoç (District), altsaa en græsk Paraphrase af 
Æstuarium. Abalus, Baltia (Basilia) og Osericta ere for ham een og 
samme Oe, det nuværende Samland, paa hvis vestlige Kyst, under 
Preussens Hedenold, var et helligt Sted (Romowe), hvor en Ypper
stepræst eller Dommer (Rikaito') opholdt sig. Herhen kom Pytheas, 
som af Romowe dannede et Raumovia siden Raunonia og af Rikaito 
Osericta (hvis forste Halvdeel af oaict o : helliget) ; Basileia kaldte 
han Stedet, som Regieringens Sæde og Abalus af dets Utilgængelig
hed (aßfßA.o$, contr. aßviKog scil. tottoç), da Fremmede under Livs
straf ei maatte betræde Helligdommen (Preussen I. S. 22—23. 45 — 
49. Beyl. II.). En Række af dristigere og mere kunstlede Fortolk
ninger lindes neppe hos nogen Anden af dette Steds Commentatorer. 
En af de nyeste Skribenter, som have berört denne Gienstand, 
er Schubert (das Land Preussen und seine Bewohner vor Ankunft 
des deutschen Ordens, i Histor. u. literar. Abhandl. cler deutschen 
Ges. zur Königsberg III, 1834, S. 264) j her regnes Mentonomon 
ira den slesvigske Kyst til Weichsel, Abalus forklares om Sam
land, Baltia om Sverrig, Osericta om Rygen m. m, Det bör endnu 
bemærkes, at alle de Forfattere som have villet finde Pytheas’s Rav-
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Langt færre Vanskeligheder mode derimod ved Forkla
ringen af dette og fleere Udsagn hos de Gamle, naar man hen- 
förer dem til Danmarks og Tydsklands vestlige Kyster 5 en For
klaring, for hvilken ogsaa den Omstændighed synes at tale, at 
Plinius, ved at meddele disse Beretninger, ikke med noget Til
læg antyder at Pytheas’s Ravkyst, efter hans Forestilling, kan 
have havt en forskiellig Beliggenhed fra de af Romerne, 
ved Begyndelsen af den christelige Æra, opdagede og af ham 
selv omtalte Ravöer*).  Maalet af 6000 Stadier eller 150 tyd

kyst i Preussen, tillige liave anseet hans Ostiæer for det samme Folk 
som Æstyerne paa den östersöiske Kyst. Men disse Ostiæer, som 
man paa andre Steder lader ham kalde Timii (Ostimii, Osismii), 
Ostidamniif og hos Steph. Byzantinus Ostiones, vare uden Tvivl eet 
og samme paa Kysten af Bretagne (osten for Britannien) boende Folk 5 
jfr. Afhdl. af Hagenbuch anfört i Schlözers Allg. nord. Gesch. S. 14;
Ukert II. 2. S. 335—37. Paa Kartet til Lelewels ovenfor anförte 
Skrift, (jfr. S. 41) sættes Osismii eller Timii paa den bretagniske 
Kyst, men Ostionerne imellem Rhinen og Weseren; cn Forklaring 
der ogsaa haver Grunde for sig.

*) At Pytheas’s Ravkyst har været den vestlige, er antaget bl. a. af 
Tetens, Reisen in die Marschländer I. S. 144; 1. F. Camerer i Hein
zes n. Kiel. Magazin IL S. 339 fg; T. Rothe Afhdl. om Östersöens 
Beskaffenhed i Heinzes Histor, Abhndl. VIII, S. 242; Voss , ältere 
Weltkunde (Allg. Jen. Litt. Zeit. 1804. S. XXXII) ; Riihs Erläu
terung Taciti Germania S. 19, Sammes Propædeutik des histor, Stu
diums S. 100; Uherts Geogr. d. Griechen u. Römer II. 2. S. 35. 
Allerede Grupen beviiste, (Orig. Germ. I. p. 370—71) at Grækerne 
aldrig ere komne længer, paa den Kant, end til det jydske Forbierg.
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ske Mile passer sig paa Strækningen fra Skagen til Nederlan
dene, men selv om man antager et andet Stadiemaal og en kor
tere Strækning, eller tænker sig en muelig Feiltagelse ved Tal
let, bliver dette ikke til nogen væsentlig Hindring for denne 
Forklaring*);  især naar man tager Hensyn til de Forandrin
ger, hvilke hele den vestlige Kyst med endnu existerende eller 
forsvundne Öer siden hiin Tid maae have undergaaet**).  Heelt 

*) At de 6000 Stadier kunne blive 150j> 120 eller 79 tydske Miile, lige
som man enten regner olympiske, smaa græske eller ægyptiske Sta
dier, s. Gaiterers Einleit, in die synchronistische Universalh. S. 771. 
Littus Scytharum, som Xenophon Lampsacenus kalder denne Kyst 
{Plin. IV. c. 27), torde imidlertid berettige til at antage den læng
ste Udstrækning»

*) Folgende Yttring om Preussens Lokalitet {Voigt I. S. 20) kan, i 
denne Henseende, ogsaa anvendes paa den vestlige Kyst : „Wenn schon 
„im Innern der Länder, im Ablaufe einiger Jahrhunderte der An- 
„blick und die Beschaffenheit einzelner Landschaften oft so bedeutend 
„verändert worden, was mus in 2000 Jahren das ewig bewegliche, 
„das oft so wild stürmende, Tag und Nacht am Lande zehrende Ele_ 
„ment des Meeres an der Küste — nicht alles umgestaltet haben;
„. . . . wie vieles einst Dagewesene mag durch die Gewalt der See 
„zerrissen und in die Tiefe versenkt, wie manches damals noch nicht 
„Vorhandene mag seitdem neu geschaffen und so das ganze Bild der 
„Küstengegenden in tausendfacher Weise umgewandelt worden seyn.” 
Hermed kan sammenholdes Beskrivelsen over den naturlige Beskaf
fenhed af Kysten fra Holland til Eideren af Ubbo Emmius (rer. fri- 
sicar. Lib. I, i Begynd.); samt Udsigten over de Forandringer som 
ere foregaaede eller kunne tænkes at forestaae med Hertugdommer
nes vestlige Kyst, i Eggers’s Beyträge zur Kenntnis von Holstein I. 
S. 127—28.
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eller for störste Deel kan altsaa hiin Strækning have indbefattet 
Vestkysten af Nörre- og Sönderjylland, Holsten, Bremen, Ost- 
frisland, inaaskee endog Nederlandene; og alle disse, for Over- 
svömmelser udsatte lavtliggende Egne, kunde formedelst den 
langt stærkere Ebbe og Flod, vel endnu bedre end den 
preussiske Kyst fortiene Navn af et Æstuarium*).  Et andet 
Spörgsmaal bliver det, om de her forekommende Benævnelser, 
Mentonomon og slbalus eller Bailla ogsaa lade sig forklare i 
Overeensstemmelse med denne Beliggenhed. Forelöbigen kan 
bemærkes, at de Gamle, ved at beskrive fierne og lidet kiendte 
Lande, som-i Almindelighed de nordiske, betegnede disse, om

*) Dette Udtryk defineres paa folgende Maade i Facciolali Lexicon op. 
Forcellini 1. p. 82. ,,Æ. locus est in maris littore ubi terra rece-
„dit sinumqve facit, marinis aqvis modo refertus, modo vacuus, ex 
„inundationibus freti ita dictus , qvod aqva ibi æstuat & ebullit ut- 
„pote in angustiis clausa, ex excessu et recessu maris.” Det fore
kommer bl. a. hos Plinius III, c. 26 i Beskrivelsen over den illy
riske Kyst: Illyrici ora mille amplius insulis frcqventatur, natura 
vadoso mari, cestuariisqve tenui álveo intercursantibus. I Taciti 
Ann» II. c. 8 omtales æstuaria i Nærheden af Ems og IV. c. 73 
ved Nederlandene. Ved at beskrive den nordfrisiske Kyst af Sön
derjylland bruger Saxo Gr. (Præf. p. 3) samme Udtryk. Ilan be
mærker nemlig, at det er uvist om de hyppige Oversvommelser her 
ere til meest Gavn eller Skade: „siqvidem tempestatis magnitudine per- 
ruptis æstuariis qvibus apud eos maritimi fluctus intercipi soient, 
tanta arvis undarum moles incedere consvevit, ut interdum non so
lum agrorum culta, verum etiam homines cum penatibus obruat.”
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trent som vor Tids Söeopdagelser, med karakteriserende Navne 
i deres eget Sprog f. Ex. Kassiterides, Elektrides, Glessariæ, Ôeonæ 
o. s. V., hvorved dog undertiden tilföiedes de nationale, eller 
som de kaldtesj, barbariske Benævnelser*  Saaledes kaldte Rom
erne Germanernes • Austeravia (Öen Ameland ved Ostfris- 
land?) Glessaria af det der fundne Rav, og Bur chana (Borkum 
uden for Mundingen af Ems) Fabaria af tn der voxende vild 
Kornart. Men paa de fleste Steder synes de dog at have op
taget de nationale Benævnelser under græske eller romerske, 
som oftest modstræbende, Former, igiennem hvilke da, stundom 
vanskeligt nok, den nordiske R.od endnu kan gienkiendes. Dette 
er Tilfældet med Nerigon, sinus codanus, Scandia, Rúbeas, 
og maaskee med de Stednavne, ved hvilke vi her ere standsede- 
Ikke uden Sansynlighed have Nogle til de gamle Benævnelser 
for enkelte Deel af Norden f. Ex. Morimarusa og mare cronium, 
sögt Etymologien i de brittiske eller celtiske Sprog , de brittiske 
Öer vare dog egentlig de Punkter, hvor Phænicer og Græker 
allerförst kunde erholde nogen Kundskab om de, Nord og Öst 
for Hine beliggende Have og Lande. Men, for at forklare saavel 
Mentonomon, som Abalus eller Baltia, behöver man neppe 
at tage sin Tilflugt til nogen anden end den gamle germaniske 
og skandinaviske Tunge.

Vilde vi folge de samme Regler, hvorefter Nogle i Kysten 
Mentonomon have troet at gienfinde den preussiske Bye Medenau, 
da kunde vi, maaskee med lige Fole, bringe hiint Navn i For
bindelse med lYLandbe i Vesterhavet under Piibestift, tilforn

Fid, Seist:. hist, og phil. Shr. F- Reel. I i
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en langt större Öe end nu*),  og, efter et ikke ugrundet Sagn, 
i Fortiden sammenhængende med den nordligere Fanoe, der nu 
ansees for Ravets rette Hiem paa Vestkysten. Men, kunde 
Mandöe endog, enten hvad Landet selv eller dels Navn angaaer, 
være en Levning af det gamle Mentonomon, saa bliver den do 
formodentlig ikke den eeneste Saadanne paa den hele Stræknin 
fra Jylland til Nederlandene. Vi mode her Mctarup (gi. Ma- 
thorp') i Vendsyssel og Mctdum i Ribestift (Viborgherred), 
Havbugten Made i Ostfrisland, Me dum, en Bye i det under- 
gaaede Land mellem Ostfrisland og Gröningen, der nu ind
tages af Dollartbugten5 ÆføeZeveld i Drenthe? ÆMe/iblik (Me- 

*) Den saa kaldte Nye Mandöe er kun ved en smal Kanal adskildt 
fra den nord for beliggende Gammel Mandöe (efter Dankwerlhs Lan- 
desbescli. S. ¿6 tilforn Manu eller Mandu). Sagnet lader begge 
have hængt sammen med den nordlige Fanoe og sydlige Romöe og 
alle endog have været landfaste med Fastlandet; {Dank wer tb., S. 76; 
Danske Allas V. S. 729—30; H. Bruun sleskt. over Eilandet Mandöe, 
Hadersleb 1806) ; men i Waldemars Jordebog nævnes de dog endnu 
som særskildte Öcr: Fanö, Manno (Mannceö), Rymö {Ser. rer. dan. 
VII, p. 533. 542). Mueligen er Navnet ogsaa beslægtet med det 
danske Möen og engelske Man, begge paa Islandsk Mön gen. Ma
nar, med Mona (Angleseys gamle Navn) og flere, hvis Etymologie 
kan söges enten i det gamle kymriske Ord meanbh o: liden (fore
kommer i mange Sammensætninger, maaskee primit. for vort min
dre, mindsti), fordi disse Öer (især Mandöe) kunde tænkes fra- 
skildte Fastlandet; eller i det isl. mama oj prominere, mamir o; 
culmen, hviket i det ringeste kunde passe sig baade paa vort Moens 
Kridtbierge og paa Mans Klipper.

cr
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cZezzzelaka) i Holland og maaskee flere ældre og nyere Sted
navne, der alle synes at fremvise møer eller mindre kiendeligt 
Spor af hiin gamle Benævnelse. Etymologien til de Fleste af 
diese findes, uden Tvi. 1, nærmest i det Sprog, der engang var 
lierskende i disse Egne, nemlig i den lavere tydske Mundart. I 
denne betyder Made Dynd; miede siid, om Sommeren tör Eng
bund (AS. Mæd, eng. mead}', mede Græsgang. Beslægtet her
med er igien det gamle danske Mathæ', nye Ma, Maa, Ma
jord, Maajord. I Ostfrisland kaldes endnu den vestlige Deel 
af Marskgruuden Meedland, en Benævnelse der ogsaa forekom
mer paa Öen Föhr*).  Men er det usandsynligt, at disse Udtryk 
for et græsk Öre kunde danne sig til Menlo og at det tilföiede 
nornon kan være Accus, af (Egn, District)?**).  Mueligt 
endog, at een og samme Landstrækning kan være betegnet ved 
det græske Mentonomon og det - nordiske lleidgotaland, og 
samme Begreb have lagt til Grund for begge Benævnelser. 
De Gamles Reidgotaland synes, ifölge vore ældste Kilder, at 
have indbefattet saavel den jydske Elalvöe, som den tilgrænd- 
sende Vestkyst af Tydskland***)  , hvis naturlige Beskaffenhed 

*) Ar ends Ostfriesland I. S. 40; Falcks Saml. d. ALhandl. aus Schl, 
holst. Anzeigen. II. S. 203.

**) Hermed kunde maaskee sammenlignes Havnen Manarmanis (Dok- 
kumerdyb) hos Ptolemæus, dersom ikke Marcians Læsemaade Marar- 
manus viste, at man er uvis om den rigtige.

**') pat heitir nu Jutland er på var kaliat Reidgotaland’, Fort, til Snor- 
res Edda, Rasks Udg. S. 14. cf. S. 195. Reidgotaland, pat heitir 
nn Jutland', Saga Ileidreks i Fornaldar S’ógur Nordrlanda I. p. 526- 

1 i 2



tildeels karakteriseres, naar Navnet udledes af det frisiske eller 
nedersaxiske Rieth ¡ (sumpig Egn, maaskee beslægtet med Lat. 
praZum), Ride, Riet (Vandgrav). Som Levninger baade af 
Landet og af Navnet kan, uden Tvivl, ansees det fordums Rei- 
derland (terra Reidensium) eller Landet hvis Plads Dollartbug- 
ten nu indtager*);  Benævnelsen Reiderland (i Ostfrisland) 
for feed Jordbund der ingen Giödning behöver, og ÂeyrZ-diep 
eller Udlöbet af Hunsefloden i Bugten mellem Gröningen og 
Frisland (Dokkumerdiep). Ogsaa kunne, i Overeensstemmelse 
hermed, Tacitus’s Reudigner (Germ. c. 40) antages at have 
betegnet Folk, som beboede en sumpig Egn**).

Ivar Vidfadme kom med sin Flaade “austan af Svipiod” til Reift- 
gotalands, bann lagdi öllu lidinu vid Selund; Sogubrot sammesteds 
p. 366. Reidgotaland ok Hunaland (det östlige eller slaviske Tydsk- 
land ?) nu \)ydsk aland kallat ; Hervararsaga sammest. p. 509« Der
for nævnes R. og Vindland sammen ; Jiattr af Ragnarssonum p, 355, 
og Vindland sagdes at ligge næst Reidgotalandi\ Ilerpar. S. p. 462. 
Det Samme er Resultatet af Prof. Geyers Undersögelse over denne 
Gienstand i hans Diss. de situ Reidgotbiæ, Ups. 1821. Angelsaxerne 
kiendte samme Navn for disse Egnes Beboere ; deraf med Plredgo- 
<5 um i et gammelt Digt i Conybear s Illustrations of AS. poetry 
p. 15. Er endog dette Navn undertiden brugt til at betegne Öster- 
söens sydlige Kyst, da kan det ogsaa her i naturlig Henseende være 
passende ; Thunmann S. 13.

*) Alting Germ, infer. IL p. 46. 118- 126. 147- En undergaaet Bye 
Re'bderivold omtales i Ubb- Emmii. rer. Fris, Lib. II. p. m. 44.

**) Adelungs älteste Gesell, d. Deutschen S. 224.



Det var ifölge Pytheas en Dagreise, men ifölge en anden 
græsk Skribent af uvis Alder, Xenophon Lampsacenus, 3 Dag- 
reiser fra Scythernes Kyst, at den Öe var beliggende paa hvil
ken Havet om Foraaret opkastede Rav*),  og som af de Gamle 
benævnedes, enten Abalus, Baltia (Abalcia), eller med en 
græsk Vending Basilio, (Basileia). Den forskellige Angivelse 
af denne Öes Frastand liidrörer, enten derfra at man har regnet 
fra forskiellige Punkter af Fastlandet, eller fra den Omstændig
hed at de Gamles Dagreiser, ved Aarstiderne, ved Skibenes 
hurtigere eller langsommere Seilads, ved Fartens Retning stnn- 
dom nærmere, stundom længere fra Kysten, endelig ogsaa ved 
de SÖefarendes större eller ringere 'Kiendskab til Farvandet, 
maatte blive af ulige Længde**).  Soges Navnets Oprindelse i 
det gamle nordiske Sprog, da kan vel det forste A antages for 
et blot græsk Præfixum (eller maaskee den nedertydske be
stemte Artikel æ?) og Bal eller Balt for det. egentlige Stamme- 
ord. Det sidste synes igien at ligge til Grund for adskillige 
Stednavne paa den hele vestlige Kyststrækning. Saadanne ere: 

*) Diod, Siculi Vidnesbyrd (5te Bog) at Ravet opkastedes paa Öen Ba- 
silia, kan tiene til at forklare Stedet hos Plinius (Abalum illuc vere 
etc.) om hvis rigtige Læsemaade der ellers ere forskiellige Meenin- 
ger; jfr. Grupens Origines germanicæ I. p. 399. Spörgsmaal, om 
ikke det i de gamle tydske Middelalders Digtninger forekommende 
Ab alie, Abalin kunde have Hensyn til dette Abalus; i det ringeste 
iCder Stein von Abalie']' Grimm (Deutsche Heldensage S. 326) an- 
förer disse Data, uden at tilföie noget om den iormeentlige Be
liggenhed af dette Abalie.

**) Männert I, S. 214; Ukort, i Ailg. geogr. Ephem. XLII, S. 15.



254

Bollertsand mellem Mandöe og Romöe*);  Bollum paa Slesvigs 
Vestkyst mellem Ribe og Tönder, og et lignende i Pelworm- 
herred **)  ; to uinddigede Marsk - Öer (Halliger) Habel og Mp- 
pelland***)  nord for Pellworm (en Deel af det gamle Nord
strand); Byltryngherred paadet gamle Nordstrand; Baille en Bye 
i Bremen; Baltrum en liden Öe /ö  Mül stor ved Ostfrisland; 
Ballum paa Öen Ameland; Bolsward, en Bye i Frisland, til
forn beliggende ved en Havbugt. Man feiler neppe stort ved 
at antage som Roden, i det ringeste for de fleste, af disse Sted
navne, et Ord der forekommer i det nedersaxiske Sprog og 
rimeligviis hidrorer fra det gamle frisiske; nemlig Ordet Balge, 
almindelig et lavt sumpigt Sted, som endnu paa de ostfri
siske Kyster betegner de Fordybninger, der bredere eller sma- 
lere slynge sig igiennem de saakaldte Watter, i hvilket Söe- 
vandet under Ebben bliver staaende ****).  Mueligen er Ordet 
beslægtet med det gamle frisiske Belt, der skal have betydet 
Indbrud af Havet og endnu være tilovers saavel i det baltiske 
Hav som i Belterne mellem de danske Öerf); men i hvert 

*) Dankwerthsr Schl. Holst. Landesbeschr. S. 76.
**) Heimreichs nordfrisische Chron. von Falck I. S. 107.

**■ ) Camerers Nachrichten von merkw. Geg. der Herzogthumer II. S. 29; 
Danske Atlas VII. S. 806. Maaskee Habelde paa den i 14de Aarh. 
undergaaede Deel af Nordstrand ; D ank wer th S. 93.

****) Brem. nieders. Wörterbuch. Endnu betyder i Plattydsken Bal^e en 
Vandledning i Byerne. Herhen horer ogsaa det sönderjydske Bæl 
o : lav Mosegrund (Molbechs danske Dialectlexicon).
Maris irrupliontm eo significari norunt Frisii; Heg. Grotii Prolog, 
in Hist. Gothorum etc. p. 4. Imidlertid forekommer denne Betyd-
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Tilfælde vidner dette Navn om een endnu efter Aarhundreder 
uforandret Naturbeskaffenhed ved disse Egne. En nærmere 
Bestemmelse af denne Ravöes geographiske Beliggenhed bliver 
rigtig nok ikke muelig, men er heller ikke af nogen Vigtighed 
med Hensyn til det Heele. Vilde man drage nogen afgiörende 
Slutning af Navnelighed, da kunde vel de to Halliger Habel 
og .Appelland, som med Pelworm, Nordstrand og övrige nær
liggende Smaae-Öer udgiorde den store 1634 undergaaede Öe 
Nordstrand, nærmest erindre Os om de Gamles Abalus. Men 
da ogsaa flere mindre Öer ved Tydsklands Vestkyst kunne 
antages engang at have været samlede i Större, saa kan man 
maaskee med lige saa megen Sandsynlighed, ved Abalus (Baltia) 
tænke sig, enten en större Öe, hvoraf Fanöe, Mandöe, Bollertsand 
og flere kun udgiöre Levninger, eller en for længe siden for
svunden Öe ved Udlöbet af Elben*),  eller en anden lignende, 
der kunde have indbefattet adskillige af de ostfrisiske Öer. Den 
immense magnitude), som en af Plinius's Kilder tillægger denne 
Abalus, og som Solinus (cap. 30) udvider til pæne similem con
tinent bereLtiger til at forestille sig den, enten som en me
get stor Öe, eller hvad de Gamle ofte forvexlede der med— og 
adskillige blandt disse Öer maaskee kunde have været -—. som 
enHalvöe**).  Denne Öe lægge Nogle af de Gamle i Nærheden 

ning af Ordet dog ikke i noget mig bekiendt frisisk Lexicon, og 
beroer saaledes eene paa Grotii Udsagn.
Lappenbergs Helgoland S. 4.

**) En Öe mellem Föhr og Pellworm heder endnu Langen es. Over
hoved er det mærkeligt, at de Heste Udstgn af de Gamle nævne
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af Scythien*);  dette deres terra incognita, hvortil de, efterat 
det egentlige bestemte scythiske Folk var forsvundet eller havde 
tabt sig mellem Andre, henförte alt Land fra Nord mod Öst, 
der laae uden for deres geograpliiske Kundskabs Grændse**).  
Naar den derimod paa andre Steder, i mere indskrænket For
stand regnes til Germanien***),  da er det formodentlig et Tillæg 

Öer, som de egentlige Ravlande. Rigtig nok vides, at ikke alle 
Lande vare Öer, der af de Gamle benævnedes saaledes; imidlertid 
kunne vi dog her ikke undlade at tænke paa de mange slesvigske 
og frisiske Öer ; Plinius kiendte allerede 23 Saadanne.

*) Xen. J.arnpsac. s. ovenfor; Diod. Siculus, 5te B. Timæi Rauno- 
nia lægges ’’ante Scythiam”. Efter en græsk Skribent Xenocrates
(lios Plinius'} kaldtes Rav sacriunz hos Scytherne, “qvoniam et ibi 
nascatur.”

**) Scytharum nomen usque quaque transit in Sarmatas atqve Germanos. 
Nec aliis prisca illa duravit appellatio, qvam qvi extremi gentium ha
rum ignoti prope ceteris mortalibus deguut ; Plin. IV. c. 25. cfr. 
Solini Polyh. c. 32. Ab extremo Aqvilone ad initium orientis æstivi, 
Scythæ sunt; ib. VI. c. 14. jfr. Schlözer Allg. nord. Gesell. S. 111. 
259, 289. Saaledes hörte Nordsoen, Ishavet (inorimarusa, mare 
cronium), Öen Baltia og flere Öer ved Tydsklands Vestkyst for Pli
nius til extera Europæ eller til litus Oceani septemtrionalis, der 
strakte sig fra det sorte Hav til Cadix, IV. c. 27.

+*+) Nemlig af Nicias og Mithridates, Plin, 37- c. 11; af Metrodorus 
Scepsius c. 15; om hvilke mere i det Folgende. Ogsaa germanica 
gens, som Guttonerne karakteriseres hos Plinius, maae være hans 
egen Forklaring. Naar Diod. Sic. tilföier, at Basilia laae ovenfor ' 
(nord for) Galatien, meenes det samme, da Galatien for de Gamle 
ofte indbefattede hele Tydskland; Schlözer 1. c, S. 22. 25.
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af Plinius selv, for hvem Germanien indbefattede saavel Neder
landene som de tre nordiske Riger; skiöndt Navnet selv for 
övrigt maae antages at være langt ældre*).  Pytheas nævner 
to i disse Egne i den folgende Tid velbekiendte Folk; nemlig 
ved Kysten Mentonomon Guttonerne.) til • hvilket Folk Sam
menhængen, skiöndt det ei udtrykkeligen siges, berettiger os 
ogsaa at henföre Indbyggerne paa Öen Abalu^, der deels brugte 
Ravet som Brænde, deels solgte det til de nærboende Teuto
ner , ligesom Diodorus Siculus lader dem udfore det til det 
modsatte Fastland**).

*) Wilhelm Germanien und seine Bewohner S. 15. 16. 24—26 ; Taciti 
Germ, von Bredow S. 102.

**) Efterat Forf. havde udfort den her forsögte Forklaring over Py- 
theas’s Beretning om Ravkysten m. v. blev han giort opmærksom paa 
det ovenfor anförte Værk af den polske Lærde J Lelewel, ’’die Ent
deckungen der Carthager u. Griechen”, der i flere Henseender stem
mer overeens med Forts. Meeninger. Pau de tilföiede Karter an
gives nemlig Mentonomon som en stor Havbugt vesten for Frisland 
og Jylland; Abalon eller Abalcia lægges som en Öe mellem Weserens 
og Elbens Munding., hvilken sidste Flod betegnes som Pytheas’s Ta- 
nais; Guttonerne sættes paa den jydske Halvöe og Teutonerne ved 
Elben. Bog synes han ikke at være aldeles sikker eller conseqvent 
i denne Forklaring, naar han tillige antager at Pytheas Gom han lader 
giöre to Reiser, den ene til Britannien og derfra op til Thule o* 
Shetland, den anden til Ravkysterne), rundt om Halvöcn og gien- 
nem det store Belt skulde være trængt frem til Östersöen, hvor Bal- 
tia giöres baade til Bornholm og til den samlandske Kyst, Weich- 
selen til den Tanais der var Maalet for Massilierens Reise, Rau-

Fid. Selsk, hist, og phil. Skr. V, Beel. K k
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Man falder letteligen paa det Spörgsmaal, hvorledes den 
forste af disse to forskiellige Anvendelser egentlig bör forstaaes. 
Maaskee kunde Beboerne, ligesom Tacitus’s Æstyer have været 
uvidende om Ravets Værd. Men deels er det, efter alt det 
Foranförte, sandsynligt at fremmede Handlende, længe för Py- 
theas’s Ankomst, maae have lært dem at sætte Priis paa dette 
Produkt*);  deels synes Dennes Beretning, i det ringeste efter 
Plinius's Overlevering, at tilkiendegive, at det ikke var i for
skiellige Perioder, men til en og samme Tid at de brændte og 
solgte Ravet (pro ligno ad ignem uti eo proximisypø Teutonis ven
dere). Vel kan det antages at disse Egne dengang som nu maae 
have lidt Mangel paa Brændsel; men da hiint Material ikke 
egentlig qvalificerer sig hertil, indsees letteligen at Pytheas’s 
Udsagn ikke bor forstaaes efter Bogstavet. Enten maae Ind
byggerne da have brugt det som Rögelse ved Ofringer, især 
naar det faldt i Overflod**),  hvilken Brug Sagnet igien kan have 
misforstaaet og forvansket, eller til et Slags Lysning, saaledes 

nonia lægges osten for Weichselen og Guttonerne sættes mellem 
Oder og Weichsel; jfr. Værket selv S. 41. 142.

*) Dio Chrysostomus (Orationes ed. Morelli p. 664) omtaler en Flod 
i Celternes Land der medforte Rav, hvilket Bornene brugte som 
Smaaestene ved Strandbreden til at lege med, indtil Fremmedes 
Luxus lærde dem at sætte Priis derpaa. Men dette Udsagn af en 
Kirkefader 400 Aar yngre end Pytheas kan — efter hvad vi ellers 
vide herom — ikke gieide som historisk Bevis for Kystbeboernes 
Uvidenhed om Ravets Værdi paa den Tid.

**) Forsters Gesch. d. Entdeck, in Norden S. 36 j Foigts G, Preussens 
I. S. 27. jfr Magnussens Eddalære III. S. 92.



som Tilfældet skal have været i Eidersted og Ditmarsken*) 5 
dersom ikke, hvad der torde være rimeligst, Referenterne med 
Ravet selv have forvexlet, enten det bituminöse Træe og den 
Havtang hvoraf det almindeligen er ledsaget, og som af Ind
byggerne mueligen kunde være benyttet paa den omtalte Maade**),  
eller den for hine Egne eiendommelige Torv.

*) Niemanns sclil. holst. Landesk. I. S. 242; Schl. Holst, Proc. Ber. 
4. Jahrg. 2. H. S. 148.

**) Murray i N. Comm. Gotting. VI. p. 95; JP. Jarlsberg skandin. 
Historie S. 38. Folgende Sted af H. Boetliii (Ilistor. Scotiæ De- 
scr. p. 10) kan vise, haade hvorledes et saadant Sagn mueligen kan 
være opstaaet og tillige paa hvilken Maade Ravet, af Uvidenhed om 
dets sande Værd, undertiden kan være forödt; Nascitur in his insulis 
(Shetlandicis) ad scopulos succinum ...» Alga autem hine illic ple- 
rumque involuta cernitur, qvod diu cæcis in omnes partes volventibus 
iluctibus feratur ac dum natans molle est, facileqve qvod obvium 
est comprehendat. Allata est abhinc duobus annis in Buthquhaniam 
eleetri hujuscemodi massa, eqvi longe qvantitatem superans (?), qvam 
conspicientes prope gregem suum pascentes pastores, ignari quidnam 
esset, ubi baud insvavem odorem conjecti forte in ignem cognovis- 
sent, extemplo ad parochum suum læti recurrunt, thuris loco ad sacra 
usu haud inutili nec ingrato fore dicentes. Verum is æque imperi- 
tus, ubi qvod satis videbatur accepisset, reliquum haud magni faciens 
in littore pastoribus ludibrium reliqvit: partibus enim abruptis, can- 
delarum more incensum rem auri pretio aliqvando habitam, inutili 
lascivia prope omne pedetentim perdiderunt, priusqvain ad peritorum 
aures res tanta perlata fuisset. In quos vere id prouerbium compe- 
tit: Nihil cum Amaracino sui. Mihi autem, ubi propemodum fuisset 
omne dissipatum, nunciantibus amicis, portio quædam exigua contigit
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IX.

Den her forsögte geographiske Bestemmelse af Ravhande
lens ældste Sæde vil, for en Deel, kunne understottes af rom
erske Forfattere, skiondt henved fire Aarhundreder yngre end 
Pytheas. Mela er den Ældste af disse, der ved Midten af det 
forste christeiige Aarhundrede omstændeligen beskriver vor 
Halvöe og den tilgrændsende Deel af Vesterhavet, dog uden at 
omtale enten Ravet eller Ravhandelen. Hine Efterretninger 
maa han have skyldet, foruden ældre græske Kilder, deels den 
romerske Flaades Opdagelser under August, deels Beretninger 
af de, fra Skibbrudet under Germanicus reddede Söefolk*).  
Hans Beskrivelse lyder saaledes (de situ orbis III. 3. 6.):

*) Mannert III, 8. 90.

**) Om Forskiellen mellem littora og ripas s, Tzschpckes Udg. Vol, III. 
P. 3. p. 99.

***) Om Betydningen af dette Ord s, Tzschpckes Udg. 1. c, p. 100.

’’Super (norden for) Albim Codanus, ingens sinus, mag- 
nis parvisque insulis refertus est. Hac re mare, quod gremio 
litorum accipitur, nusquam late patet, nec usquam mari simile; 
verum aqvis passim interiluentibus ac sæpe transgressis, vagum 
atqve diffusum, facie amnium, spargitur: qua littora attingit, ri- 
pis**)  contentura insularum non longe distantibus & ubique 
pæne tantumdem, it angustum & par freto; curvansque se 
subinde, longo sup er cilio***}  inflexum est. In eo (sc. super- 
cilio) sunt Cimbri & Teutonic ultra, ultimi Germaniæ Hermi
ones.”
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I et folgende Capitel gaaer han igien fra Öerne ved Skotland 
(blandt hvilke ’’septem Hæmodæ” o : Shetlandsøerne), umiddel
bar over til den codanske Bugt og Halvöen :

’’In illo sirlig qvem Codanum diximus, ex insulis Coda- 
nonia (Scandinavia), qvam adhuc Teutoni tenent, ut fæcun- 
ditate*)  alias, ita magnitudine antestat. Quæ Sarmatis adversa 
sunt, ob alternos accessus recursusque pelagi, & quod spatia, 
quibus distant, modo operiuntur undis, modo nuda sunt ; alias 
insulæ videntur, alias una et continens terra”.

*) Denne Karakteristik svarer niere.til Pytheas’s Skildring af et nord
ligt Lands (formodentlig Jyllands) Beskaffenhed, end til Adam af Bre
mens Beskrivelse over Halvöen i Ilte Aarh. Skulde Mela ikke 
have havt Efterretninger ogsaa om Ilalvöens östlige Deel, maaskee 
giennem Söefarende som ved det nævnte Skibbrud havde været for
slagne derhen?

**) At de Gamle hyppigen forvexlede Öer med Halvoer, og ikke siel- 
den saae Öer der, hvor Intet berettigede dem dertil, er paa flere 
Steder i nærværende Afhdl. bemærket. Det Samme forekommer hos 
Skribenter af Middelalderen. Ilos Jornandes betegner Öen Scan- 
zia Sverrig og Norge J Wulfstan som seilede forbi Skaane og Ble-

Ved at sammenholde denne Beskrivelse'med de geographi- 
ske Forhold, saadanne som man paa den Tid kan tænke sig disse, 
kan der neppe være Tvivl om, at vi her have for Os, ikke 
Kattegattet med Belterne og Gerne derimellem, men, saavel 
Havet vesten for Halvöen med dets daværende store og smaae 
Öer, Sunde og Vandlob, dets Ebbe og Flod, som Halvöen selv, 
der efter de Gamles sædvanlige Forestillingsmaade kaldes en 
Oe**),  og tillige karakteriseres som den störste og frugtbareste 
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blandt alle derværende Öer. Efter denne Forudsætning maae 
Codanonia (egentlig en græsk Benævnelse paa en Öe i Sinus 
Codanus') blive den rigtige Læsemaade*);  at Navnet kun fo
rekommer denne eneste Gang, beviser intet derimod, da saa- 
dant er Tilfældet med flere hos de Gamle forekommende geo- 
graphiske Benævnelser for nordiske Egne. Dog vilde, som nær
mere skal godtgiöres, ogsaa Scandinavia kunde forsvares, lige
som overhoved de her nævnte Beboere passe sig paa de, fra 
senere Skribenter (især Plinius og Tacitus) bekiendte ethno- 
graphiske Forhold**) 5 og saaledes torde da Melas Efterretnin
ger om vort Norden i det Heele findes mindre feilagtige og 
modsigende, end adskillige Nyere have antaget. Ilan afgiver 
her et nyt Exempel paa, at de Gamle, ved om et og samme 
Land at erholde Efterretninger fra forskiellige Kilder, underti- 

king, kalder begge Lande Öer (Scone^, Blecinga^) ; ligesom Adam 
af Bremen saaledes kalder Kurland, Estland og Samland. Mueligen 
har Ordet Öe oprindeligen betydet Land i Almindelighed ; eller man 
i ældre Tider med dette Ord ikke ganske haver forbundet det senere 
Begreb» I det ellers saa rige arabiske Sprog betyder et og samme 
Ord (Dschesira) baade Öe og Halvöe. jfr. Schlozers Allg. nord 
Gesch. S. 53 j Rasks Ottar og Ulfsteen S. 52-

*) Som baade Gram paastod, skiöndt han antog den for Sielland (Fort, 
til Molleri Cimbria literata, p. 34) og Siihm (Nord. F. Opr. S. 168) 
der i den rigtigen fandt Jylland.

*) De sönden for (ultra) Cimbrerne og Teutonerne boende Hermioner,
hvilke Plinius (IV. c. 28) kalder mediterranei og Tacitus (c. 2) mé
dit vedkomme Os egentlig ikke herj meere om dem s. Schlözer 
S. 119 J A. B. Wilhelms Germanien S. 91.
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den ogsaa forklarede disse om forskiellige Lande, men uden at 
dette dog kan hindre en sildigere Tids Kritik fra at udfinde 
det rigtige.

Omtrent en Menneskealder efter denne Forfatter skrev 
den ældre Plinius sit store encyclopædiske Værk, hvori han, 
deels af ældre græske Kilder, deels efter Meddelelser, han selv 
under sit Ophold i det nordvestlige Tydskland havde indsamlet, 
beskriver de nordiske Lande omstændeligere end Nogen for 
ham og giör os ved denne Leilighed bekiendte xned nye geo- 
graphiske Benævnelser og Folkenavne.

Efter, fra Osten af at have forfulgt Oceanus septentrion 
Halis, for ham indbefattende Nordsoen, Östersöen, Vesterhavet 
og det atlantiske Hav*),  lige til Cadix, og paa denne Vei omtalt 
de enkelte Have og Öer (blandt de sidste saavel Baltia som de 
frisiske Öer), gaaer han over til Landet mellem Vesterhavet og 
Östersöen som han paa folgende Maade beskriver:

*) jfr. IV. c. 28: Amnes in Oceanum defluunt, Guttalus, Vistula, Al
bis, Visurgis, Amisius, Rhenus, Mosa.

**) ”Ingcevones qvibus primis post Scythas nomen germanicum consur- 
git” J Solini Polyhistor cap. 32.

(Lib. IV. c. 27) ’’Incipit inde clarior apcriri fama ab 
gente Ingævonum, quæ est prima inde Germaniæ**).  Sevo mons 
ibi immensus nec riphæis jugis minor, immanent ad Cimbrorum 
usque promontorium efficit sinum^ qui codanus vocatur, refer- 
tus insulis, quarum clarissima Scandinavia est, incompertæ 
magnitudinis, portionem tantum ejus, quod sit notum, Hilleui- 
onum gente D incolente pagis, quæ alterum orbem terrarum 
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earn appellat*).  Nec est minor opinions Epigia (al. Enlngia). 
Quidam hæc (aL hane) habitari ad. Vistulam usque fluvium a 
Sarmatis, Venedis, Sciris, Ilirris tradunt. Sinum Cylipenum 
vocari: et in ostio ejus insulam Latrin. Mox alterum sinum 
Lagnum, conterminum Cimbris. Promontorium Cimbrorum,**')  
excurrens in maria longe peninsulam efficit, quæ Cartris ap- 
pellatur. XXIII inde insulæ Romanornm armis cognitæJ’

*) Til hielas og Plinius’s Beskrivelse svarer nogenlunde vor Saxos Ka
rakteristik af Jylland i indledningen til hansKrönike: Julia grandi- 
tatis iijchoamentiqye ratione Danici regni principium tenet, qvæ, sicut 
positionc prior, ita situ porrectior Teutonics finibus adinovétur. Med 
Ilillevionernes alter orbis terrarum, kan sammenholdes Virgils Bri- 
tanner yjenz/zzs toto divisi orbe (Ecl. I. v. 67) J jfr. -Acta Philologo- 
rum Monacensium ed. Thiersch III. p, 460—61.

**) Dette navnes ogsaa hos samme Forf. II. c. 67.

***) Vist er det at Sevebierget, der paa en vis Strækning adskiller Sver
rig og Norge (s. Tunelds Geographic} Schlegels Saml, zur dan. Gesch. 
I. 3. S. 20; 77. Steffens, Geognost. geolog. Aufsätze S. 60) ikke

Man indseer letteligen atlngævonerne, det forste o: nordlig
ste germaniske Folk her maae være en Collectivbenævnelse for Be
boerne af Söekysten fra Ems tihdet yderste Nord (Tac. Germ. c. 2. 
proximi Oceano), og at denne Deel af Germanien altsaa tillige 
indbefattede, baade det nuværende Danmark og hvad der ellers 
af det övrige Norden ved Rygtet kunde være blevet Romerne 
bekiendt. Seco nions have de fleste Nyere forklaret om den 
skandinaviske Biergstrækning Kiölen, af hvilken en Deel under 
Navn 'af Sevebierget adskiller Sverrig og Norge***).  Vel kan
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hiin store Biergstrækning, hvis ene Green ender sig i Lindes
næs, paa en Maade siges at danne en stor Havbugt, ligesom 
ogsaa dunkle Sagn om Norge selv med enkelte af dets Egne 
maae være komne Plinius for Öre 5 men i det Hele passer den 
Forklaring sig dog ikke paa hans övrige Forestilling. Denne 
bliver derimod mere tydelig og sammenhængende, naar man 
for det forste, ved Scandinavia *)  forstaaer, ikke den store skan
dinaviske Halvöe, men Melas Codanonia' (i Stedet for hvilket 
Tzschvkes Udgave læser ' Scandinovia), eller med andre Ord 
den vestlige Halvöe. Navnet, i det ringeste, er ogsaa her til— 

nævnes i nogen gammel Kilde, ikke engang hos 01. Magnus; men 
da Ordet Seve forekommer i flere svenske Stednavne paa denne Kant, 
vilde det dog maaskee være for dristigt, at ansee hiint Navn for op
digtet i nyere Tid (Schöning Pr. de sinu Codano & monte Sevo p. 85 
Sammes Norges Hist. I. S. 70; Schlözer S. 115), Ogsaa beskrives 
Kiölen under dette Navn alt 1573 i et lidet Skrift: Nie. Wim- 
manni navigationis maris balthici & sinus codani descriptio: ’’’Sevo 
inditum est nornen ei monti, qvi iugis subinde nunc perpetuis, nunc 
velut intercisis, in árctica illa régna vasto traetu excurrit”. Imidlertid 
sees dog af anf. Sted hos Tuneid, at man i Sverrig ikke almindeligen 
vil erkiende Plinius’s m. Sevo for det svenske Sevebierg. Sejafiöll 
som Edda synes at lægge i det vestlige Sverrig (E. Sœmundi II. p. 98. 
107. 110) horer, uden Tvivl, blot til den digteriske Geographie (jfr. 
Suhms Krit. Hist. II. S. 212) og betyder neppe andet end et Bierg 
ved Soen (sær, gen. særar, Ulpli. saiv, Otfr. seAve).

*) Nogle Codices læse Candavia, Solinus Gang avia (Salmasii Exer- 
citt. Plinianæ I. p. 29« 154) og Dicuilus, der haver benyttet baade 
Plinius og Solinus (<7e mensura orbis ed. Walckenaer p, 31) Scan- 
davia.

E’id. Selsi. hiet. og phil. Sir. K. Deel. "L 1
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overs i de jydske Stednavne Skander up (Scandthorp), af hvilke 
der forekomme tre; i llielmslevherred (hvoraf Skanderborg har 
Navn), i Giernherred (begge i Aarhuusstift) og i Ribestift ved 
den slesvigske Grændse *).  Dens ubekiendte Störreise (incom~ 
per-la magnitudo) udtrykker det Samme som den hand expli
cabais mensura, hvori Plinius beretter (IV. c. 28) at de tydske 
Folk beboe Kysten fra Schelde af; ligesom den Störreise, der 
her tillægges den, stemmer oveieens saavel med Yttringen hos 
Mela (mag nit u dine antestat} som hos Solinus**).  I sidste 
Deel af Hillevioner nes (Illevionernes ?) Navn ligger det samme 
tydske Udtryk (wohnen), der forekommer i Ingævonernes, Istæ- 
ronernes og Frisiaó oner nes. Det heele kan antages at betyde 
Beboere ved en Flod (jE7p)***);  man tænke sig her enten 

*) Danske Atlas IV. S. 193. 214. V. S. 960; Ser. Rer, Dan. VII. 
p. 520. Skanörshave i Fyen horer formeentligeu ogsaa herhen; Nord.
Tidskr. /. Oldk. II. S. 39. Skulde ikke disse Stednavne kunne tiene 
til at forklare det gamle engelske Sagn om Öen Sbani, (instila Gcr- 
maniæ Scandea nomine) hvorhen den engelske Kongeslægts Stamfa
der, Sceaf, ankom til Skibs, og som, da det bringes i Forbindelse 
ined det gamle Anglia og med Slesvig, neppe kan henföres til an
det Land end Halvöen ; först i 13de Aarh. forvcxlede Skribenterne 
dette Skam med Skaane. jfr. Schönings Norskes Opr. S. 134 ; Suhm 
Udv. Folk II. S. 8; Krit. Hist. I. S. 477. 480; 2. Grimms Deut
sche Mythologie (1835) S. XXIII. 218.

**) Cap. 33 (bos Salmasius c. 20): De germanicis insulis (1.
Scandinavia) maxima est, sed nihil in ea magnum præter ipsain.

***) Som ogsaa Bredsdorf antager, men forvexler med Levonerne paa 
Ptolemæi Scandia (Shand, Litt. S, Skr, XX. S. 238), fra hvilke de 
ere ligesaa forskiellige som fra Sammes Ælovaioner (Taciti IJelveco-
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Elben og det deraf hos Geographen af Ravenna (der skrev i He 
eller Sde Aarh. men efter ældre Kilder)', benævnte patria Al- 
Lis^ quo spatiosissima dicatur terra, formodentlig Nordalbin- 
gien*),  eller Eideren, eller Skodborgaae 5 i de to sidste Tilfælde 
vilde da portio Hlllevionum blive det nuværende Iïertugdômme 
Slesvig, hvilket Islænderne kaldte Landet fy risunnan «'**).  De 
5G0pagimaae være et bestemt, for et ubestemt Tal; vedpa^z for- 
staae, saavel de romerske som Middelalderens Skribenter ikke blot 
Byer, men ogsaastörreDistricter (Gauen) ; saaledes omtaler Ditmar 
af Merseburg Sielland som en ’’pagus qui Selon dicitur”. Car- 
tris^ der maaskee kan forklares af det gamle brittiske Sprog***),  
betegner enten Halvöen selv, eller, da Plinius strax efter omta
ler de ostfrisiske Öer, en for længe siden forsvunden stor Land
tunge mod Vesten. Naar det paa et folgende Sted hos Plinius 

ner) i det östlige Tydskland, skiondt begge Navne maaskee have en 
og samme Etymologie,

*) IV. c. 18. jfr. Bisbye Holstens Erobring af Carl d. Store S, 10.

**) Mon ikke Hillevionernes Navn saaledes kunde være tilovers i Leven
sau (Lewingesouw) ? Etymologien af Belebung o: commune placium 
(Schütze holst. Idiot. III. S. 29) kan, i det ringeste, neppe "bifaldes.

***) Sehïôzer S. 117, udledel’ Cartris af det kymriske C ar th o: Forbicrg. 
Uden Tvivl ineener han her Ordet Ceannlire O: et fremragende 
Land, af det gaeliske og irske Ord Ce arm (wall. corn, cyn) o 
Hoved og lir, (gael. wall. corn, armor.) o: Land (terra), 
hvoraf igicn Ilalvöen Kantyre i Mellemskotland (Armstrong Gaelic 
Dictionary).

L 1 2
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heder: Sunt qvi et alias (insulas) produnt, Scandium, Dum- 
nam, Bergos maximamqve omnium Nerigon, ex qua in Thü
len navigetur— da maae dette Scandia ansees foiskielligt saavel 
fra hiint Scandinavia, som fra Skaane. Efter den Forbindelse, 
hvori det her findes, kan det snarest henfores til en eller an
den af de Egne i Norge, som i Fortiden vare kiendte under Nav
net Skaun, nu ÆÆogzz*),  eller for hvis Benævnelser Skaan eller 
Skan ligger til Grund**).  Etymologien saavel til disse, som til 
de lignende jydske Stednavne söges, uden Tvivl, nærmest i det 
gamle Ord Skaun o: en sidliggende, maaskee frugtbar Egn. I 
Sammenhæng hermed passer Durnna sig ikke paa noget andet 
Sted, end paa det rigtig nok meget nordlige Dunoe i Helgo
lands Fogderie, hvorpaa Donnæs (Dyniarnes)j hvilken Öe til
lægges den astronomiske Mærkelighed, at Solen der om Somme
ren ved Solhverv skal sees klar baade Dag og Nat***),  hvilket 
maaskee igienkan have tildraget den de Gamles Opmærksomhed. 
Bergos (jfr. Bergio hos Jornandes) kunde da betyde den norske 
Fieldkyst og maaskee bringe os i Erindring om Öen eller Halv- 

♦) Man kiender fire saadanne, i Romerige, paa Hedemarken og i Thrond- 
hiems-Stift ; s. Registeret til Heimskr. Krafis Norge I. S. 468. 687.
Nordisk Tidsskr. f. Oldkyndighed II. S. 39. Saml. til det norske 
Folks Sprog og Historie II. S. 120.

**) F. Ex. Skaanevig, af Öen Skaanen i Söndhordlehns Fogderie j Kraft
IV. S. 421. 499 ; Skaanland i Stegens Præstegield, sammest. VI. S. 345 ; 
Skaanser, en Gaard i Lombs Præstegield II. S, 146 5 Skaneyiafiall i 
Guldalen ; Reg. til Heimskr.

***) Bings Norges Beskrivelse S. 111.
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eön Brkagha, der hos den arabiske Geograph Edrisi, tillige
med Finmark lægges osten for Engelland, hvortil Overfarten 
skedte fra den nordligste Deel af Jylland, og som uden Vold 
paa de arabiske Bogstaver kan læses Nrwagha (Norwegha*).  I 
Nerigon (Noreg, AS. Norwége) kan Norge**)  ikke miskiendes, 
ligesom det ogsaa synes klart, at denne Benævnelse maae være 
opstaaet hos et sydligere Folkj men hos hvilket andet snarere 
end hos den jydske Halvöes Beboere, hvis tidlige Fart paa 
Norge ogsaa af andre Grunde lader sig godtgiöre. Naar derfor 
Plinius ved Nerigon tilföier: ”ex qva in 1 hulen navigetur’’, er 
det mueligt, at ved dette Thule hverken skal forstaaes enten 
det nordligste Norge, Island eller Örkenöerne, men netop Jyl
land j ligesom ogsaa det mare cronium, der lægges en Dagreise 
fra Thule, kan forklares i Overeensstemmelse hermed (s. det 
Folgende under Nr. XII).

*) Ibn Foszlans Berichte über die Russen älterei’ Zeit von Frahn 
S. 52-53.

**) Neri^-o/z synes at være den accusative Form af et græsk Navn Neri- 
gos, der, ligesom Mentonomon hos den romerske Skribent forekom
mer nominativisk.

***) Endnu tydeligere gienkiendes den jydske Halvöe med dens lave Ky
ster, Marskegne og Düner i Paul Warnefrids insula Scandinavia, 
der beskrives ”nön tam in mari posita, qvam marinis fluctibus, prop
ter planitiem marginum, terras ambientibus circumfusa” (1, 2), hvor
fra, ifölge Sagnet, Winilerne, (AS. Wenlum, Wendlaleod ? jfr. Wænd-

Men, antages nu, ifölge det Anförte, at Plinius’s Scan
dinavia haver været vor Halvöe***),  da torde der ogsaa være
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Anledning tily ved hans Sevo mons at tænke sig den ophöiede, 
i Oldtiden skovbevoxede Landryg, der fra Harzen af strækker 
sig omtrent midt igiennem Hertugdommerne ind i Jylland, 
deler sig i mange Grene af hvilke adskillige have Navn af Bierg, 
og tilsidst ender sig ved Skagen, hvorfra den endog kan for

læfolk h'æréth, nu Vandfuldherred i Ribcstift, Isl. à Vendli, Adam. 
Brem. Wendila □: Vendsyssel), skulde være udvandrede. Tillæget 
oin dens non nimia ainpfytudo svarer ikke ganske til Melas Udsagn 
om dens fortrinlige Störreise eller til Plinius’s om dens incomperta 
magnitude), men nicer© til Virkeligheden ; dette kommer igien deraf, at 
hiin Forfatter havde Efterretninger om vor Halvöe fra förste Haand 
(retulerunt nobis, qui earn lus trav eran t -, I. 7). Endnu maae be
mærkes, at Elsdyret, som Plinius nævner blandt Skandinaviens eien- 
dornmelige Dyrearter (nata in Scandinavia insula .... multis nar- 
rata achlis) ikke kan ansees for noget afgiörende Beviis mod nær
værende Forklaring ; deels fordi Plinius vel paa et enkelt Sted kunde 
tænkes at have forvexlet det jydske Scandinavia med det norske el
ler svenske Seandia , deels fordi viet er en historisk Kiendsgierning 
at dette Dyr endnu i det Ilte Aarh. existerede baade i Tydskland 
og Nederlandene (Schmidts Gesch. d. Teutschen II. S. 80; Schlo- 
zers Briefwechsel 2. H. S. 79); opgravede Been vække desuden For
modning om, at det engang i Oldtiden maae have bort hiemme ogsaa i 
de danske Lande, navnligen i Jylland (Molbechs Ungdomsvandrin
ger II. S. 290. Ugeskriftet Nye Freia 1827. Nr. 28). Mere om de 
Gamles alces og achlis (Elsdyret og Rensdyret?) s. bl. a. Salmasii 
exercitationes Pliniariæ I. p. 164. 276 ; Schlözers Allg. nord. Gesch. 
S. 82; Beckmanns Anm. til Aristoteles mirab. auscultationes p. 65; 
iladloffs Bildungsgesch. der Germanen S. 60.
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fölges dybt ud i Nordsoen*).  Sammenligningen med de riphæi- 
ske Bierge beviser intet herimod? den er en Tilsætning af Pli—

*) Om denne Hoidestrækning s. Gliemans danske Geogr. I. S. 112; 
den beskrives, hvad Jylland angaaer, i Danske Atlas I. S. 399 og 
IV- S. 25, og hvad Slesvig, sammest. VII. S. 94. Den Holsteenske 
beskrives udförligen i li. Steffens's geogu. Aufsätze S. 3—5. Skov- 
bevoxede Biergstrækninger benævnedes saavel i Oldtiden, som endnu, 
baade efter Skov og Bierg ; Ardennerne kaldtes af de Gamle Sylva 
Ar duenn a, Harzen ZrrZpn llercynia og jagum Ilercynium\ man sam
menligne hermed Schwarzwald, Böhmerwald, Westerwald og H. At 
Jyllands höie Landryg engang ogsaa har været skovbevoxet, kan 
sluttes af Adam af Bremens Beskrivelse (proffundis saltibus horridior> 
end Tydskland ; jfr. Danske Atlas IV. S. 26). Da baade Harzens og 
Ardennernes Benævnelse kommer af det gamle tydske Ilart (Skov, 
skovbevoxet Bierg) var det mueligt, at Ptolemæi Charudes paa Halv- 
oen og de Charades, som Mon. ancyranum sætter ved Siden af Cim
brerne, kunne have betydet Beboerne af eller ved denne skovbevo- 
xede Landryg i Jylland (jfr. Harsyssel, fordum Ilarlhesysæl og 
Hadsherred fordum Har zlteer et). Hvorvidt disse Charuder ellers staae 
i nogen Forbindelse med de Ilaruder, der kiempede mod Romerne 
(Cacear b. gall. I. c. 31. 37.) eller kunne gienfindes i de Haruder (i 
det Halberstadtske) som tydske Annaler omtale ved A. 852, maae 
lades uafgiordt ; men Navnet betyder, uden Tvivl, det samme. 
Naar Solinus (cap. 32 Salm. c. 19) siger om Sevebierget, initiant Ger
manice Jacit, synes han at have tænkt sig denne Landrygs Begyn
delse fra Skagen af. Den egentlige Etymologie til dette mons Sevo 
kan neppe angives med Bestemthed; imidlertid kan henvises til 5te- 
benberg, som en Green af denne Landryg kaldes i det Slesvigske 
(Gliemanti S. 146); til Segeberg, et af de höieste Punkter’ i Ilolsteen, 
hvis Gibsbierg alt i en fiern Oldtid synes at have været kiendt og bearbei- 
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nius selv, som kiendte sidstnævnte Bierge kun af et dun
kelt Rygte. Ogsaa de folgende, i Sammenhæng hermed fore
kommende Navne kunne, ikke usandsynligen, henfores til Lande 
og Have, som laae i en ringere Afstand fra den jydske Halvöe. 
Saaledes kan Epigia, der efter Sammenhængen maae söges 
osten for Halvöen, mueligen have været det gamle norske 
Landskab Piken (den nordlige Deel af Bahuslehn). Man 
bortkaste blot det overflödige E, og behover da ikke vilkaarligen 
at omskabe Navnet til Eiiingia, for at faae det til at passe paa 
Fyen eller Finland. Imidlertid beroer Beliggenheden saavel af 
dette Land, som af de paafölgende Havbugter, (der dog lige- 
saalidet som sinus codanus behove at have været, hvad vi nu 
kalde saaledes) paa Forklaringen af Mellemsætningen: ’’Qvi- 
dam hæc (hane) habitari .... tradunt’k Skal denne danne en 
Overgang til Egne og Folk ved Östersöens sydlige Kyster, saa

det (Steffens S. 4. 60), dersom ellers dette Navn, der skal have 
fortrængt et tidligere, Alberg, kunde antages at have en hoiere Ælde, 
end Sagnet tillægger det; til Siebengebirge en Green af Wester
wald i det Jiilich - Cleviske og til Seveberg i Brabant (s. Biischings 
Erdbeschr.). Endnu kan bemærkes, at Schöning, som dog antog 
Plinii Scandinavia for Sverrig, ikke sögte m. Sevo i Kiölen, men i 
det schlesiske Zotenberg, Sabothus (anförte Progr. ; jfr, Schlözer 
S. 80. 115.) eller i det continuum montiutnjugum, der adskilte Svevien 
{Tac. Germ. c. 43; Schlözer S. 143). Gejier er kommen nærværende 
Forklaring nærmest, naar han lader Plinius tænke sig Jylland gien- 
nemskaaret af Sevobierget (Swearikes Hælder I. S. 77—78); men 
troer dog tillige, at han haver sammenblandet Jylland med den skan
dinaviske Ilalvöe«
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kan sinus cylipenus forklares om den rigaiske Bugt, af det esth7 
niske Ord Liva o : Sand, (hvoraf ogsaa Lifland), og Öen Latris 
vil da blive den omtrent 100 Qvadratmile store Ösel*).  Er 
hiin Mellemsætning derimod kun et Excerpt, som Plinius ikke 
andensteds har vidst at anbringe, eller endog tilsat af en senere 
Forfatter, da tor man vel her tænke sig nærmere Egne, som de 
Gamle ved Seilads til Östersöen kunde have lært at kiende. Sinus 
cylipenus kan da have faaet Navn af Biergstrækningen Rullen 
(Kollr □: Top, Höi), der med et höit Forbierg strækker sig en 
Fierdingvei ud i Tlavet og hvis höieste Punkt kaldes Kullaknipa 
(af det gamle gnúpr o: promontorium)**),  .Dette Forbierg 
synes da, ligesom det jydske Rubierg - Knude (Rúbeas, hvorom 
mere i det Folgende), allerede i Oldtiden at have afgivet et Slags 
Soemærke. Med Hensyn hertil kunde igien öen Latris være 
Sielland (af det gamle Leire, (at) Hledru, Hleñrar, Lethral}. 
Denne Forklaring torde vinde i Sandsynlighed ved den Forbin
delse Plinius synes at tænke sig imellem hiin Bugt óg en 
Anden, nær ved vor Halvce beliggende (mox alterum sinum 
Lagnum çonterminum Cimbris"). Haver denne lagt osten for 
Halvöen, som synes rimeligst, da kan Navnet enten hidröre fra 
en Gruppe af lavtliggende Öer, (lagr o: lav, hvoraf Lolland), 

*j Dette antages ogsaa i Foigts Gesell. Preussens I. S. 44. Efter denne 
Forklaring kunde s. cylipenus maaskee bringes i Forbindelse med 
Kylfingaland, der hos de islandske M. Aid. Geographer betegnede 
en Deel af Rusland; Werlauff Symbol® ad geogr. M. Æ. ex mon. 
islandicis p. 9; jfr. Sulims' D. Hist. I. S. 87.

**) KoUa rupes nævnes det hos Saxo p. 185.

Rid, Selsi. hist, og phil. Skr. R Dtel. M m
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eller erindre om Langelands gamle Benævnelse Lavind, (hvoraf 
Lavindskibbing, nu Rudkiöbing), hvilken Nogle udlede af et 
paa Als og Sundewitt brugeligt Udtryk lavendli^'. lang*);  hvor
ved dog tillige maae bemærkes, at der baade i Fyen og Jylland 
findes flere saakaldte Lavindsgaarde. For övrigt gaae alle 
disse Forklaringer ud fra den Forudsætning, at disse Stednavne, 
ligesom de forhen omhandlede, oprindeligen ere nordiske, 
af Grækerne eller Ptomerne omskrevne og forvanskede, ei af 
de sidste selv opfundne karakteristiske Benævnelser; ligesom 
heller ikke Uvisheden om disse Haves og Landes geographiske 
Beliggenhed, i det Hele, kan hindre os fra at forstaae den 
jydske Halvöe ved Plinius’s Scandinavia.

*9 Kielerblätter V. S. 257. Maaskee kan hertil benfores de norske 
Öenavne : Lövöen (Laufeyar) ved Tönsberg, Lovunnen i Helgolands 
Fogderie {Kraft VI. S. 295), Lövöen i Stegens Præstegield (sam- 
mest. S. 345) og flere.

Et Par Decennier senere skrev Tacitus sin Germania, hvor
ved han synes at have benyttet, deels mundtlige Efterretninger 
af Romere, der havde været i Tydskland, ja maaskee endog besögt 
Östersöen, deels Fortællinger af Tydske i Rom, deels skrevne 
Kilder, blandt hvilke mueligen Plinius’s Værk over de romerske 
Krige i Tydskland. Imidlertid laae det ikke i hans Plan at 
give nogen udforlig Skildring af vor Halvöe, hvorom han vel 
heller ikke havde nogen tydelig Forestilling; han omtaler denne 
blot som en stor Udböining af Germanien mod Nord, der be- 
boedes af de til Havet grændsende Cimbrer, (in septentrio- 
nem ingenti flexu redit .... eundem Germanice sinum proximi
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Oceano Cimbri tenentj Cap. 35 og 37)*).  Men hverken sinus 
Codanus, eller Scandinavia forekommer hos ham ; heller ikke 
Scandia, uagtet han tydeligen og udförligen beskriver Sverrig 
ÇSuionum civitates). Endelig gav Ptolemæus i det andet Aar
hundrede sin, saavel paa ældre Efterretninger som paa astrono
miske Iagttagelser grundede geographiske Fremstilling af vort 
Norden, og derved tillige af den cimbriske Halvöe, paa hvilken 
han, foruden andre Folk af uvis Beliggenhed og ellers ukiendte 
Navne, sætter sydligst Saxer og nordligst Cimbrer* **).  Hans Fo

♦) Passows Udg. har Læsemaaden sinum ; nogle Ældre have den min
dre rigtige situm. "Sinus est in ora maris terra curvata et rece- 
dens, ac velut sinum præbens aqvis incurrentibus” ; Facciolati Lex. 
Lat. IV. cf. Anchersen Vallis Herthæ p. 47.

**) Med Hensyn til Fortolkningen af Ptolemæi Beskrivelse over de 
nordiske Lande, frembyder vor Litteratur to interessante Bidrag, 
der ved en tilkommende, længe savnet kritisk Behandling af hint 
vigtige Værk ikke burde oversees, nemlig: A. Kalis Afh. om Ptol. 
Beretning om vor cimbriske Halvöe (Seist. Skr. Nye Saml. 2. D.) og 
Bredsdorffs Bidrag til Forklaring af Ptolemæi Efterretninger om de 
nordiske Lande (Stand. Litt, S. Str. XX.) Angaaende Folkene» 
paa Ptolemæi cimbriske Halvöe, tillader nærv. Forf. sig at yttre 
nogle fra de hidtil opstillede Forklaringer afvigende Gisninger, der dog, 
da de kun fiernere beröre vor egentlige Gienstand, her blot kunne 
antydes. Som Veiledning herved kan tiene: deels den Orden hvori 
Ptol. nævner dem fra Syd til Nord (fra Saxerne i Holsten til Cim
brerne, enten i Vendsyssel eller nordligst op imod Limliorden, jfr. 
Jdimbersyssel ; K og H alternere hyppigen f. Ex. TZludowich og Älo- 
dovig, ¿nutr og Zznutr); deels de ældste Syssel - og Herredsnavne, 
uden Tvivl Levninger af forskiellige Folkestammer og Smaaestater 

Mm2
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restilling stemmer, i det Hele </nvereens med den der findes 
hos hans Efterfølgere Marcian o; ,athemer; men disse, lige- 
saalidet som .Mela og Tacitus, nævne, ved at omtale og beskrive 
disse Egne, enten Ravet eller Ravhandelen j et Beviis mere for, 
hvorlidet Skribenters Taushed undertiden kan bevise.

X.

Efter at have forfulgt Halvoens og dens Beboeres Karak 
teristik, giennem Rækken af de Kilder som Tiden haver levnet 

i en Tid, der ligger bag ved den egentlige Historie. Sigulonernes 
Land, nordvest for Saxerne, bliver da det samme som Stilende i Al
freds Orosius og M. Aid. terraStnlendi trans Eidoram, nemlig Hertugdom- 
mets vestlige Deel eller Marsklandet (Sidlandia □: Sumpland). Saba- 
lingerne nord (eller osten) for disse, kunne ikke have Hensyn til 
Sallingsyssel, som ligger op mod Limfiorden, men snarere til det nær
mere Jellingsyssel (Wald. Jordeb. Jalyng S. isl. Jalångr) ; S. kan her 
være overflödigt, ligesom i andre Navne Co, H, Ej det er maaskee 
blot optaget fra de to foregaaende Navne. Ved Cobandeme norden (?) 
for Sabalingerne kan tænkes paa Hoven Sogn (Nörreherred, Ring- 
kiöbingamt). Cháleme (Chaloi — Haloi) henfores almindeligen til 
Haldhcrred i Aarhuus Stift; rettere niaAskee til det noget sydligere 
GaZz/zenherred, sonden for Gudenaa. Phundusierne kunne ikke, 
for Navnelighedens Skyld, forklares om Fiendsherred i Viborgstift, 
grændsende til Limfiorden, thi dette heder i Wald. Jordebog Fiallens- 
herred, men maae snarere henfores til det nordligste, mod Vesterhavet 
grændsende Herred i Ribestift, Vandfuldherred, i W. Jord. Fendle- 
Jolk\i., (uden Tvivl Navnet paa en særskilt Folkestamme ; jfr. AS. 
Wendlaleod, Pauli Diaconi TVinuler}. Om Charuderne s. ovenfor.
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Os, yngre end Pytheas, kunn^ ”i neppe lades i Uvished om Iden
titeten af dennes Guttoner o Teutoner. Hine vare de Samme

✓

som senere kaldtes Cimbrer, enten fordi Begge virkelig vare 
et og samme Folk, eller fordi de antoges at have havt Sæde 
i eet og samme Land. Cimbrerne vare et vandrende Folk 
(gens vaga), der allerede i det tredie Aarh. nævnes i Foreening 
med Cellerne, men dog först ved deres Krige med Romerne 
bleve historisk bekiendte; der var altsaa An!edning til at ud
lede deres uvisse Oprindelse fra forskiellige Egne, og græske 
Skribenter forvexlede dem endog med Cimmerierne*).  Maaskee 
var deres Navn, ligesom Teutonernes, en Collectivbenæv- 
nelse for flere Stammer**).  Saameget synes afgiordt, midt 
imellem den Mængde af modsigende Beretninger, at Cimbrerne 
have hört til den germaniske Folkestamme, eller rettere, væ
ret en Blanding af Germaner og Celter ***),.  og at dette Folk, 

*) Alle hidhorende Steder hos de Gamle ere samlede i Joh. Müllers 
bellum cimbricum, oversat og berigtiget af H. K. Dippold i Forf. 
sämmtl. Wercke XII.

**) Ifölge Malberg. GI. til Saliske Lov, betyder Kymar socius.

***) Cæsar, Strabo, Plinius og Tacitus henregne dem til Germaner ; Li
vius, Sallust, Florus til Gallery Appian kalder dem et celiisk Folk. 
Men saavel Romere som Græker forvexlede Celter, Galler og Ger
maner. Luden (Gesell, d. Teutschen I. S 27. 599) sætter det uden 
for al Tvivl, at de have været et germanisk F^k; Niebuhr (Kl 
histor. u. philolog. Sch. I. S. 385) antager dem for Belger o; en 
Blanding af Germaner og Galler; Schlosser (Gesch. d. Alten Welt IL 
2. S. 312) erklærer den cimbriske Folkevandring for sammensat af 
Skandinaver, Germaner og Celter, men det förste Stöd dertil at være
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eller en Green deraf, i et fiernt Land mod Nord eller Nordost 
maae have boet ved Havet, hvis Angreb paa Kysterne nödte dem 
til Udvandring*).  Alle disse Data passe sig paa Halvöen og 
de tilgrændsende Dele af det vestlige Tydskland, Nederlandene 
og det nordlige Frankerige, bedre end paa noget andet Land; 
det synes derfor, at de Gamles Forestillinger herom ikke, 
uden en for vidt dreven Skepticisme, kunne forkastes som al
deles ugrundede**).  Haver Pytheas tænkt sig Guttonerne paa 

kommet fra hiin Side Elben. Forbindelsen mellem Cimbrerne og 
Kymrerne er endnu et Problem ; s. noget herom i Rasks Unders, 
om det gamle nord. Sprogs Oprindelse S. 85 fg.

*) Cimbri, Teutoni .... ab extremis Galliæ profugi, qyum terras eorum 
inundasset oceanus, novas sedes toto orbe qværebant; Florus III. 
c. 3. Ambrones subita inundatione maris ejecti patriis sedibus ; 
Festus de verborum signihcatione. Disse Ambroner nævnes tillige 
i den cimbriske Vandring; jfr. Appiani Illyr. c. 4; Amm. Marcell. 
XXXI. c. 5; Æliani Var. XII. c. 23. Derfor kaldte Claudian 
Nordsoen ei upassende cimbrica Thetis; bell. get. v. 335; "latis pa~ 
ludibus exit Cimber\ de 4to Cons. Honorii. Strabo (7de BJ vil ikke 
troe at en Oversvømmelse kan have nödt dem til Udvandring ; men 
tillægger dem dog Boeliger vesten for Elben paa en Halvöe. Mela, 
Plinius og Tacitus sætte dem paa den jydske Halvöe.

**) De antages dog ogsaa af nogle Nyere f. Ex. Forsters Ges. d. Entd. 
in Norden S. 40; Adelung älteste Gesch. d. Deutschen S. 116 fg. ; 
TFilhelms Germanien S. 172 og tildeels, som ovenanført, af Schlos
ser. At Havets Oversvømmelse kan have bidraget til denne Udvan
dring og bevirket andre physiske Forandringer i disse Egne, derom 
s. Eccard de origine Germanorum p. 175—176 og Hoff Gesch. d. 
Verand. fiste UdgJ I. S. 313—14. Endnu i Slutningen af Ilte
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den nordlige Deel af Halvöen, da er dette ikke blot de samme 
Egne, i hvilke vi hos Mela, Plinius og Ptolemæus finde Cimbrer, 
men hvor vi endnu i det 5te Aarhundrede træffe et Folk 
med hiint Navn, som, da det allerforst optræder i Histo
rien ved en Udvandring, maae antages her at have været gam
melt, nemlig Jyderne, af hvem Halvöen fra nu af benævnedes, 
ligesom de Gamle havde benævnet den efter dens Beboeres an
det Navn, den cimbriske. Naar Plinius betegner disse Guttoner som 
et germanisk Folk*),  da hidrörer dette vel mindre fra hans 
Overbeviisning end fra en dunkel Formodning; ikke desto 
mindre tale mange Grunde for, at denne Forestilling er 
historisk rigtig, og at Jyderne tilligemed Angler og Saxer maae 
have hört til en stor germanisk Folkestamme, der engang 
haver naaet fra Rhinen til Skagen, og maaskee passende kunde 
benævnes den Frisiske, men hvis Eenhed ligger bag den egentlige 
Historie**).  Kunne nu Pytheas’s Guttoner forfölges giennem

Aarh. skedte, af lignende Anledning, en Udvandring fra Nederlandene 
til Engelland, hvorved en Colonie dannedes i Pembrokeshire i Wales.

♦) Da Pytheas’s Guttoner, efter Plinius’s eget System, henhörte til In- 
gævonernes Stamme, maae de have været forskiellige fra de Guttoner 
som han, med flere Folk, henförer til den vindiliske eller vandaliske 
Stamme (IV. c. 28). Et ganske andet Folk var, uden Tvivl, ogsaa 
de Gothoner i det östlige Tydskland, om hvilke Taciti Ann. II. c. 
62. Germ. c. 43.

**) At Friser have været Vestkystens oprindelige Beboere, synes nu 
tilstrækkeligen godtgiordt af Michelsen (Nordfriesland in Mittelalter 
S. 31; jfr. Outzen i Kielerblätter V. S. 268—'279, hvor Cimbrerne 
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Cimbrerne ned til Jyderne i det 5te Aarhundrede, saa kan dette 
igien veilede os til at finde Teutonerne, som han ogsaa aller
forst nævner, i de senere Beboere af Nordalbingien. Oprin- 
deligen var dette Navn et Appellativum, den ældste og nationale 
Collectivbenævnelse for alle, eller i det ringeste en stor Deel 
af de tydske Folkeslag, hvilke igien betegnedes ved den my- 
thiske Stamfader Thuisco eller Thuisto (Thuiscon, Thuiston), 
som ved et personificeret Udtryk, og i denne Betydning er det 
uden Tvivl, at Teutoner optræde i Forbindelse med Cim
brerne i Krigen mod Rom. Men allerede tidlig, i det ringeste 
fra den Tid af at Romerne og med dem adskillige tydske Folk 
antoge Navnet Germaner, som et almindeligt betegnende, synes 
Navnet Teutoner at være blevet indskrænket til de Folkestam
mer, der beboede den nordvestlige til Havet grændsende Deel 
af Tydskland; og af disse er da een allerede bleven Pytheas 
bekiendt. Mela sætter Teutoner paa Halvoen, tildeels sonden 
for Cimbrerne; men Plinius sætter dem med Cimbrer og Chau
cer blandt Ingævonerne, der indbefattede de yderste Folk ved 
Germaniens Nordvest - Kyst *). Hos Ptolemæus forekomme 
Teutoner og Teutonoarer i det nuværende Lauenborgske og 
Meklenborgske«, Denne constante Beliggenhed lader os i disse 
Teutoner formode en Green af den store Folkestamme, der

formodes at have været et frisisk Folk) ; s. ogsaa Priisskr. om det 
danske Sprog i Slesvig S. 19. 35. Endnu i Ilte Aarh. kaldte Adam 
af Bremen Vesterhavet Oceanus fresonicus,

’) Om det skulde være fra disse Teutoner, at Plinius (35. 8.) omtaler 
et Gesandtskab til Rom {Teutonor um leg atiis')?
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indbefattede Friser og Saxer, uden Tvivl ogsaa Angler og Jyder. 
Geographisk nævnes Saxerne forst af Ptolemæus, norden for El
ben; i Historien optræde de ikke för i det tredie Aarhundredes 
Slutning; men tidligere maae de være indbefattéde under Chau- 
cerne, der boede mellem Emsen og Elben i det nuværende Bre
men, Ostfrislahd og Oldenborg. Som Kystbeboere fulgte disse 
Folk Naturens Ka'd til Virksomhed paa Havet; allerede under 
Kaiser Claudius hiemsögte Chaucerne med deres lette Fartöier 
de galliske Kyster, ligesom Saxerne, hvis Navn fra det fierde 
Aarh. af aldeles fortrængte Chaucernes, allerförst giorde sig 
kiendte og frygtede ved deres Söetog*).  Men Soeröveri og Söe- 
handel gik i Oldtiden jævnsides; derfor kan man antage, at de 
1 eutoner (Chaucer—Saxer — Friser) som af Guttonerne kiöbte 
Ravet, tillige have drevet et Slags Mellemhandel dermed, deels 
til de belgiske og galliske Kystlande, deels til Britannien, hvor 
det igien modtoges af Massilienserne, forsaavidt disse ikke for
skaffede sig hiint Produkt umiddelbart fra dets Hiem.

*) Saxones gens in Oceani litoribus & paludibus inviis sita, virtute 
atqve agilítate terribilis, periculosa romanis íinibus; Orosius VII, c, 32-

Vid, Selsk, hist, og phil. Sk, V. Deel - N n

XI. ,

Dette Brudstykke af Pytheas’s Iagttagelser, hvortil 
senere romerske Efterretninger knytte sig som et Slags Com- 
mentar, kan igien fremkalde visse Slutninger og Formodninger 
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om de ældste Folkestammer i Norden*)  og om disses Navne, 
der tildeels endnu ere kiendelige i de Nyere. Det er almin
delig antaget, at de fleste Folkenavne oprindeligen enten ere 
selvgivne, som da betyde deels hele Folk, deels menneskelige 
Individer, eller ere givne af andre, især nærboende, Folk med 
Hensyn til Beliggenheden, eller endelig have deres Grund 1 
en lokal Eeskaffenhed. Paa disse forskiellige Klasser afgive de 
nysnævnte nordiske Folkenavne Pröver, selv uden alt for dri
stige Gisninger og vilkaarlige Forudsætninger; ligesom de og- 
saa bidrage til at bestyrke den'Regel, at Landsnavne oftere ere 
dannede efter Folkenavne, end omvendt.

*) De ældre Ilypotheser om Gothernes ældste Sæde paa den b’ster- 
söiske Kyst, om Slavernes senere Tilværelse i Nordty dskland. ni. ni. 
der især stötte sig paa ovenanförte Sted af Pytheas, bortfalde dersom 
nærværende Forklaring antages.

♦*) lhrt Gloss. Sviogoth. II. col. 883. 7. Olavii Gloss, til hans Syn
tagma og Diatribe. I det Gaeliske betyder Du (mase.) Land ; Du- 
thaich (fæm.) et Land (territorium), inaaskee sammensat af Du og 
teach (et IIuus), og Duthan (mase, obsol.) en Nation; Armstrong 
Gaelic Dictionary. Tydskernes mythiske Stamfader Tuisco beteg
nedes som Deus terra editus ; Tac. Germ. c. 2.

I alle skandinaviske og germaniske Sprog og Dialekter 
betyder pzorZ, theod, thiudo deot m. fl. et Folk. I hvilket 
Sprog Etymologien hertil skal söges, vil vel altid blive uafgiordt, 
især da lignende Udtryk ogsaa forekomme i flere celtiske 
Sprog**).  Vist er det, at i det gamle skandinaviske Sprog 
synes Begrebet om Almindelighed at ligge til Grund for dette 
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Ord (jfr. Isl. ^icdland, ^iodbraut, ^iodd, ^iodskaldy^ dette 
kan igjen have givet Anledning til Navnet Teutoner (o: en 
Samling af beslægtede Folkestammer) ogsaa forekommende hos 
gamle Skribenter under Læsemaaden Theutonex, hvorfor det 
ogsaa, saavel i de nordiske som celtiske Sprog, brugtes först til 
at betegne Folk, siden Land. I sidste Betydning optoges det 
i Sverrigs gamle Benævnelse Sui^iodj ligesom det baade paa 
et nordligt og sydligt Punkt af vor Halvöe haver vedligeholdt 
sig lige til Nutiden, deels i Thye (isl. pioda, Ad. Brem. Thiub 
Wald. Jordeb. Thythæsyssel, Dipl. Thyuth, Thyyt etc.), deels i 
Ditmarsken*'):,  det Sidste omtrent i de Egne, hvor vi ere beret
tigede til at söge saavel Pytheas s som Melas Teutoner.

*) I den heil. Willehads Levnet af Anskar forekommer allerforst Thiat- 
maresgaho ; i et Dipi. 1059 pagus Thietmaresca (Michelstns Urkun
denbuch S. 1) i samme Aarh. Ad. Brem. Thiatmarsgoi ; Ser. rer. Dan.' 
I. p. 347. Det forklares almindcligen om et Folk ved Havet eller 
Marskboere; den forste Deel bliver da det gamle thiod (jfr. Suhm 
N. Folks Opr. S. 264). Men er galio i dels ældste Form en op
rindelig Bestanddeel af Navnet, nemlig det nyere Gau (Distrikt)y 
kunde det dog være et Spörgsmaal, om ikke Etymologien nærmest« 
skulde sb'ges i det gamle Nom. prop. Ditmar, da flere Exempler vel

N n 2

Ligesom nu Navnet Teutoner oprindeligen har betegnet 
et collectivt Begreb af Folk, saaledes har, uden Tvivl, Begrebet af 
Individer oprindeligen lagt til Grund for det ældgamle, i saa for- 
skjellige Tider, Egne og Grene udbredte gothiske Folk og Navn. 
I den gamle islandske Poesie betyder Goti (pi. Gotar eller al
mindeligere Gotnar) et Menneske. Dette Ord kan altsaa an
sees , ei alene for en Levning af Nordens ældste Tungemaal, 
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men, da dets Etymologie ikke videre kan forfølges, maaskee 
tillige af et undergaaet Stammesprog *).  Eftérhaanden gik det 
over til at betegne et bestemt Folk (Goiar, Jotar, Gautar} ; 
ethvert af disse beboet Land kaldtes da Gotaland, Jotland, 
Gautland, hvoraf igien Reidgotaland og Eygotaland, det svenske 
Gautland med Öen Gotland (Gulland}, det danske Jotland (Jyl
land), maaskee endog Gotland, som betegnende hele Danmark* **).

haves paa Benævnelser af denne Art. jfr. Bolten Ditmar. Gesch.
I. S. 163.

4) Edda Sœmundi II» p. 644. 872. Gloss, til Nidia, Hvorledes pi. 
Gotnar kunde dannes af Goti, s. Rasks Anvisning til Isländskan 
S. 71. Denne Form forekommer hyppigst i de eddiske Digte f. Ex.
GoZnnland, GoZnndrottinn, GoZ/zapiodan, gotnesk pioÖan. Beovvulfs- 
digtet haver Geotenaleod Cp. 36); eotenisc (sweord) p. 118. 195. 
Eotene forklares i Conybear Illustrations of AS. poetry p. 253 ved 
Jyder. Godnarfiördr var den gamle Benævnelse foi’ Randersfiord, 
i hvilken Jyllands störste Flod Gudenaae haver sit Udlob. Ogsaa Taci
tus’s Gotones kunne henfores hertil. Man kan saaledes ikke ganske 
adæqvat nævne de danske, svenske og tydske Gother, som et og 
samme Folk; de vare forskiellige, skiondt beslægtede, Folk, under 
en fælleds, i sin Oprindelse, ældgammel Benævnelse,

**) Snorra Edda ed. Rask p. 146: ’’Skjöldr Odins Sön red löndum par 
sem nu er köllut Ranmövb, enn pa var kaliet Gotland'' I Skaane 
fremviser Gonge- (Gythingé) herred Spor af Gother. TEithes\e\. 
(Jute-s\eJ), efter et gammelt Sagn i Chronicon Erici indbefattende 
Sielland, Moen, Lolland og Falster kau ogsaa henföres hertil. Ud
talen og Skrivemaaden af‘ dette Navn i forskiellige Egne og Tids
rum viser, at det oprindeligen maae have været eet og det samme.,
Det svenske Gautland blev saaledes til Gotland, Gylland, Jydtland
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Ogsaa i Angelsaxisken kaldtes Gotherne Goltan, Culland og 
Jylland Gotland', men deres almindelige Benævnelse i dette 
Sprog var dog Geatar, der forekommer i mange Sammensæt
ninger*).  De fleste g¿male Folk udledte Oprindelsen til de
res Herkomst og Navn fra en mythisk Stamfader. Ligesom en 
Saadan for Tydskerne var Tuisco eller Tuisto og dennes Sön 
Mannus, for de Danske Dan, for de Norske Mor, saaledes an- 
saaes en Konge kaldet Goti QGapt hos Jornandes?) for Gother- 
nes Eponymus og denne igien for opkaldt efter Odins mythiske 
Navn Gautr, hvortil henfortes de svenske Gautar og Gautland**).

Tidlig blev dette Folkenavn bekiendt for Græker og Pioni
ere, hos hvem vi gienfinde dets forskiellige Former. Saaledes 
erindre os Pytheas’s Gutioner om det po-e liske Guiñar***'),

Gyllen, JyllenJ det danske Gotland eller Jotland, omtrent paa samme 
Maade, til Jutland, (Julia), Jydtland, Jydland, Jylland. Öen Gulland 
kaldes i gamle Kilder almindelig Gotland, men Indbyggerne Gautar J 
jfr. Ueimskr. II. p. 6«

*) Saaledes i Beowulfsdigtet G<?iz/«Ieod, GeaZudryhten, Sægeatas og
mange
54).

flere, jfr. Ottars og Ulfstens Heise {Rasks Overs. S. 20. 52. 
Deraf kaldes igien Jylland ’’meatus multum profusus Getice"

hos Dudo i Duschesne Scriptores p. 62.

**) Snorra Edda, p. 195. Edda Sœm, III. p. 383. Paa samme Maade 
udledte MytherneSkzpzW (om hvis Etymologie mere nedenfor) af Odins 
Tilnavn Svi\>ur eller iS’pzprir. Jfr. Sec tn. Edda, III. Lex. Mythoi. 

***) Man sammenholde igien med Disse de tydsko Gothunner, Gau- 
tunner, Juthunger, for det meeste blot forskiellige Læsemaader af 
et og samme Navn; hvortil maaskee ogsaa kan henfores fTaeiti 
Nuithoner, mueligen en Skrivfcil for Eithowr (Jz/z/zoner); jir, Grauis 
Meursius col. 2—3.
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Ptolemæi Gutai paa det store Scandia om Golctr og Jotar. 
Men haver det gothiske Navn havt den her angivne Oprindelse, 
folger deraf igjen, at Folk af et meget fiernt Stammeforhold og 
i modsatte Egne kunde findes Letegnede med dette Navn, uden 
at man de¡for er beföiet til, imellem dem selv at tænke sig 
noget nærm; re Slægtskab. Goterne i Jylland, Gauterne i Sverrig, 
— maaskee — Goionerne i det ostlige Tydskland og de tydske 
Ost- og Vestgother hörte vel til en fælleds Hovedstamme, men 
gjennem ulige Grader*).  Mangel af tilbörligt Hensyn hertil 
haver bragt megen Forvirring og mange Modsigelser ind i det 
nordlige Europas Historie**).  Hos os selv haver desuden 
Forvexling af God o: Guder og Goter givet Anledning til 
ikke faa historiske Urigtigheder og beriget vor mythiske Geo
graphie med adskillige Tilsætninger, hvortil ingen tilstrækkelig

*_) Saaledes kan det ogsaa forklares, at Sielland, Moen, Falster og Lol
land , ifölge et nysanfört Sagn, der i det mindste er fra det 13de 
Aarliundrede, skal engang være kaldet Witheslet; thi Wither, som 
ellers ikke forekomme, maa være en Skrivfeil for Juter {Ser. rer. 
dan. I. p. 150; Nye danske Mag. V. S. 163). Da de Norske i gamle 
Kilder ogsaa synes at være kaldte Gother {Schöning Norske F. Op
rindelse S. 134), kan maaskee ogsaa deraf udledes enkelte norske 
Stednavne, f. Ex. Gauteid i det gamle Rommerige {Saml, til norske 
Hist. II. S. 107. 120); Gautdal {Hmskr. III. p 338), Gudpig ford. 
Gautvig i Nummedalen (Krajts Norges Beskr- VI. S. 219); dersom 
disse Stednavne ellers ikke hidröre fra Mandsnavnet Gautr.

**) lierom og om den uhistoriske og sprogstridige Udledelse af Gother 
fra Godjoter, s. Ilasks nord. Sprogs Opr. S. 113 ; Sammes saml. 
Afhandl. I. S, 78. 81.
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Hiemmel haves, f. Ex. Godheitnar (i Modsætning af Mannhei- 
mar), Godl'cmd, God^iod og flere lignende*).

**) Til adskillige saadanne Godheimar eller hellige Steder i Hedenold, 
(ikke Gotaheimar, som de skrives i Rasks Afhandl. I. S. 82 og 
Petersens Sagnhist. I. S. 47), findes Spor her i Norden. Alan kan 
hertil henföre Gudhem i Vestergothland (hvor Gudhernskloster), Fi- 
skerleiet Gudhiem paa Østkysten af Bornholm, hvor endnu findes et 
Kapel paa en Klippe; Gudum (Dok. Guthum, Guthin} i Viborgstift 
(Danske Atlas IV. 5. 57), et ditto i Ribestift i Nærheden af hvil
ket et Piam (Peiirn) V. S. 827 ; Guddum i Alstedherred i Sielland ; 
Gudme Sogn og Herred (Wald. Jord. GzzZ/zzzmhæret) i Fyenj Gud- 
bierg i samme Herred > og maaskee il. Norge kiender i det ringe
ste 4 Øer med Navnet Godöe (Godey), uden Tvivl af samme Betyd
ning (Krajts Norge IV. S. 515. 528. V. S. 119- VI. S. 339), li
gesom og Gudey blandt de vestlige Øer ved Skotland (Ilmskr. V. p. 
362). En Modsætning til Godheim er Mannheim, hvoraf maaskee 
Spor i Vestmanland, Södermanland ; Ottars Reise S. 70, jfr. Suhms 
nord. F. Opr. S, 172.

**) Findes tildeels samlede og bedömte i Suhms Krit. Hist. I. S. 102 fg.

Saa klart nu end Forbindelsen mellem Gu'toner, Teuto
ner og de Folk, der i en folgende Tid have beboet disse Egne, 
lader sig paavise, saa vanskeligt bliver det derimod at udfinde, 
hvorvidt det danske Navn ligger til Grund for s. codanus og 
Codanonia, samt overhoved Oprindelsen til hint Navn. For- 
skiellige Forklaringer ere, i denne Anledning, opstillede, uden 
at nogen af dem kan tillægges et afgiort Fortrin for de övri- 
ge**).  Forf. foler sig ikke opfordret til at foröge disse Hypothesers 
Antal med nogen nye 5 men da Undersögelsens Gang netophaver 

r
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fort ham til dette Punkt, vil han tillade sig nogle Bemærknin
ger over en Gienstand, der naturligviis for os maae have en 
særegen Interesse.

Fölges her Reglen, at Folkenavne ere ældre end Landsnav
ne, og antages et almindeligt Begreb om Mennesker at have 
lagt til Grund for Navnet Danske*},  ligesom for Gother, da 
kunde man vel i en Efterforskning af dette Ords Etymologie 
standse ved Ordet (As. Thane, lat. Thanus), der egentlig be
tydede Kriger, Adelsmand eller Undersaat i Almindelighed, og 
uegentlig (poetisk) betydede Mand. Men da dette Ords Ety
mologie (uden Tvivl af at ^ggia— feginn o: modtage sc. Sold,. 
Lehn) synes at pege hen paa dets ældste Betydning som 
udgaaet fra sociale Forhold**)  og paa den digteriske som af
ledt, vil det her ikke kunne veilede os, saafremt ikke noget 
andet Sprog, som det kan være tilladt at raadspörge, fremviser 
et i nogen Henseende paralelt Udtryk. Et saadant haves 
rigtig nok i det celtiske Den, Dean, Duine o: Menneske ***),  
men som her ikke kan benyttes, saalænge det er uafgiort, 

*) Et saadant synes endog at være tilovers i det poetiske Lergdanir 
(Biergbeboere) for Jetter, ligesom i myrkdanir (Skovbeboere); Thorla- 
cii Haustlaung p. 24; Sæm. Edda I. Gloss. III. p. 490- Mon ikke 
Endelsen dan i Mandsnavnet Haljdan kunne være et saadant ellers 
tabt Substantiv til Danirl eller er det Danmarks mythiske Epo- 
nymus Dan ligesom Norges maaskee gienfindes ïArnorl

.♦*) Sæm, Edda I. Gloss. J. Olavii Diatr. Gloss. -

***) Gael. Duine (mase.), pl. daoine ; corn, dean, den', wall, dyn ; armor. 
den, deen (^Armstrong gaelic Dictionary).
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hvorvidt Ordet selv kan antages at höre til et almindeligt 
Stammesprog. Der turde altsaa være Anledning til at under
søge, om ikke en anden Benævnelsesgrund her kunde tænkes 
virkende. Mange Folkenavne skyldes Landenes physiske Beskaf
fenhed og Folkenes Boeliger i biergige eller flade Lande, ved 
Havet eller ved Floder. Ogsaa vort Norden frembyder herpaa 
flere Exempler. Man haver derfor i det, giennem flere neder- 
tydske Dialekter udbredte Ord JDaun^ Dan^ der betyder Lav
hed*),  vildet finde Etymologien til Danmark og Danske. Dog 
er det egentlig kun den vestlige Deel af Halvöen, der blandt 
de danske Lande fortrinligen kan karakteriseres som lavtliggen
de, og samtlige vare disse, paa den Tid da Navnet maa tænkes 
opstaaet, ifolge Naturens og Historiens Vidnesbyrd altfor skov- 
bevoxede, hvad ogsaa det tilföiede Mork antyder, til at hiin Be
skaffenhed kan antages at have været ret kiendelig. Mere kunde 
maaskee tale for den Forklaring, atDanmark oprindeligënhavde be
mærket et udstrakt Skovland**),  (af det islandske ^enia — Jmninn, 
AS. ^enian^ germ, dehnen), dersom det ikke tillige bestod af saa 
mange, ved Naturen adskildte Bestanddele, der först efter at 
Navnet Danmark var opstaaet, kom til at udgiöre et politisk 
Heelt. Med större Foie torde altsaa det omgivende Element 
antages at have givet de danske, ligesom flere, Lande og Folk 

*) I Angelsaxisken Letyder dœne en Dal, dcenevarn, (isl. . . . veriar) 
Dalbeboere; jfr. Schöning Norskes Oprindelse S. 245 ; Suhms 

Krit. Hist. I. S. 33.

**) hvilket er Prof. F. Magnussens Meening i Sæm. Edda II. p. 868.

Eid. Selsk. hist, og phil. Skr. E O o
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den forste Benævnelse*).  Dette gielder tillige, ei blot om 
de forhen omtalte Hillevioner (Beboere ved Elben 2^, med hvil
ke igien kan sammenlignes Ptolemæus’s Levoner i Midten af 
hans store Skandia, (uden Tvivl samme Navn, hvori den förste 
Stavelse er udeladt o: Beboerne ved Götha- eller Dal-Elven?), 
men ogsaa om det svenske Folk og Land, hvis ældgamle Navn 
(*Isl.  ¡Sviar\ As. ¡Sveon, Tac. Sviones") peger hen paa det Sidstes 
næsten insulariske Beliggenhed, paa dets talrige Indsoer og El
ve **)j  Betingelser, der tildeels kunne antages ogsaa at have 
givet vort Sielland sit Navn ***).

’’Hvad man under Danmark regner, nyder Værn af l'and" heder 
det i en gammel Vise fra Slutningen af 17de Aarh. Ude. danske 
Viser fra M. -Aid. II. S. 3.

**) Sær gen.-servar, siår (Soe) ; Svionum civitates ipsæ in Oceano-trans 
Sviones aliud mare’, Taciti Germ. c. 44. Derfor siges i Anskars 
Levnet af Rembert hele Sverrig at være in insulis constituía ; Ser, rer. 
Dan. I. p. 472. Svijfod maae da oprindelig have hedt *Svia-p¿od.

***) Skulde Sielland [(Seeland, Siáland, Sióland) have sit Navn af det 
omgivende Hav (qvod maxime mari circumcingitur— Ælnothus), da 
vilde alle vore Öer kunne kaldes saaledes; snarere maae Oprindel
sen söges i Siellands mange Indsoer og Aaer, i en forsvunden Tid 
langt flere og större end nu, som de vidtløftige Torvemoser, gamle 
Stednavne m. v. tilstrækkçligen godtgiöre. Endnu i en nyere Tid ud- 
giorde, ifölge Morvilles Beregning, af Siellands med underliggende Öers 
(ogsaa Möens) heele Qvadratindhoîd 131,577  Mile, de betydelige 
Moser 29,958 og Söeplanerne 29,296 tilsammen 59,254 O Mile ellei’ 
saa nær det Halve (Vid. Selsk. Skr..2V. Saml. II. S. 398). Det, saa- 
vel i den islandske Poesie som Prosa forekommende Sælund, kan
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Meh Analogien af disse Benævnelser kan maaskee og- 
saa veilede til at udfinde Etymologien af det danske Navn. 
Det er ovenfor antaget, at et ældgammelt Stamord Don (Flod, 
Hav) har lagt til Grund, saavel for Eridanus som for sinus 
codanus. Codanonia blev, ved Udeladelsen af det overflødige 
græsk-romerske Præfixum, og ved det Övriges Forkortning i 
Afskrifterne, efterhaanden til Dania^ under hvilken Benævnelse 
Halvöen ogsaa synes at forekomme hos Middelalders-Skriben
terne, saavel de occidentalske*)  som orientalske**).  Ligesom 

have betydet et havomgivet Skovland eller et Land, hvor Lunde og 
Indsoer fandtes imellem hinanden, hvilket ogsaa kunde passe sig paa 
vort Sielland; men da det, efter denne Etymologie, skulde skrives Sæl/indr^ 
hvilket neppe nogensinde forekommer, kunde det være et Spörgsmaal, om 
Navnet ikke oprindeligen har været skrevet Seelönd pi, (et Land gien- 
nemskaaret af Havet, med mange Indsoer, saaledes at det lignede 
flere Lande, ligesom det nederlandske Zeeland), deri Afskrifterne 
er blevet til Seeland; hvorved ogsaa kan bemærkes at Runen h som 
oftest betyder O, stundom Ö eller Au. Selon hos Ditmar af Merse
burg nærmer sig meest Læsemaaden Seeland.

*) Confinalis Daniæ est patria quæ nominator Saxonia; Geogr. Rav. Lib.
IV. c. 17. Mon ikke i Hertugdömmets Dänischwald skulde være Spor 
af denne Jyllands gamle Benævnelse ? og mon ikke hertil kunde 
henføres saavel Saxos Dan & Angul o : Udtryk for Nörre- og Sb*n- 
derjylland, som den Donia urbs (Land?) til hvilket Ethelwerd, en 
engelsk Skribent fra 10de Aaih. lader Saxernes Boeliger strække 
sig fra Rhinen af {Suhms Krit. Hist. I. S. 119. 122).

**) Hos Edrisi fra 12te og Ibn Alvardi fra 13de Aarh. forekommer 
Öen Darmuscha eller Daremarscha der kan læses Dcmimarka çg

O O 2
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Halvöens Beboere udbredte sig til andre Egne mod Osten, kan 
deres Navn tænkes at være fulgt med. Da Jylland, blandt alle 
danske Lande, allerførst tildrog sig det övrige christne Europas, 
især Frankernes og Angelsaxernes Opmærksomhed, var det til
lige naturligt, at de overforte Navnet af hint ogsaa paa de 
övrige nærliggende Öer, ligesom disse efterhaanden ble ve dem 
bekiendte. Saaledes opkom da Angelsaxernes almindelige Be
nævnelse af de Danske efter Beliggenheden, Nord- Öst- Syd- 
og Vest-Danske * **))5 skióndt det ikke er mueligt at henföre 
enhver af disse til bestemte Egne eller Folk. Den almindelige 
Meening, at det danske Navn allerførst skulde være opstaaet i 
Skaane, grundet deels paa ældgamle Sagn, deels paa Ptolemæus’s 
Daukioner eller Dankioner i den sydlige Deel af hans si ore Skan- 
dia, deels paa en Yttring hos den utydelige Jornandesbliver 

ikke kan være andet end Jylland. Den beskrives nemlig som rund 
og sandet, med fire store Stæder, mange Landsbyer og besögte Havne, 
blandt hvilke kan gienkiendes Iledebye og Vendeiskage; fra den 
sidste er Overfart til Öen Brkagha (Nrwagha o; Norge). Fra Flo
den Alba (Elben) til Enden af ovenmeldte Öe er 60 Mile; lbn Foss- 
lans Berichte von Frähn S. 53. Suhtns D. Hist, VI. S. 292.

*) Ottars Reise S. 22. 88. Dahhnans Forschungen I. S. 431 ; imidler- 
Jertid kan dog bemærkes , at noget lignende forekommer ogsaa lios 
Saxo; jfr. Petersens gi. nord. Geographie I. S. ,295.

**) Svethidi, C'ogeni (Gothini?) . . . Dani ex ipsorum stirpe progressi. 
Hermed kan sammenlignes "Dan filius Humblæ de Svecia veniens”, 
som kom til at regiere over Sielland og övrige Öer, ifölge Chron. 
Erici, Ser. T. p. 150.

O û
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vistnok i det væsentligste modsagt ved nærværende Forklaring. 
Ligesom man imidlertid ikke blot paa den större östlige, men 
ogsaa paa den mindre vestlige Halvöe findes Spor til et Skan- 
cliay saaledes kan man ogsaa, alt i 2det Aarhundrede, tænke 
sig Danske paa Forstnævnte. Ogsaa her var det omgivende 
Hav*  **))j baade Ptolemæus, og den langt seenere Procopius 
omtaler de Danske som bestaaende af flere Folk (Stammer) j 
en Forestilling der stemmer overeens med Udviklingen af den 
danske Siat, saavidt denne er Os historisk bekiendt**)-  At nu 
Dan, ifölge vor mythiske Historie det danske Folks Eponymus, 
bliver at sammenstille med Gaut, Nor og Tuisto, behover intet 
videre Beviis.

*) Adam af Bremen (efter den Wienske Codex) beskriver Skaane som 
"fere insula, undique enim cincta est mari, præter unum terræ bra
chium — qvod Svediam disterminat a Dania’’. jfr. det is]. Skam?/, 
Alfreds Scaneg-.

**) Hos Dudo i Begyndelsen af 11te Aarh. (Duchesne p. 62) synes Da
da at indbefatte Skaane og Sielland.

Til Slutning af nærværende Excurs troer Forf. at burde 
meddeele folgende, med Hensyn til nærværende Undersøgelse 
mærkelige og interessante Sagn om Preussernes Oprindelse, 
laant af den ældste preussiske Biskop Christians, i forste Halv- 
deel af det 15de Aarhundrede forfattede, for længe siden tabte 
Krönike: „Reliqui (Gothi) qui superfuerunt (efter Gothernes 
Betvingelse af Narses) venerunt in Bavariam ac tandem in West- 
phaliam . . . tandem progressi in novani Marchiam, (Dan- 
mark') 8c ad Regem Daniæ (Codanoniæ?) Teudot (Teutonerne paa 
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Halvöen; pzorZczo: Thye) pervenerunt, qui illis insulam Cam- 
briam (chersonesum cimbricam) id est, Gotlandiam (Jylland) 
inhabitandam concessit, qvam populi ex Scandia (jfr. Skande- 
rup i Jylland?) tum tenebant. Hi populi Cambriæ & Cimbriæ 
Gothis (en, efter Udvandringen til Engelland, fra osten indvan
dret gothisk Stamme) cesserunt, ac per mare gothicum (Öster- 
söen) in Ulmiganiam i. e. Prussiam venerunt.... Borussi itaque 
orti sunt a Cimbris^ qui in insula Gotlandia habitarunt et dicti 
die Scanden” I dette, halv paa Folkeoverlevering, halv paa 
Erindringer fra Jornandes grundede Forsög til en historisk De
duction, mode os unægteligen ikke faae betydningsfulde Vink, 
ogsaa om Danmarks ældste.Beboelse og om forskiellige Folkestam
mer paa vor Halvöe, der kunne bringes i Forbindelse med den 
her forsögte Fremstilling, ja endog foranledige andre didhö- 
rende Betragtninger, hvortil dog her ikke er Stedet.

i . .

i • 1

XII.

Den ældste Skribent, som vides at have besogt vort Nor
den, bör ikke forlades, for vi ogsaa have kastet et Blik paa 
de övrige nordiske Egne, hvilke han, foruden Ravkysten, skal 
have kiendt eller beskrevet. Af Pytheas omtales allerförst 
Thule, som den nordligste af de brittiske Öer, 6 Dagseiladser 
fra Britannien mod Nord, nær ved lishavet, hvor Sommer-Vende - 

*) Voigts Gescb, Preussens I. S, 621»
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kredsen bliver til Polarcirkel og hvor der om Sommeren er G 
Maaneders Dag, om Vinteren 6 Maaneders Nat. Om dette og 
nærliggende Lande beretter han, at der hverken var Jord, Hav 
eller Luft, men en Sammenblanding af alle tre Dele, der lig
nede en Havlunge, hvori Jord, Hav og alt Övrigt hang sam
men og der ligesom forbandt det Heelej endelig, at man hver
ken til Lands eller Vands kunde komme derhen*).  Sidstnævnte 
Tillæg, foreenet med den Maade hvorpaa hans Efterretninger 
undertiden anfores af de Gamle, gjor det tvivlsomt, hvorvidt det 
der under hans Navn forekommer om Thule er grundet, enten 
paa hans egne Erfaringer, eller paa Andres Fortællinger, eller 
endog blot paa astronomiske Beregninger**).  Da Pytheas’s 
Iagttagelser desuden ikkun höist forvanskede ere komne til os, 
maae Beliggenheden af hans eller det ældste Thule altid blive 
usikker***).  Dette gaadefulde Land var overhoved for de

*) De tilhörende Excerpter af ham findes hos Strabo i 1ste og 2den 
Bog, Plinius 2den Bog, Cleomedes cycl. theor. 1ste Bog.

Cleomedes er den eeneste, der beretter, at P. efter Sagnet, skal have 
været paa Thule; han og Plinius lade ham beskrive Thule som en 
Öe, Strabo derimod ikke. Ifölge Sidstnævnte skal han Selv have 
seet Havlungen, men om det Övrige blot hört. Geminus og Cosmas 
anföre af hans Bog om Oceanet, at Barbarerne, da han kom til de 
nordligste Lande, havde viist ham de Stæder, hvor Solen gik ned, 
og hvor Natten enten var meget kort eller meget lang ; jfr. Forsters 
Gesch. d. Entdeck, in Norden S. 33.

***) De fleste Hypotheser herom anfores i Arvedsons Udg. p. 21 fg. 
Hertil kan endnu föies Kallenbergs Anni, til Lagerbring I. S. 38 fg,



296

Gamle det yderste dem bekiendte Land mod Nord, det fier- 
nede sig længer og længer bort, jo mere deres geographiske 
Kundskab udvidede sig; Pytheas’s Thule kan fölgeligen ikke 
antages at have været det Samme som Ptolemæus’s. Hint have 
de Fleste Nyere, især paa Grund af Havlungen, der forklaredes 
om lisens forskjellige Phænomener, sögt paa Island, paa Shetlands
øerne eller i den nordlige Deel af Norge; men seenest haver 
vor berömte Landsmand Malthe Brun troet at gienfinde Py
theas’s Thule i Jylland*).  Dennes Beskrivelse svarer rigtignok 

hvor Pytheas’s Thule med dets tykke Luft, Kornavl o. s. v. hen
fores til Britannien, ligesom til Preussen, hos Poigt I. S. 28; jfr. 
¿4. Forsters Bemerkungen über die Lage von Thule i N, geogr. 
Ephem. XI. S. 407; t/kerts Geographie, ^7. B. Wilhelms Germa
nien S. 320 fg. Blandt de forskiellige Etymologier af Thule kunde 
maaskee, da det allerförst forekommer hos en græsk Skribent, stand
ses ved Teko? isl. tili o: Ende (Jordens Yderste). Paa det norske 
Thelamörk kan neppe tænkes, da dette ligger inde i Landet, og de 
Gamles ældste Kundskab oin Norden især indskrænkede sig til Kyst
lande og Öer , som laae paa deres Vei ; heller ikke kan det jydske 
Thye antages at ligge i Navnet Thule, af Grunde som siden ville 
blive angivne.

*) Da de Grunde med hvilke Forfatteren understotter sin Meening, 
neppe ere almindelig bekiendte, anfores det hidhorende Sted hcelt og 
holdent af hans Precis de la Geographie universelle p. 103: „Les 
dunes sablonneuses du Jutland, ses collines mouvantes au gré des 
vents impétueux, ses marais couverts d’une crôute de sable ou le 
voyageur imprudent est englouti, enfin les brouillards d’une nature 
particulière qui infestent cette contrée, voilà les phenomenes qui firent 
dire a P. q’aux environs de Thule la mer, l’air & la terre semblaient
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i det Ileele til det forste Indtryk, som et fiernt, nyelig besögt 
Land maatte giöre paa et Folk, hvis nautiske og geographiske 
Kundskab endnu var i sin Barndom*);  sammenlignes endvidere 
hermed Romernes Skildring’ af Havet vesten for Jylland og de 
endnu, sydligere Farvande, som de paa August’s Tid beseilede 
og ved Flaadens Skibbrud under Germanicus lærte at kiende**),  
kunde Pytheas's Beskrivelse vel passe paa den jydske Halvoe.

se confondre en un seul élément. Les nuits recluites souvent à deux 
ou trois heures, par les longs crépuscules, la culture du millet dans 
le nord & du blé dans le- midi, l’abondance du miel, l’usage de 
l’hydromel, la coutume de dessécher le blé dans des vastes granges, 
tout ce tableau de Thule, tracé par P. convient éminemment aux cô
tes du Jutland.” Man seer, at Forf. lader P. kun omtale og be
skrive eet Land.

*) Af phæiHciske ,eller rettere cartbagiske Kilder (Beskrivelsen over 
Himilcos Reise) beskriver A vienus (Ora maritima) Ilavet mellem Spa
nien og Britannien som nwrkt, tykt, fuldt af Planter og Uhyrer, der 
standsede Farten. Baade det östlige og vestlige Ocean og Farvan
det paa hiin Side af Cerne beskrev Grækerne omtrent paa samme 
Maade (Scylax ed. Hudson p. S3. Ukert II. I. S. 59~61). Lig- 

„ nende Phænomener mqdte Columbus paa hans forste Opdagelsesrejse.

**) Grupen origines Germaniæ I. p. 332. 357—61 ; Schlözer S. 109; 
Ukert II. 2. S. 35 ; Tac, Germ. c. 2. æfr. c. 34. Agrícola c. 10. 
Den jydske Halvoe hörte for dem til orbis extrema [Mon. Ancyr. jfr. 
Pedo Ålbinovd) ; ligesom Virgil (Æn. VIII. v. 727) kaldte Mori- 
nerne i det nordlige Gallien extremi liominum og Drusus, da han 
med Flaaden var kommen til Dollai tbugten, troede at have naaet 
det nordligste Ocean. At Sagnet om Træer som fra Cauchernes Kyst 
6tundom lösreve sig med hele Jordstykker, svömmede om i Havet

Kid, Selsk, hist, og pliil. Skr, J7. Deel. P p
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Ebbens Phænomener kunde snarere have foranlediget Sagnet om 
en Havlunge, der ind- og udaandede Havet, end enten lisen i 
Frysningspunktet, Iistaagen eller visse Mollusker*).  I Hen
seende til Sammenblandingen af Jord og Hav findes Paralelsteder 
hos Plinius XVI. c. 1. i Beskrivelsen af Cauchernes Land og hos 
Saxo (p. 269) af Nordfrisland. Ogsaa kunde disse Egne lettelig blive 
omtalte som utilgiengelige tillands og tilvands, deels paa Grund af 
Ebbe og Flod, deels formedelst de Sanddüner, der med enkelte 
Afbrydelser fortsættes langs Nordsoens Kyster fra Calais til Ska
gen, efter enhver stærk Storm forandre Skikkelse og bidrage til 
at giöre den, paa en lang Strækning havnelöse jydske Vestkyst 
endnu farligere**).  I sin Beskrivelse af Jylland beretter derfor 
77. Rantzau, at Söefolk ei vovede at nærme sig Kysten af Vend
syssel moer end paa to Mile og Ditmarskens Kyster omtaler 
han som vanskelige at komme til baade fra Landet og Ha
vet***).  At den lange Nat i disse Egne ikke behöver at for- 
staaes bogstaveligen, kan sluttes af lignende Beretninger hos de 
Gamle om Man og de vestlige Öer ved Skotland, Öen Angle- 

og skrækkede de romerske Söefarende, der i dem saae frygtelige 
Ilavuhyrer, {Plin. XVI. c. 2), indeholder en physisk Sandhed og pas
ser sig netop paa Tydsklands Vestkyst, vises i Heimreichs Nordfres. 
Chronik, von Falk. I. S. 369 og i Tetens’s Reisen I. S. 210.

*) Schlözers A. N. G. S. 14; Sammes Leben I. S. 15 i IV. Jarlsbergs 
skandin. Historie S. 30; A. geogr. Ephemeriden XI. S. 414; Mag- 
missens Eddalære I. S. 272.

**) Tetens Reisen in die Marschländer S. 80. 142. 180.

♦♦*) Westphalen Monumenta 1, p. 44. 66.
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sey, ja endog om det nordlige Gallien*).  Maaskee kunde 
disse og lignende Sagn være foranledigede ved den, under Navn 
af II a vsuge bekiendte farlige Taage paa Jyllands Vestkyst, som, 
med Hensyn til dens Indflydelse paa Seiladsen, beskrives i Lö- 
venörns Efterretninger til det voxende Kart over Nordsoen, paa 
folgende Maade: „Havsugen begynder fornemmelig ved Hirtz- 
,,bals (Hornsnæs), falder meest fra Bovbierg til Blokkenbierg, 
„aftager noget mod Nymindegab; den er ikke alle Aar lige 
„hyppig. Denne Taage, som vedvarende Blæst af vestlig Vind 
„bringer ind fra Soen, stiger op som en Rög i Horizonten, 
„kommer over Landet, som den belægger og ganske skiuler. 
„Den er meget forskiellig fra almindelig Taage, som og fra den 
„Disighed, som haver Sted i vedholdende godt Veir med vest
flig Vind, der vel giör Landets Kiendingsmærker utydelige, 
„men dog ikke, som Taagen, ganske betager deres Synbarhed. 
„Bemeldte Taage er hinderlig for Seiladsen, da man ikke kan 
„see og kiende Landet, saalænge den varer**) ”.

*) Cæsar b. gall. V 13. Strabo IV. Plinius II. c. 75.

**) Denne Havsuge (i«l. sugr s : alluvies maris) kaldes ogsaa Havgus 
(isl. ¿'zzs/r □ : kold Blæst), Havræg eller Havraag, Havrag (enten 
af Pög eller af isl. Rat o: Vædske, Havraus)', jfr. Trid, S. Ordbog 
og Molbechs Danske Dialectlexikon. En malerisk Beskrivelse af 
dette Phænomen kan læses i ó1. Blichers Noveller V. S. 124.

P p 2

Sidstnævnte Virkning kunde vel foranledige de gamle Söe- 
farende til at karakterisere de jydske Kyster som utilgiængelige 
fra enhver Side. Imidlertid synes dog de tilföiede astronomiske 
Bestemmelser, forsaavidt disse ellers rigtigen'ere opfattede og 
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meddeelte,-snarere at henfore Thule til et nordligere Punkt*);  
hvorimod Pytheas’s noksom bekiendte og ofte comtnenterede 
Karakteristik af de nordiske Landes Natur og Kultur, der tyde- 
ligen er abstraheret af et enkelt Land, med Föie kan anvendes 
paa Halvöen, saadan som vi paa hiin Tid kunde tænke os 
den. ingen dyrkede Frugter og faae tæmmede Dyr; Kenchros 
Og andre flaugeurter samt Frugter og Piödder til Menneske
føde; hvor Korn og Honning forekom, ogsaa Drik tillavet deraf; 
Kornets Tærskning, ikke under aaben TIimmel, men af Mangel 
paa klart Solskin og formedelst hyppigt Regnveir i store Byg
ninger — det meeste af denne Beskrivelse passer sig endnu paa 
Jyllands Vestkyst**).  Man kunde maaskee derfor antage, at P. 
egentlig haver beskrevet to forskiellige Lande ; det eene, Thule, 

*) Foss i Bredows Untersuchungen S. 124- 127; A. B, Wilhelms Ger
manien S. 321. Naar P. skal have lagt Thule 6 Dagreiser fra Bri
tannien , da maae bemærkes, at de Gamles Dagreiser til Soes afgave 
et meget ubestemt Maal, der varierede efter Farvandets Beskaffenhed, 
de Sôefarendes stô'rre eller mindre Bekicndtskab med det, de her
skende Vinde o. s. v. Overhoved er det, uden Tvivl, gaaet P. som 
flere Socfarende i ubekiendte Farvande, at han nemlig troede at 
være kommet længer mod Nord, end han virkelig var.

♦*) Ved Pytheas’s Skildring af Klimatet kan, uden Tvivl, ogsaa tænkes 
paa den foromtalte skadelige ofte pludseligen opkommende Taage fra 
Vesterhavet, hvorom s. Danske Atlas IV. S. 31. VII. S. 85; Glie- 
mans Danske Stats Bcskr. I. S. 23; Aagaards Thye S, 5; Br. Sei- \s «
delins Iliö’ring Amt S. 69; Dalgas Ribeamt S. 58; Halds Ringkiö- 
bing A. S. 59; jfr. nysanförte Citat af M. Bruns Precis. Om Be- 

'tydningen af Kenchros s. Hallenberg 1.. c. II. S. 370.
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(enten Shetlandsöerne eller et Punkt af den norske Kyst) blot 
ifölge indsamlede Efterretninger og tildeels egne astronomiske 
Combinationer 5 det Andet, hvorpaa sidstanforte Skildring pas
ser sig, efter egen Erfaring, nemlig den af ham paa et andet 
Sted beskrevne jydske Ravkyst. Antages dette, kunde da ogsaa 
til denne og til Nærheden af den henfores andre gamle geo- 
graphiske Benævnelser, som ellers almindeligen troes at ved
komme langt nordligere Egne. Saadanne ere-Morimarusa, d. e. 
Havet fra Cimbrerne af (eller i Cimbrernes Sprog?) indtil For- 
bierget Rúbeas, hvilket Navn Plinius forklarer-ved mare mor- 
tuum, formodentlig det samme som Piomernes mare pigrum & 
grave remigantibus, oceanus adversas, nemlig det ved Ebbe, 
Sanddiiner og övrige Beskaffenhed farlige Vesterhøv*)  , som 
man dengang ikke maae have kiendt længer end til Forbierget 
Rubiergknude paa den vestlige Kyst af Vendsyssel, uden Tvivl 
det som de Gamle kaldte Rúbeas**).  Længer borte var mare 

Om Morimariisas Etymologie af de celtiske Dialecter s. Schliizer 
S. 114. jfr. Hallenberg 1. e. II. S. 380: For övrigt forekommer 
Mårr for llav ci blot i celtiske, men ogsaa i skandinaviske, ger
maniske, finske, slaviske og lettiske. Sprog s. Gloss, til Scem. 
Edda. II.

**) Dette Forbierg, hvorom s. Danske ¿dtlas V S. 274, er et Soemærke, 
der kan seos nogle Mile ud i Havet. I’aa Karter Ira det 16de Aar- 
hundrede skrives det Promont. Ribbeknut ug Robknut\ paa det svenske 
Kart af Dahlberg Robbesknud ; paa Jyllandskartet i Danske Atlas

* / s » '
Ruubcrgknude ; paa Vidensk. S. Generalkart over Jylland Rubierg- 
knude, men paa Sö’ekartarkivets Karter urigtigen Robbertknude. Saa 
forvanskede kunne Stednavne blive, naar de opfattes og giengives
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cronium, som Plinius paa et andet Sted (IV. c. 30) oversætter 
ved mare concretum og lægger en Dagseilads fra Thule*)  j 
hvorved formodentlig er meent en Deel af Havet der omgiver 
den norske Vestkyst. For det egentlige lishav taler her In
tet**);  endnu langt sydligere sætter Plinius de ubeboelige

af Udlændinge. Dette jydske Forbierg kunde for blive de gamle 
Söefarende bekicndt end Forbierget Rödberg (RaudabeTg) i Senien, 
hvorfra i Middelalderen regnedes Grændsen mellem Norge og Sverrig 
(Schönings Norges g. Geogr. S. 43; Krafts Norge VI. S. 520.) Vil 
man endelig gienfinde Rúbeas i Norge, da var det rimeligere at 
söge det paa den sydvestlige Side, enten i Rijvær en Öegruppe 
henhorende under Ryfylke - Fogderie {Kraft IV» S. 216), eller i 
Ry var den, (ford. Flokavardi) et Field, ligeledes ved Havet, paa 
Grændsen mellem Ryfylke og Söndhordlehns Fogderi eller i Ry- 
giarbit paa Grændsen mellem Vestagder og Rogaland. For övrigt 
har Stavelsen Rand, Rö, Ry og Ru i alle disse Stednavne, uden 
Tvivl, een og samme Etymologie; hvorom forekommer en mærkelig 
Gisning i Moser Osnabrück. Geschichte I. S. 126—27.

*) Om Etymologien til Mare cronium, ligeledes af det celtiske Sprog, 
s. Schlözer S. 114. I denne Anledning kan bemærkes, at Agathemer 
(kort efter Ptolemæus) kalder det hele nordlige Ocean , det scytiske 
Ilav (Östersöen?) og Vesterhavet (det brittiske eller tydske) ibereg
net, mare cronium; Hudson Geogr. minores II. p. 56.

**) Blandt det nordlige Europas eiendommelige Produkter var det kun Tin
net og Ravet som de Gamle kiendte, sögte og omtalte; havde de trængt 
længer frem mod det lioie Norden, vilde Hvalrosser, lisbiorne, Driv
isen, Moskoeströmmen og de islandske Vulkaner neppe have undgaaet 
deres Opmærksomhed.
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Egne*).  Alt tilsammentaget torde det derfor være sandsyn
ligst, at de Gamles Kundskab om norske Egne meest eller 
eene haver været grundet paa Sagn, indsamlede ved Bekiendt- 
skab med den jydske Ilalvöe ; först hos Procopius findes Ef
terretninger om Norge, som kunde antages at være umiddel
bart hentede derfra.

*) Ulteriorem mensuram inhabit ab ilis plagoe multo esse majorem arbitrer. 
Nam et a Germania inmensas insulas non pridem compertas, cogni- 
tum babeo (II. c. 112). Ilan meener her de ostfrisiske eller maa
skee endog de slesvigske Öer.

**) Plin. XXXVII, c. 2. Æistibus torde være en bedre Læsemaade end 
Æstatibus.

XIII.

At Massilienserne, saalænge deres Handel nogenlunde 
blomstrede, maaskee lige til Gothernes Indfald i det sydlige Gals
lien, have paa samme Vei fortsat Forbindelsen med den vest
lige Ravkyst, kan sluttes af adskillige græske Skribenters, ved 
Plinius opbevarede Yltringer om Ravets Oprindelse, Brug m. 
m. i hvilke deels de samme geographiske Benævnelser fore
komme, som hos Pytlieas, deels nye. - Nicias, der skal have 
været samtidig med den epinotiske Konge Pyrrhus, altsaa no
get yngre end Pytheas og skal have efterladt sig et Skrift om 
Steenarterne, lader Ravet af Havet (i Vesten?)**)  opkastes paa 
den tydske Kyst (Germanorum littora).
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Metrodorus fra Skepsis i Lilleasien, der levede omtrent 
90 Aar f. Chr., uden Tvivl en geographisk Skribent*),  omtaler 
Germanien og Basilio, som Steder hvorfra saavel Diamanten 
som Ravét havde sin Oprindelse: in eadem Germania et Basilio 
insula nasci (adamantem) in qva et succinum^ qvod eqvidem le
gerim, solus dicit, et præfert arabicis, qvod falsum esse qvis 
dubitet? ÇPUn. XXXVII. c. 15). De som henfore Massilienser- 
nes Ravkyst og især Abalus eller Basilia til Östersoen, kunde 
her faae Anledning til at tænke paa Bornholm og dens Bierg- 
krystaller eller saakaldte Diamanter**);  men da Plinius umid
delbart foran berörer Diamantens Virksomhed mod Gift (ada
mas Se venena irrita facit), en Egenskab der, ifölge det Oven- 
anförte, ogsaa tillagdes Ravet, er det troeligt, at en Forvexling 
her maae have fundet Sted* ***).  Ved Kysten af oceanus sep- 
tentrionalis, fra de Riphæiske Bierge til Cadix, skulde, ifölge 
Plinius (IV. c. 27), adskillige Öer være beliggende, der ikke 
kiendtes under deres nationale Navne, men blot under karak
teristiske Benævnelser (insulæ complures sine nominibus eo situ 
traduntur). Om een blandt disse tilföies derpaa: ex qvibus

♦) Lkert I. 1. S. 157.

♦*) Jvfr. Forchhammers Danmarks geognostiske Forhold S. 29- Besyn
derligt, at hverken Schöning, Schlözer, Gesner eller nogen anden 
Forf. bekiendt Skribent, der haver afhandlet Ravhandelens Historie, 
har lagt Mærke til dette, ikke uvigtige Sted.

***) Jfr. XXXVII. c. 11: eandem omnia hæc (succina) qvam gemmæ auc- 
toritatem obtinent ; ligeledes Solinus c. 33 : Glessar'ia dat crystallum 
dat et succinum jfr. c. 20. '
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ante Scythiam, qvæ appellatur Raunonia unam abesse (nemlig 
fra Scythien) diei cursu, in qvam veris tempore fluctibus elec
trum ejiciatur, Timæus prodidit.’’ Ved Tirnæus forstaaes her, 
tiden Tvivl, Historikeren fra Sicilien, der levede omtrent 300 
Aar for Chr., og Scythien maa her være den samme littus Scy- 
tharuni (hos Xen. fra Lampsacus), hvorfra Bahia law 3 Dagrei- 
ser, altsaa den danske og tydske Vestkyst. ‘Maaskee betegner 
Baltia og Raunonia een og samme öe ; thi Dagreiser vare, som 
bemærket, et höist ubestemt Maal, og Navnene selv ere blot ka
rakteristiske givne af græske Söefarende eíler Skribenter; hvorved 
Raunonia, med Hensyn til det tydelige Spor af det nordiske 
Rav , især er mærkeligt*).  Ligesom dette Navn forekommer 
OserzcZa**)  kun en eeneste Gang; det nævnes nemlig af den 

♦) Læsemaaden Bannomannia falder altsaa bort, og med den de for- 
skiellige Gisninger om dette Navns Betydning hos Sahlozer S. 113 
og Gatlerer Einl, in die synchron. Unvcrsalh. S. 76L Endelsen 
i Rau/zonZa kan sammenlignes med den i CodanonZa.

*•) Navnet, kunde staae i Forbindelse med Plinius’s Austeravia, Eu- 
stracbia hos Geographen af Ravenna m. m. og medfore Begreb om 
östlig Beliggenhed (jlr. Ostiæer og Æstyer). Imidlertid er det dog 
ikke let at forklare den politiske Konges Kiendskab til deu vest
lige Ravkyst. Mon ikke den östersöiske Ravkyst her skulde være 
meent alleriörste Gang, og Osericta da henfores til Oserne, et ikke- 
tydsk Folk i det nuværende,Schlesien , af hvilket en Green kunde 
have boet ved Qstersöen, 'paa en eller, anden Maade været virkende 
ved Ravhandelen og mueligen have staaet i et Slags Forhold til 
den politiske Konge, hvis Besiddelser og Forbindelser strakte sig 
irorden for det sorte Hav? Det mithridatiske Skrift, Pliniu»

fid. Selsk. hist, og phil. Skr. K. Beel. Q q
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pontiske Konge Mithridat den Store som [beliggende ved den 
germaniske Kyst (in Germanise litoribus) og bevoxet med et 
Slags Cedertræer (cedri genere silvosa) hvorfra Ravet udsvedte 
(XXXVII. c. 2). De forskiellige Ravarter, hvorom disse gamle 
Forfattere have havt Kundskab, og de forskiellige Benævnelser 
for dem (subalternicum, thyon, sacrium) vidne om, at Ravet 
paa hiin Tid maae have været Gienstand baade for en levende 
Handel og for en fleersidig Anvendelse.

Men Formodningen om en, efter Pytheas's Tid, fortsat 
massilisk Ravhandel bestyrkes dog allermeest af Diodorus Sicu
lus , hvis Beretning tydeligen viser hen til den vestlige Rav
kyst. Ligeover for Scythien.— skriver han i 5te Bog — og oven
for Gallien (der efter de Gamles Forestillinger tillige indbefat
tede hele Tydskland og endnu nordligere Lande)*),  ligger en 
Öe i Oceanet som kaldes Basileia. Paa denne opkaste Bol
gerne Rav, hvorom de Gamle have mange Fabler. Her samle 
Indbyggerne det og fore det over til det modsatte Fastland, 
giennem hvilket det videre fores (formodentlig) til Marseille og 
Narbonne, hvorhen paa et andet Sted berettes at galliske Kiöb-

her citerer, maae være det samme som han paa et andet Sled ka
rakteriserer; medicinæ peculiariter curiosus ab omnibus - subiectis, 

- qvi filere pars magna terraruin, singula exqvirens, scrinium commen- 
talionurn liarum et exemplaria, effect usqve in arcanis suis reliqvit. 
(XXV. c. 3).

*) Pausanias (Attica c. 3) siger at Gallerne (Galaterne) boe i det 
yderste Europa ved det store Ilav og at Eridanus flyder igiennem 
deres Land.
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mænd förte Tin fra de britiske Öer ned ad Floderne i Gallien*).  
Paa samme Vei kan Ravhandelen da tænkes at være bleven 
fort og saaledes, omtrent ved Begyndelsen af vor Tidsregning, 
fra Söehandel meere at være bleven til Landhandel, uden at vi 
tilfulde kiende Aarsagen til en slig Forandring. Men at Rav
handelen længe maae have vedligeholdt denne Gang, kan uden 
Tvivl sluttes af nysanförte Sted hos Pausanias., hvor han des
uden tilföier at Gallernes Land var utilgængeligt til Skibs for
medelst de vilde Böiger, Skiær og Söedyr. Formodentlig mee- 
nes herved den jydske og tydske Vestkyst; ligesom Ravet maae 
betegnes ved det endnu i 7de Aarhundrede i en Helgenlegende**)  
forekommende galliske Rav (Galliæ succinum).

*) Jvfr. Diodor. 3die B. ; Strabo 3die B. J. Cæsar giver Vink om 
græske Kiobmænds Handelsreiser fra Marseille giennem Gallien og 
Helvetien. At Massiliernes Handel paa Britannien (fölgelig ogsaa 
paa Ravkysten?) meest er bleven dreven giennem galliske Mellem
handlere, (hvoriblandt Veneterne i nuværende Bretagne), kan formo
des deraf, at Scipio (Africanus den yngre?) hverken fra Massilia 
eller Narbonne kunde erfare noget om Britannien {Strabo IV.); med 
mindre disse Steder, af Handelspolitik, have dulgt deres Kundskab. 
Dog kunde J. Cæsar heller ikke af de gal.iske Kiobmænd, som be- 
sögte Britanniens Kyster, erfare noget Paalideligt om Öens Störreise, 
Beboere, Havne m. m. (B. Gall. IV. 20). Man sammenholde her
med Polybius’s mærkelige Yttring om Aarsagerne til de Gamles 
Ukyndighed eller feilagtige Kundskab om de yderste Deele af Jor
den; (3die B. c. 58).

**) Vita S. Columbani, i Acta SS, ord. Bened. II. p. 7.

Q q 2
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XIV.

Er det i det Foregaaende godtgiort at Phænicers og Mas- 
siliensers Ravhandel ikkun kan antages at have fundet Sted paa 
de vestlige Kyster af Danmark og Tydskland, saa er dermed det t *

*) Med Gothernes Occupation af det sydlige Gallien synes Massilias 
ældre lJandelsforhold at være opbörte. Men det kan ikke have varet 
længe, inden dens gunstige Beliggenhed maae have aabnet den nye Veie ; 
thi allerede i den tidlige Middelalder viser den sig som en af Mid
delhavets vigtigste Idandelsstæder. Jfr. Heerens Wercke II. S. 263; 
Johannsen res Massiliæ p. 65.

dunkleste Punkt af denne Handels Historie oplyst. Romernes Be- 
kiendtskab saavel med liiin Ravkyst, som med den öster.söiske 
er historisk Kiendsgierning, og de Gamles Efterretninger herom 
forstaaes uden synderlig Vanskelighed.- Med nogle fare Be
mærkninger om denne Green af Ravhandelen sluttes altsaa 
passende nærværende Undersøgelse.

Længe for Massiliensernes Ravhandel kan tænkes at være 
ophört*),  havde Roms Vaaben efterhaanden banet sig Vei baade 
til Vesterhavets og Östersöens Kyster. Allerede 12 Aar f. Chr. 
löb Drusus med en Flaade fra den nuværende Sydersöe af ud 
i Nordsoen, naaede Emsen og opdagede paa Veien adskillige 
af de frisiske Öer. Dette var den förste Gang at Nordsoen be- 
seiledes af romerske Krigsskibe; 28 Aar senere leed Flaaden 
her under Drusus’s Sön et Skibbrud, som rimeligviis betog dem 
Lysten til videre at fortsætte deres Söeoperationer i disse Far
vande, men som tillige, ved de Skibe der forsloges til fiernere 
Egne mod Nord, maaskee endog til de slesvigske Öer og jyd— 



i

309

ske Kyster, og hvis Mandskab tildeels kom tilbage igien, kan 
have udvidet deres Bekiendtskab med disse Egne*).  Kun indtil 
Elben strakte sig Romernes egentlige Erobringer i Tydskland; 
dog vare disse Erobringer, foreenede med deres omtalte saavel 
heldige som uheldige Söeforetagender og deres en Tidlang 
venskabelige Forhold til Folkene i det nordostlige Tydskland, 
tilstrækkelige til at forskaffe dem de Efterretninger om Egnene 
hiinsides Elben, som ere meddelte af Mela og Plinius. Ved 
disse Anledninger lærde de da tillige at kiende nogle Öer i 
Nordsoen, paa hvilke Rav opka^tedes og som tildeels benævne
des efter dette Produkt, hvilket dog, paa Grund af Forhold som 
siden skulde beröres, aldrig synes fra disse Egne at være ble
vet nogen stadig eller betydende Gienstand for romersk Han
del. Overhoved vides om disse Romernes Ravöer intet andet, 
end hvad Plinius og Solinus luve efterladt; baade Mela o<y

*) Herfra ’’Germaniæ immens» insulæ non pridem compertæ” {Plinius 
II. c. 112); ”Iati sinus & insularum i tn mensa spatia” i Oceanet 
og ’’gentes ac reges qvos bellum nuper aperuit”, {Tac it i' Germ. 
c. 1). Formodninger og Forklaringer om hint ó'kibbrud ru. v. s. 
Grupen origines Germanicæ I. p. 332. 357—GI 5 Kieierblcitter V. 
S. 273.

**) Ogsaa hos Tc.cilus heder det (Germ. c. 41)r ’’Albis — nunc tantum 
auditur,”

„ "Ó
Tacitus, som dog begge kunde have kiendt dem, tie derom og 
den omtrent samtidige Strabo kiender aldeles intet til Landene 
paa hiin Side af Elben**).

Paa Strækningen fra den jydske Halvöe til Schelde laae 
de 23 öer, som bleve Romerne bekiendte ved deres Tog i disse 
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Egne*).  Med en almindelig Benævnelse kaldtes de alle Rav- 
öer — Glessariæ—**),  og som de betydeligste af dem næv
nes: 1) Burchana {Borkum beliggende lige ud for Emsens 
Munding', af Romerne, paa Grund af en der voxende vild Korn
art, ogsaa kaldet Fabaria***y¡  2) en Öe af de romerske Solda
ter kaldet Glessaria^ men af Indbyggerne selv Ausleravia ****);  
3) Actaniaff},

*) ’’Romanoruin armis cognitæ” ; L. IV. c. 27. ’’Germánico Cæsare ibi 
classibus rem agente” j L. 37. c. 3. Solinus c. 33- tilföier endog at 
’’Germánico Cæs. omnes Germaniæ' oras scrutante” fandtes det Træe, 
hvoraf om liosten udsvedtes Rav.

♦*) Plin, IV. c. 27: ”Prom. Cimbrorum — Cartris appellatnr. XXIIL 
inde insulæ — toto autem hoc mari ad Scaldim usqve — germa
nica? accolunt gentes”. Efter i det Folgende (c. 30) at have omtalt 
Öerne mellem Irland og Britannien, uævner han "ex adverso in ger- 
nianicum mare sparsæ Glessariæ, qvas electridas Græci recentiores 
appellavere”. I 37te Bog c. 3. nævnes de som ’’insulæ septemtrio- 
nalis oceani”. Ved de nyere Græker meenes her formodentligen de 
Skribenter, hvis Udsagn om Ravet anfô’res i 37te Bog.

***) Om Identiteten af denne Öe, der ogsaa omtales af Strabo (7de R), 
og om den her voxende faba s. Schlözer S. 117; jfr. Sprengels 
Tac. Germ. S. 100; Radloffs Bildungsgesch. d. Germanen S. 141; 
Arnds Ostfriesland I. S. 81 ; Kielerblätter II. 2. II. S. 39. Om de 
ved disse Öer foregaaede Forandringer s. Hoffs Verander, der Erde 
I. S. 357. 363. 364.

♦***) Det nuværende Ameland; Schlözer S. 88. 117. Uden Tvivl Eustra- 
chia hos Geogr. af Ravenna (V. c. 30) og Austr achia hos Fredegar; 
ligesom Forstnævntes Nordostracha formodentlig ogsaa er benævnet 
efter Beliggenheden. Ordet Strand maae være blevet til strachia.

•f) Enten af det græske «xrlj o; Næs (jfr. Öen Langenes mellem For 
og Pelworm) eller en græsk Omskrivning af det angels. Æge o: Öe, 
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Omtrent paa samme Tid, som Romerne havde naùet Ve
sterhavets Kyster, havde de tillige fort deres Vaaben over Do
nau ind i det östlige og nordøstlige Tydskland, hvor de éfter- 
haanden vandt megen Indflydelse, og hvor, allerede i Augusts 
Dage, romerske Handlende fulgte i Legionernes Spor. Saale- 
des kan man da forklare sig, at den preusiske Ravkyst ved Ud
gangen af det 1ste Aarh. kunde være Romerne saa bekiendt, 
som vi af Tacitus’s Germania (c. 45) ere berettigede til at slutte. 
Dette Sted, næst hint af Pytheas meddeelte, det meest klas
siske til Ravhandelens Historie, og det forste der udtrykkeligen 
omtaler den östersöiske Ravfangst, synes grundet paa middel
bar Efterretning af Personer som havde besögt hint Havs Kyster 
og derved tillige indhentet Kundskab om det fierne Sverrig, 
dersom ellers en saadan ikke har været Frugten af Seilads paa 
Östersöen selv. Her kan i denne Anledning kun bemærkes at 
Æstyerne, der kaldte Ravet Glesum, vise sig i Sprog, (ligesom efter 
Tacitus’s Tilstaaelse i Sæder og Levemaade , et tydsk Folk, og 
at den Lighed der skulde findes mellem deres og det brittiske 
Tungemaal, maae have hidrört fra Referentens Misforstaaelse. 
Den hele Beretning synes at forudsætte, at ingen Fremmede 
for Romerne havde sogt Ravet paa denne Kyst; altsaa ikke 

frisisk Og', lieders. Olielandt, hvoraf igien Öeu Hooge, nordvest for 
Pelhvorrn. Samme Etymologie haver maaskee den ravenniske Geo- 
graphs Evania ved hvilken man ikke kan undlade at tænke paa vor 
Fanöe. For övrigt er Oarnerers Gisning (Nachr. von ein. Gegenden 
der Herzogth. I. S. 163), at Nordostrach'a, Eiistrac/iia og Evania 
kunde være Nordstrand, Eidersted og Everskop, heller ikke usandsynlig
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Phænicer og Massilienser giennem Nord- og Östersöen, endnu 
mindre de græske Colomer ved det sorte Hav opad Floderne*).  
Allermindst tör der være Grund til at antage nogen Handelsvei 
fra Östersöen til det adriatiske Hav i en tidlige Periode**).  
Men efterat Romerne havde lært at kiende hint Hav, synes de 
især fra dets Kyster at have erholdt et Produkt, der var blevet 
dem en nodvendig Luxus. Den Kyst, 600,000 Skridt fra Car
nuntum i Pannonien, hvorfra Plinius beretter (37, 3) at en 
romersk Ridder paa Neros Tid hentede en betydelig Qvantitet 
af Rav, kunde vel , ifölge den angivne Afstand, være baade den

*) At en saadan, i den tidligere Middelalder rigtignok kiendt Handels
forbindelse, allerede i Oldtiden skidde have fundet Sled, er anta
get, men neppe med tilstrækkelig Grund, af Adskillige; f. Ex, Gut- 
terers Weltgeschichte S. 320 5 Barths Teutsclrl. Urgeschichte II. 
S. 284; Brehmers Entdeckungen irn Alterthum II. S. 7. 33. 39. De 
eeneste Yttringer hos de Gamle, som synes at kunne henvise til 
en saadan tidlig Ravhandel mellem Östersöen og det sorte Hav, 
ere (maaskee) Mithridats ovenanførte Beretning om Rav paa Ose- 
ricta og Benævnelsen subalternicum hos Plinius (37. 2), dersom 
dette ellers kunde forklares af et littauisk Ord Schwalternich {Johns 
Naturgesch. d. Succirrs I. S, 188).

**) Denne af Bayer (Opuscula ed. Klotz, p. 417) allerede antagne Mee- 
ning udfores vidtløftigere af Männert HI. S. 297- IX. S. 57 fg og 
af K. O. Müller die Etr usker I. S. 225. 280 (jfr. Voigts Preussen 
I, S. 82), men modsiges som uhiemlet af G. \Bernhardi Geogr. 
Græci minores I, p. 589.

t - /

nord- og östersöiske Kyst; men det Punkt, hvorfra der regnes, 
giör det dog sandsynligst, at det haver været Sidstnævnte, Romeren 
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paa denne Handels Vegne besogte; skiondt vel Plinius, som bedre 
kiendte og kun omtaler den vestlige Ravkyst, mueligen kan 
have havt denne for Öie*).  Om Kiendskaben til denne Kyst og 
dens Ravöer allerede var tabt, da Tacitus nedskrev, at Æstyerne 
soli omnium (nemlig: de tydske Folk) samlede Rav, eller om hiin 
Ravkyst blot har været liam ubekiondt, maae lades uafgiordt. 
Troeligt er det, at Romernes forandrede Stilling i det nordvest- 
lige Tydskland, hvor de frisiske Folk, i Begyndelsen Roms Allie
rede, alt i 1ste Aarh. reiste sig imod dem, tilligemed Cauchemos 
Streiftog paa samme Tid mod de galliske Kyster, foruden andre 
særegne Omstændigheder, tidligen kunne have afbrudt den vest
lige Ravhandel, om ellers en saadan, der virkelig fortiente dette 
Navn, nogensinde har fundet Sted. Derimod ere der mange 
Grunde til at antage, at Ravhandelen fra Östersöen til det adri- 
atiske Hav er blevcn lettet for Romerne ved Forholdene til de 
mellemboende Folk, og derfor fortsat**),  ei blot saalænge det 
romerske Monarkie vedvarede, men ogsaa efterat germaniske 
Stater her havde dannet sig. Dette sidste lader sig slutte af 
den Foræring af Rav, som den Östgothiske Konge Theodorich 
modtog fra Æstyerne (Hæstis), der ved denne Ledighed nævnes 
som det eeneste Folk i Europa, hos hvem Rav fandtes; ogsaa 
et Beviis for, at Handelen paa den vestlige Ravkyst dengang 
maae have været opgivet eller ubetydelig***).  Voien paa hvilken 

*) Schjözer S. 124; Tetens's Reisen S. 145. I Fortællingen om Qvan- 
titeten af dette Rav afviger Solinus c, 33 fra Plinius.

,**) Voigt Preussen I. S. 83.
***) C as s ¿odor i Varia V, Ep. 2í ante omnes homines, patria vestra of- 

ferente suscipitis ; jfr. Voigts Preussen I. S. 126. Den Cornelius,

Vid. Selsk. hist, og phil. Skr. V Deel. R r
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denne Ravhandel, ligesom senere maaskee en Green af den nor
diske Peltshandel, blev dreven, lader sig forfölge eller rettere 
formode ved Hielp af de romerske Mynter, der hyppigen, i 
större eller ringere Mængde, ere fundne i hine Egne*).

af hvilken Cassiodor anförer adskilligt om Ravets Beskaffenhed, kan 
neppe være nogen anden end Tacitus \ imidlertid fortiener det dog 
at bemærkes, at det her anlorte ikke ganske stemmer overeens med 
den nærværende Germania, der intet haver om 'interiores insidie 
Oceani, hvor Rav udsveder af Træer.

•) Om denne Ilandelsvei fra det adriatiske Hav til Östersöen, om de der 
heCndtlige Ilandelstationer (Plinii commercin'), der gienfindes hos Pto- 
lemæus, hvis Efterretninger om disse Egne, uden Tvivl, ere hentede 
fra romerske Handlende, fortiene især at eftersees Uphagen parerga 
histórica p. 468 ; Gatterer i Commentait. Göttingenses XIÍ. p. 205. 
239—40; Männert III. S. 155/336—38. 364. 469. 473. 504; Kru
ses Archiv f. alte Gesch. 3des II. S. 27 fg 146 (hvor Handelsveien 
angives afvigende fra Männert); Brehmers Entdekungen II. S. 93 — 
100 ; B. Wilhelms Germanien S. 229- 231. 249. 251. 257. 349 ; 
Voigts Preussen I. S. 81 fg; Muchars römisches Norikum I. 
S. 389 fg; P- M. Kalancsich Comment, in Plinii Pannoniam p. 101. 
Om romerske Mynter fundne paa denne Vei, s. bl. a, Bocks Naturgesch. 
Preussens II. S. 610—20; Ärzzses Archiv 1. II. S. 119—20. At de 
ogsaa kunde være indkomne ved andre Anledninger end ved Rav
handelen , bevises i Erläutertes Preussen V. S. 153—56; Bey tråge 
zur Kunde Preussens VI. S. 424—29; jfr. Bayeri opuscula p. 440. 
468.
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Tillæg.

S. 164. Som et saadant, i sit Slags, saavidt bekiendt, 
eeneste Rav-Amulet kan ogsaa anse.es en, i en Gravhöi paa In
deroen i Stör- og Værdalens Fogderie funden „sammenrullet Dyr- 
,,skabning, udskaaren af en Ravkugle af 2 Tommers Diameter. 
„Den forestiller et fiirbenet Dyr, sammenslynget som en Slange 
„i en Knude, saaledes, at den boire Forfod, der har Menneske
fingre, gribes af den venstre Bagfod. Den venstre Forfod hvi- 
„ler~ under Hagen paa Kroppen med et Instrument, der ligner 
„en Tordenkile, og den höire Bagfod slynger sig om Dyrets 
„Ilals. Hovedet ligner en Mopsehunds med Lövemund’’ (Krafts 
Norges Beskr. VI. S. 152). Man kan ved denne Beskrivelse 
neppe undlade at tænke sig enkelte af de paa vore Guldbrak
teater hyppige Forestillinger. Nogle Formodninger om de 
Gamles lifsteinar^ Hammerfigurer af Rav som Amuleter m. 
V. der stemme overeens med det af Forf. her anförte, ere med- 
deelte i det norske antiquarisk-historiske Tidsskrift Urda 1. Bd.
1. II. S. 54 fg. 65.

S. 196. Overhoved indbefattede de Gamles Biarmeland * 
en stor Deel af det nuværende nordlige Rusland.

S. 209. Ogsaa Letterne ansee Nordlysene for kiempende 
Aander 5 Grimms deutsche Mythologie S. 527.

S. 261. Paa samme Vei som om Halvöens östlige Deel, 
kan Mela maaskee ogsaa have erholdt dunkle Vink om Fyen, 
hvortil ellers ingen geographisk Benævnelse hos de Gamle, med
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Sikkerhed kan henföres, og som de formodentlig have tænkt sig 
som landfast med Jylland.

S. 268. Ogsaa paa Island forekommer et Skaney ; Land- 
nclmabok p. 27. 46.

S. 269. Frähns Forklaring af Brkagha modsiges af Ras
mussen (de Orientis commercio cum Russia & Scandinavia me
dio ævo p. 46—47), som henförer bemeldte Land til det sydlige 
Sverrig (og Birka ved Sigtun) j Norvegha var imidlertid Norges 
(ikke latinske Benævnelse som R. vil, men) nordiske, der ligesaa- .... . 
godt kunde optages af Araberne som Vendilskagi, Slesvig, He
deby og fl. Sammenhængen med den arabiske Geographs öv- 
rige Beretning bestyrker desuden Frähns Forklaring.

S. 273. Med Hensyn til Forklaringen af sinus cylipenus 
fortjener ellers ogsaa at anföres det i det nordlige Falster bru
gelige Ord Kleppe, som betyder en Bugt af Havet, som med 
flad Grund gaaer ind i Landet, ogsaa kaldt et Noer-, Molbechs 
danske Dialectlexicon S. 277.
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hed. 112- 113 > opstaaet ved Ag
glutination. 131-Mængden og Kun
sligheden af Former ei væsentligt 
Fortrin ved Sprog. 108.

Franens Afsættelse, XXXV.
Freias Graad, Navn paa Guldet. 192. 
Friderich den Forste, ikke kronet 

i Norge. 39- 76-77.
Fucus digitatus, LXXIII.
Functioner, Afhandling derom af v.

Schmidten, XV-XVI.

G.
Galls Lære om Ilierneorganerne 

LXXXV - LXXXVI.
Garland, et Slags Krone. 83. 98. 
Gasterosteus aculeatus : LIV.
Gautar s. Goter.
Gaver ved de norske Kongers Kro

ning. 72-73.
Geaiar. 285.
Genitivs Væsen. 140. Anni. 
Ger dur, Mythen ojn. 202-203. 
Giallarbru. 203.
Giestebud ved de norske Kongers 

Kroning. 69-72.

Gimr, Derved kan neppe forstaae« 
Rav. 184-185.

Gimstein s. Gimr.
. Giseke, samlede Planter i Grönland, 

LXXIII.
Giöll, 203.
Glæsisvellir s. Glæsisvollir.
Glæsisv'ollir, betyder ikke et Rav

land. 195- 199. 203-204.
Gier, Navn paa Rav og Glas i de 

ældste islandske Sprogmonumen
ter. 176-178.

Glersteinar s. Gier.
Giessaria. 310.-
Glessariæ, Romernes Ravöcr. 309- 

310.
Giesum, Germanernes Navn paa Rav. 

174. 311.
Giessum s. Giesum.
Godheim, p«a forskjellige Steder. 287- 
Gotaland, Gotland. 284.
Got ar. 283-287.
Goti s. Gotar.
Gotnar, pi. af Goti. 284.
Grammatik, almindelig, dens Mang

ler 104. ff. Dens Begrebers Grund
vold. 109. Dens Opgave som ind
ledende Sprogbetragtning. 110. 111. 
Grammatiken det meest Characte- 
ristiske i Sprogene. 110.

Græsarter i Grönland, LXXXVIII.
Græsk, havde oprindelig kun to Kjön. 

127.
Grant, om de bugfodede Bloddyr.

LXXXXIX.
Grimm, J. optages til Medlem XV.

Fid. Selsk. pliil. og hist, Skr, F. Deel, S S
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Grimm, I. C. W. optages som Med
lem XV.

Grönland, Bidrag til dets Fauna, 
LI-LV., LXXIV-LXXVI, Bi
drag til dets Flora, LXXXVII- 
LXXXIX.

Gulathingslovens Bestemmelser om 
Kongernes Valg og Uyiding. 48- 
49.

Guld, dets Sammenstilling og For- 
vexling med Rav. 187.

Guttoner. Omtales af Pytheas som 
Beboere af Ravlandet. 243 -257. 
Maae antages at være de samme 
som Cimbrer. 277-281. 287.

II.
Haandfæslning. Magnus Erlingsöns. 

8-9 Christian den Förstes. 30. 
Carl Knudsens. 33. Frederik den 
Förstes. 38-39.

Haekslein, hollandsk Benævnelse paa 
Rav.. 181.

Ilaiernes Embryoners Udvikling 
LXXVIII.

Hakon TJakonsons Kroning. 18-23. 
41-42. 59-63. 69-72.

Hakon Magnussons Constitution. 49. 
Halmstad C'ongressen. 34-35.
Halsbaandal Rav. 154-155. 169-170.
Ilalvöer og Oer forvexledes af de 

Gamle. 261-262.
Hamre, smaae, af Rav. 155.
Handelsvei fra Östersöen til detadri- 

atiske Hav. 314.

Hans, Kong, den rimeligviis af ham 
udgivne Söret, XXXVIII. Hans 
Kroning. 37-38.

Haraldinske Love, XXXIII-XXXIV. 
Harpaga, syrisk Navn paa Rav. 181- 
H arsyssel. 271.
Haruder, s. Charuder.
Harzen. 271.
Hauch, Overkammerherre, vælges 

til Præsident LX.
Havel. Middel til at udmaalc dets 

store Dybder, LXXXIV- LXXXV.
Havsugeii i Jylland. 299-300-
HelsingÖers Havn , Undersøgelse ai 

en Jernbreccieder, XXIV-XXXI.
Herholdt, Etatsraad ; forelæst en Al

handling af D. Michaelis om et 
Misfoster XVII. Undersøgelser 
om Snogene XLIU-XLIX, LXV- 
LXXIL

Herkules ved Skillevejen, Afh. derom 
af Etatsraad Thorlacius, XXXIX.

Hermapliroditer, Afhandling derom 
af Prof. Jacobson, LXX VI-
LXXVII.

Herodots Beretning om Ravets Hjem. 
234-235.

Heterogenea, 137 Anni.
Hillevioner. 263-267. 290.
Illrdskraaens Bestemmelser om Kon

gernes Hylding. 47.
Holberg, L., under Christian d. 6te 

XXXVI I.
Holboll, Gartner, Veir - Iagttagelser 

i Kiöbenhavn, XL.
Holböll, Capitamlieutcnant, Veir-
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Iagttagelser i Grönland XL, Plan
ter sendt« fra Grönland, LXXIV. 

Holstein, I, L. Minister under Chri
stian d. 6te XXXV.

Hornbeck, Landphysicus, Veir-Iagt- 
tagelser i Vestindien XL, CVI, 

Hornemann, Etatsraad, om det 33te 
Hefte af Flora Danica XVII- 
XVIII, om det 34te Hefte, 
LXXII - LXXIV, om det 35te 
Hefte, LXXXV1I-LXXXIX.

Ilylding, norske Kongers. 44-50. 
Iloisœde, 46.

J.
Jacobson, Prof., otn Blærestenens 

Knuusning, XX-XXI, LXXXX- 
LXXXXI. om Dammuslingens 
Fremavling XXI-XXII. oin Pri
mordial nyrerne eller Je Okenske 
Legemer, XLIX-L, om de Hin
der der omgive Fosteret hos Patte
dyrene, L-LI. om Ilermaphrodi- 
ter, LXXVJ-LXXVII, om Em- 
hryets Udvikling hos Haierne, 
LXXVIII. om ChrometS Ilte og 
Salte, LXXXXI-LXXXXIIL

Janlhinens Forpiantningsmaade, C. 
Jarknaslein. 186.
lchthyologiske Bidrag af Prof. Rein

hardt, XVIILXX, LI-LV,LXXIV- 
LXXVI, LXXXIX LXXXX.

Jernbreccie i Helsingoers Havn, Un
dersøgelse afsamme, XXIV-XXXI.

Jernbyrds Indförelse, XXXIII.

L -6.^

Ingævoner, omtalte hos Plinius. 263- 
267.

Inge Baardsens Sigil. 89.
Ingeborg (Dronning) hendes Kro

ning. 23. 51.

Intellectuel Anskuelse, Afhandling 
derom af Prof. Sibbern, XXXII. 

Jotar s. Gotar.
Jotland. 284.'
Italiensk Nominativ af den latinske 

Accusativ, ikke Ablativ. 147.
Juell, Kammerraad, hans Veir-Iagt- 

tagelser, XL.
Jürgensen, Clir., Bemærkninger med 

Hensyn til den geometriske Frem
stilling af Læren om Differential
ligningernes særdeles Oplosninger, 
LX-LXV.

Jürgensen, U., hans DÖd, XLI.
Jylland, Pytheas’s Thule. 296.

K.
Kahruba, persisk Navn paa Rav. 181.
Kalmar unionen, U IT.
Karl Knudsons Kroning. 32. Haand- 

fæstning. 33.
Karme, georgisk Navn paa Rav. 181. 
Kjæmpevisen om Ridder Stig taler 

om Rav. 209.
Kjönnet i Sprogene, Afhandling der

om af Professor Madvig. 101-148. 
Hvorledes oprundet af Medopfat
telsen af Forestillingen om det na
turlige Kjön og dennes Udvidelse 
over de naturlige Grændser, 115- 

S s 2 
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118, stödende sammen med Classi
ficationen af de substantiviske Fore
stillinger som levende eller livlöse, 
ud over den virkelige Grændse, 
118; Heraf Neutrum, som dog 
kunde falde sammen med Mascu
lin. 118. IIvor er grammatikalsk 
Kjön? 119. Ei nödvendigt i Spro
gene. 119. 120. K jonsbetegnelsen 
nærmest fremtrædende i Prono
mina. 120 if. Sprog uden Kjön i 
Pronomina og ellers. 123. Dette 
er ingen Mangel 123, ikke Folge 
af mindre levende Phantasie, 124. 
Classificationen af Substantiver*  ef
ter Kjönsforcstillingen mulig uden 
Betegnelse, 124 ; det forste Kjons
mærkes Beskaffenhed i vor Sprog
æt, 125 j er feminint i Modsætning 
til Masculinum, hvormed Neutrum 
faldt sammen, 125. To Kjön, 
Mase, og Fem., beholdte i de se
mitiske Sprog, 127 J oprindelig 
ogsaa i vor Sprogæt, 127, 135 if. 
gjenkomne i de romanske Sprog, 
127 ; herfra forskjellig Kjönsdob- 
belthed, hvor det Levendes Klasse 
uadskilt modsættes det Livlöses 
(Neutrum), i Dansk og Svensk, 
tilfældig Oprindelse, 129; ældre 
Analogie hertil i Pluralisdannel
sen i Sprogene med 3 Kjön, 137. 
Kjönsbetegnelsen udenfor Prono
mina uvæsentlig, 130; Anledning 
og Art. 130-13 i, Udstrækning til 
Verbet i de semitiske Sprog, 131, 

Indskrænkning til Ad jectiverne i vor 
Sprogæt og med Vaklen, 131-132. 
Kjonsrnærke ved Substantiverne, 
132 ff. Endelser, der medfore et 
vist Kjön, ikke derfor Kjônsmærker. 
133. Kjönsendelsen (den feminine) 
brugt som orddannende, 134, og ved 
Analogie udbredt videre, 134. In
gen masculin Kjönsendelse, 135; 
Mase, og Neutrum sildigt og ad 
Omveie adskilte, 135, 139 ff. 
Virksomhed al Classification af det 
Levende og Livlöse i at modifi
cere Kjonsforestillingens Virknin
ger 132, 143.

Knud, Biskop, hans Skrift om Ret
tergangen, CIV-CV.

Kongers, (de norske) Kroning s. Kro
ning.

Kongevalg (norske); Höitideligheder 
ved disse. 43 fg.

Kors paa Sceptret. 87.
Kronen ; forskjellige Slags ; dens Brug 

hos de norske Konger 81-84; 
ophængtes over Alteret. 95.

Kronet Konge (Titel deraf) 75.
Kroning (de norske Kongers) CII- 

CIV. s. ogsaa Salvning. —Magnus 
Erlingssöns Kroning. 5-9. 51. Sver
res 14-16< Hakon Hakonsens 18- 
23. 41-42. 59-63. 69-72. Mag
nus Lagobæters. 23. 45-50. 51. 
Erik Præstehaders 24-25. Olafs 
formeentlige Kroning.. 26- Erik 
af Pommerns Kroning. 27. Chri
stopher af Bayerns. 28. Karl Knud- 
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sens. 32. Christian den Förstes, 
35-36. Kong Hanses og Christian 
den Andens. 37-38. Margaretes 
(Erik Pi ■æstehadcrs Dronnings) og 
Euphemias (Hakon Magnussens 
Dronnings) Kroning, 52.

Kronings-Ceremoniel, 58-64. 
Kroningsdag. 56.
Kroningsdragt. 64-65. 
Kronings-Ked. 61.

, Kroningsstad. 54-55.

. • L.
Lab  i at er i Grönland, LXXXVIII.
Labrax Lupus, LXXXX.
Lagnus (Sinus) 273.
Lampris guttatus LXXXX.
Landryg, höi , gjennem Jylland og 

Nordtydskland. 270-272.
Latin, oprindelig 2 Kjön. 127.
Latris, Öe, omtalt af Plinius. 264.

273. •
I-avind, (Langeland). 274.
Ledum latifolium, LXXXVIH.
Leer arter, Prof. Forchhammers Afh. 

om deres Bestanddele, LVI. Sam
mes Undersögelser om de vigtig
ste Arters Oprindelse og nærmere 
Bestanddele, LXXXI - LXXXIV.

Legater (pavelige.) 7. 15. 19 fg< 52.
Lehmann, Etatsraad, Meddelelse om 

en nylig dannet Steenmasse i Hel- 
singoers Havn; XXIV-XXXI.

Lepidium grönlandicum, LXXIII, 
LXXXVIII.

Lepidoleprus coelorhynchus, XVIII.
— trachyrhynchus, XVIII.

Levensau, 267.
Ligninger se.cDiff'erential-Ligninger. 
Ligusticum scoticum, LXXXVIII. 
Lilien paa Krone og Scepter. 86. 
Lind, Capitain og Gouverneur, mod

taget meteorologiske Instrumenter« 
C VI.

Link, Geheimeraad og Prof, opta
ges som Medlem, LXXXVII.

Localcasus. 141
Lund, Dr. P. 5V., lians Veir-Iagt

tagelser, XL, CVI. Optøges som 
Medlem, LX. Om bugfodede Blond
dyrs Æghylstere, LXXXX VIII-C.

Ly codes Kahlii, LXXV.
Lyngfamilien i Grönland, LXXXIX. 
Lysigull. 189.
Lœssôe. 191.

M.
m, v> ikke Kjönsendelse for Neutrum. 

135, dets parasitiske Natur, 143, 
Udeladelse i Neutrum i visse Til
fælde. 143-145.

Macrourus, XVIII.
— coelorhynchus, XIX.
— rupestris, XIX.
— Stroemii, XIX,

Made, Ma, Maa, 251.
Madvig, Professor, om Kjönnet i 

Sprogene. 101-148.
Magnus, Tilnavn for nogle norske 

Konger, 79-
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Magnus Erlingssons Kroning og 
Haandfæstning. 5-9. 51.

Magnus Lagabæters Kroning. 23. 
45. 50-51. Hans Hirdskraa. 47. 
Hans Gulathingslov. 23. 48-49.

Magnus (Olaus). Hans Forklaring om 
Ravet. 213.

Magnussen, Geheimearcbivarius, op
tages til Medlem, XLI.

Malling, Gelieimestatsminister, lians 
Död, XLI.

Man (Möen). 250.
Mandöe. 250.
Mandsclioutartarernes Sprog. 123. 

133. Anm.
Mare Cronium. 302.
Margaretas (Erik Præstehaders Dron

nings) Kroning. 52.
Martius, x, , Hofraad og Professor 

optages til Medlem, LXXXVII. 
Masculinum som Hovedkjön, indbe

fattende Neutrum. 118. 126 ff. 
dets Forbindelse med Feminin som 
det Levendes Classe, 132; adskiltes 
fra Neutrum ved Nominativdan- 
nelsen. 145.

Massiliernes Handel paa Ravkysten. 
303-307.

Mela, bans Beretning om Sinus Co
danus. 260-263. 315.

Melsted, Syssi lrnand, bans Veir-Iagt- 
tagelser i Island, CVl,

Memnons Historie. Malerier paa Va
ser som forestille samme, XXXI1- 
XXXIII.

Menneskeracernes Forhold til den

omgivende Natur. Aih, derom 
af Prof. Schouw, LXXX-LXXXI. 

Mentonomon (Jyllands og Nordtydsk- 
lands vestlige Kyst) nævnes hos 
Pytheas som Ravets Hjem. 243- 
257.

Meteorologiske Committees Forhand
linger, XL, LX, LXXXVI, 
CVI.

Metrodorus s Beretning om Ravets 
Hjem. 304.

Michaelis, Dr., Iagttagelser over 
Bryst-ogBug-Orga nernes forkeerte 
Leie hos et Misfoster, XVII.

Middelstand, Barometrets, ved Havet 
Afhandling derom af Prof. Schouw 
LXXXXIV-LXXXXV1II.

Modi, Verbernes, 105.
Möller, J-, Prof., Bidrag til Chri

stian den Siettes Historie, XXXIV- 
XXXVIII.

Mörch, Gartner; hans Veir-Iagtta
gelser i Kiöbenbavn, XL.

Molbech, Justitsraad, optages til Med
lem, XV.

Morgenrodens Forklaring, LXXXV. 
Moriniarusa 301.
Moxer, LXXXXII.
Miiller, Biskop, om Saxos 10-13

Bog, XXXIII-XXXIV, 14-16. 
Bog, LIX-LX,

Miinter, Biskop, Afhandling om 
Malerier paa Vaser, som fore
stille Memnons Historie, XXXII- 
XXXIII. Hans Död, XLI.

Mugil Capito, LXXXX.
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Mullus Surmuletus, LXXXX, 
Mynter, norske. 95,

N.
V MpeKuutrTixov, 143.
Nellikeblomstrede Planter i Grönland, 

LXXXIX.
Nerigon. 269.
Neuber, Dr., Veir-Iagttagelser i Apen- 

rade, XL.
Neutrum, grammatikalsk, dets Op

rindelse, 117 ff. Kunde opstaae, 
hvor Mase, og Fem. ikke adskil
tes. 119, cfr. 129; Opstaaelse 
i Demonstrativpronomina, 128; 
Betegnet ved Mangel af Character 
132; Sammenhæng med Mascu
lin og sildig Adskillelse derfra,
135. 139 ff> Adskillelse i Plu
ralisdannelsen, 137 ; ved Nomina**  
tivets Dannelse 145.

Niclas s Beretning om Vesterhavets 
Rav. 303.

Nidaros, S. Throndhjem.
Nominativ, Forhold til Accusativ, 

139. ff. Adskillelse derfra, 141. 
144. Dobbelt Nominativ i det 
Baskiske. 144. Nominativets Mærke. 
145 f., Nominativ og Accusativ i 
Pluralis. 147.

Norden, F. L,, hans Reise, XXXVI, 
Nordlyset. 199-207.
Norske Kongers Salving og Kroning ; 

Afhandling derom af Etatsraad 
Werlauff, CII-CIV. S. Salvning.

Nunnation. 143.
Nyrer (falske) , see Primordialny rer. 
Nyrer, (Primordial-), see Primor- 

dialnyrer.

O.
Oddins-akr. 197.
Okenske Legemer, see Primordialny- 

rerne, XLIX.
Oluf den Helliges Love. 5-7. Hans 

Skrin. 45-46. hans Spyd, Fane 
og Öxe. 94-95.

Ophidium barbat um, LIV.
— Vassalli, LIV.
— viride, LIV, LV.

Ordbogs-Commissionens Forhandlin
ger, XL, LX, LXXXVI, CVI.

Ordinator ved de norske Kongers 
Kroning. 52-54.

Orkaner, Afh. derom af Admiral 
Bardenfleth, LXXIX-LXXX.

Osericta 244. 305-306.
Oslo, Kroninger, som foregik der. 55.
Oslo, (Biskoppen af) en enkelt Gang 

Ordinator ved de norske Kongers 
Kroning. 53-54;

Ostiæer, 246'
Oversvømmelse, Virkning af, paa den 

vestlige Kyst af Tydskland og Jyl
land. 236.

P.
Pagellus centrodontus, LXXXIX- 

LXXXX.
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Paralepis, en ny Art i Grönland, 
som har Lighed med P. corego- 
noides, LXXV-LXXVI.

Pardissus, optages til Medlem, XLI. 
7JeíZ¿cz¿Zar¿seuphrasioidesLXXXVin.

— groenlandica, LXXIII 
LXXXVIII.
— Oederí, LXXII.

Perca norvegica, LIV.
Phoenicerne, synes at have hentet 

Rav paa Jyllands Kyst 237- 
238.

Phosphorets Evne at bundfælde Me
taller. Prof. Zeises Afhandling 
derom, XXII-XXIII.

Phundusier hos, Ptolcmæust 276.
Pingel, Dr., Veir-Iagttagelser i Grön

land. XL. Fiske-Arter, fundne 
i Grönland, LII - LUI.

Pless (C. A. og L.), Ministre under 
Christian den Siette, XXXV.

Plinius's Beretning om Norden. 263-
274. Beretning om Romernes Rav- 
öer. 309-3 LO. 312-313.

Plum, Biskop, optages til Medlem. 
XV.

Pluralisdannelsen i Sprogene. 137 ff, 
Potentilla Egedii LXXIII.

— hirsuta, LXXIII.
Primordialnyrer, Afhandling derom 

af Professor Jacobson, XLIX.
Pronomina, de demonstratives Op

rindelse, 121; foranledige Kjöns- 
adskillelsen, 121, 125, skjöndt ikke 
altid, 123; Eiendommelighed ved 
det personlige Pronomen i Dansk. 

125 Anm, Intet oprindeligt Pro
nomen for det Levende eller Per
sonlige, modsat det Livlöse, 126 ; 
hvorledes dette Pronomen opstaaet 
i Dansk. 126,129. Neutrums Dan
nelse i Demonstrativerne. 128.
136. To Pronominalstammer for
enede. 136-

Ptolemæus's Beretning om Norden. 
275-276.

Pyrola gronlandica, LXXII.
Pyrula canaliculata. C.
Pytheas's Beretning om Ravets Hjem 

240-259- 276-281. Beretning om 
Thule. 294-303.

R,
Råben, Greve, Bidrag til Kundska

ben om Grönlands Flora. LXXIV.
Rækkernes Theorie, Afhandling der

om af Prof. V. Schmidten. XV-XVI.
Rajlunda i Skaane har Navn af Rav

180. 214-215.
Rahbeks Död. XLI,
Raklebærende Planter i Grönland. 

LXXXIX.
Ranunculaceæ '^ Grönland. LXXXIX.
Rap, Dets Anvendelse hos de gamle 

Nordboer til Ilalsbaand og anden 
Prydelse. 154- 155. som religiöse 
Symboler. 156-164. dets for- 
meentlige Lægekraft. 162-164.

, dets Anvendelse til Rögelse. 165- 
167. Dets Brug var hyppigere i 
de danske Provindser end i Sverrig 
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og Norge. 167-168. Dets Bear- 
beidelse i Norden og andensteds. 
169-171. Under Benævnelsen Rav 
omtales det kun et eneste Sted i 
de nordiske skriftlige Mindesmær
ker. 171-172. 180. Oprindelsen 
til dets forskjellige Navne. 173- 
183. Dets Sammenstilling og For- 
vexling med Guld. 183-194. Det 
omtales i Kjæmpevisen om Ridder 
Stig. 209. Det forekommer me
get sieldent i de gamle svenske 
Provindser, hyppigere i Skaane, 
og paa de danske Oer, hyppigst i 
Jylland og især paa Vestkysten. 
212-220. Dets Mængde f< rskjel- 
lig til forskjellig Tid. 220-222. 
Dets Forekomst i Hertugdommene. 
222-224, dets forskjellige Farve. 
224-225. Störreise 225-226. For- 
arbeidelse 226-228. dets .Indsam
ling tilkommer den Forstrandsbe- 
rettigede i Danmark 228 - 232 er 
frie i Hertugdommene. 233. He
rodots Beretning om Ravets Hjem. 
234-235. Phoenicerne og Cartlra- 
gere synes at have hentet det fra 
den jydske Kyst. 235-240. Mas- 
siliernes Handel dermed. 303-307. 
Romernes Kjendskab dertil 309- 
313. Æstyerne forærede Rav til 
Theodorich. 313.

Ravhandelens Historie (den nordi- 
diske), Bidrag dertil af Etatsraad 
Werlauff. 149-316. I. De gamle 
Nordboeres Bekjendtskab til og An

vendelse af Ravet. 154-171. II. 
Oprindelse til Ravets forskjellige 
Navne, efter dets forskjellige Egen
skaber. 171-183. III. Dets Sam
menstilling og Forvexling med*ædle  
Stene og Guld. 183-194. IV. 
Fabellandet Glæsisvollr synes ikke 
at have været et Ravland. Nord
lyset spiller en vigtig Rolle i de 
gamle nordiske geographiske My- 
ther. 194-207. V. Middelalde
rens Skribenters Taushed i Hen
seende til Rav i Danmark; det 
omtales dog i Kjæmpeviserne. 207- 
212. VI. Ravets Forekomst i de 
svenske og danske Provindser; dets 
Beskaffenhed , Störreise, Indsam
ling o. s. v. 212-233. VII. He
rodots Beretning om Ravets Hjem. 
Phoenicerne og Carthagerne synes 
at have hentet det fra Jyllands 
Kyst. 234-240. VIII. Pytheas’s 
Beretning om Ravets Hjem kan 
forklares om Jyllands og Nord
ty dsklands Kyster ved Nordsoen. 
240-259- IX. Melas, Plinius’s, 
Tacitus’, og Ptolemæus’s Beretnin
ger om Norden. 260-276. X. 
Pytheas’s Guttoner ere det samme 
som Cimbrer. 276-281. XI. Op
rindelse i til Navnene Goter og 
Danske. 281-294. XII. Pytheas’s 
Beretning om Thule 294-303. 
XIII. Massiliernes Handel paa Rav
kysten. 303-:307. XIV. Romer
nes Kjendskab til Ravet og Ravlan-

Vid, Selsh. phil, og hist, Skr, V, Deel, T t
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dene. 308-314.
Ravnonia. 244. 305.
Regalier ved de norske Kongers 

Kroning. 80-100.
Reidgotaland. 251.
Reinhardt, Prof.,ichthyologiskeBidrag 

XVIII-XX, Ll-LV, LXXIV- 
LXXVI, LXXXIX-LXXXX.

Ridderslag ved de norske Kongers 
Kroning. 66-69.

Ridderstand i Norge. 67.
Rigsæblet som Regal. 92-93.
Ringen som Regal. 93-94.
Romanske Sprog, Kjönnet deri. 127. 
Romernes Ravoer, 309-310.
Rosenblomstrede Planter i Grönland, 

LXXXIX.
Rosenkrands, Iver, under Christian 

den Siette, XXXV.
Rosenvinge (Kolderup), Prof., om 

en Dansk Söeret XXXVIII. Om 
Biskop Knuds Skrift om Retter
gangen, CIV-CV.

Rúbeas. 273. 301.
Rubjergknude (Rúbeas). 301.
Rögelse. Ravets Anvendelse dertil. 

165-167.
Rägelsekar. s. Rogelse.

5.

5. ikke Masculinendelse iLatin, Græsk, 
Sanskrit, men Nominativmærke 
135. 145 ; anomalt anvendt, 146 
Anm.

aa, Endelse i græske Adjectiver og 
Participier 132.

Sabalinger. 276.
Salving. Om de norske Kongers 

Salving og Kroning, Afhandling 
af Etatsraad og Professor "VVer- 
lauff. CII-CIV. 1-100. I. Kro
nings-Institutionens Oprindelse og 
Skjæbne indtil Borgerkrigenes Op
hor. 5-17. II. Fra Hakon Hakon- 
sens Kroning indtil den Kalmarske 
Union. 18-27. III. Under Kalmar
unionen 27-41. IV. Hvilke Per
soner der vare berettigede til 
Kroning. 41-52. V. Ordinator. 
Kroningsstad. Kroningsdag. For
samling. 52-58. VI. Kronings-Ce
remoniel, Kronings-Eed, Ridder
slag. 58-69. VII. Gjestebud. Ga
ver 69-73. VIII. Statsretlige Virk
ninger af Kroningen. 73-80. IX. 
Rcgalierne. 80 - 100.

Salving, för Kroningen. 63.
Sanskrit havde oprindelig kun to 

Kjön. 127.
Saxifraga Hirculus. LXXXVIII.

— tricuspidata, LXXII, 
LXXXVIII.

SaxiJragernes Familie i Grönland, 
LXXXVIII.

Saxo’s 10de - 13de Bog, XXXIII- 
XXXIV. 14de-16de Bog, LIX- 
LX.

Scandinavia hos Plinius. 265-274.
Sceptret. Dets Brug hos de norske 

Konger. 84-90.
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Schifter, Commandeur-Capitain, op
tages til Medlem, XV.

Schimnielmann, Geheime - Statsmini
ster, lians Död, LX.

Schmidten, v. Professor, Afhandling 
omet almindeligt Princip for Hæk
kernes Theorie, XV-XVI. Om 
Differentialligningerne XLI-XLII. 
Hans .Död, LXXXVIl.

Schousboe, Generalconsul ; hans Död, 
LXXXVIl.

Sellouts, Professor, Afhandling om 
Menneskeracernes Forhold til den 
omgivende Natur LXXX-LXXXL 
Om Varmens Fordeling i Aaret, 
LXXXX III-LXXXX1V. Om Ba
rometrets Middelstand ved Havet, 
LXXXXIV-LXXXXVIII.

Schulin, Greve, under Christian den 
Siette, XXXV.

Schumacher, Fr. Ch., Etatsraad og 
Professor medicinas. Afhandling 
om Blodkars abnorme Gang, XL1X. 
Hans Död LX.

Scomber Esox. LXXXX.
Sebastes norvegicus, LIV. LXXXX. 
Semitiske Spr eres Særegenheder 

i Kjonsformerue 127, 131 137.
Sevobjerget. 263-272.
Sibbern, Professor. Om den intellec

tuelle Anskuelse XXXII. Om For
holdet mellem Siæl og Legeme, 
LXXXV-XXXVI.

Siguloner hos Ptolemæus. 276. 
Sielland, Etymologien dertil. 290. 
Sillende (Sinlendi, Sidlandia) 276.

Skaaler, höitidelige. 72.
Skanderup. 266-
Skani. 266-.
Skaun. 268.
Smykker af Rav. 155.
Snoge, Afhandling om deres Avling, 

Udvikling og Födsel, af Etatsraad 
Herholdt, XLIII-XLIX. LXV- 
LXXII.

Söeret, en dansk, formodentligen af 
Kong Hans; Afhandling af Prof. 
Kolderup Rosenvinge XXXVIII, 

Solaarets rette Længde, XLH- 
XLIII.

Spams auratus, LXXXIX.
Spür s. Scepter.
Sprog, i hvilken Region det bevæger 

sig. 105 ; Sprogs Fortrin og Mang
ler, Maal herfor. 106 ; Sprogets 
Opgave 108; hvorvidt udtrykker 
Folkenes Verdensanskuelse, 109; 
det Poetiske deri, 123.

Sprogrigtighed, Begrebets Relativi
tet. 113. 114.

Sprogsammenligning, nødvendig For
sigtighed derved. 122.

Squalus fimbriatus, LXXVIII.
Steenvaaben hos de gamle Nordboer, 

deres Bestemmelse. 151-161.
Stellaria gr önlandica, LXXXVIII. 
Stol og Stolkonge 46-47.
Stole, Sæder ved Gjæstebud. 71. 
Ström's Berglax. XlX,
Sturla Thordsens Fortælling om Ha

kon Hakonsens Kroning. 59 - 63. 
69-72.

Tt2
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Substantiverne have ikke oprindelig 
Kjonsmærke. 120. 133. Anni.

Succinum, Navn paa Rav. 173. 182. 
Sunnive (den hellige) hans Skrin.

46.
Sværdet soin Regal hos de norske 

Konger ,62. 90-92.
Svend Tveskiægs Historie hos Saxo ; 

XXXIII-XXXIV.
Sverre (Kong), hans Kroning og For- 
„ hold til Geistligheden. 11-16. 41-

T.
t (</) pronominalsk Neutrumsmærke, 

oprindelig kun forstærket Demon
stration 136 j udbredet videre, ibd.

Tacitus's Beretning'om Norden. 274-
275. Beretning om den preussi
ske Ravkyst. 311.

- Teutoner. 282-283.
Theorie, Rækkernes, Afhandling af 

Prof. V. Schmidten, XV-XVI.
Thingsteder, Kongerne modtoge her 

Kongenavn. 43-44.
Thomsen, Pastor, Veir - Iagttagelser 

paa Færoerne, LXXXVI.
Thorlacius's Afhandling oin Herku

les ved Skilleveien, XXXIX. Hans 
Död, XLI.

'Thorstensen, Landphysicus , Veir- 
Iagttagelser i Island, CVI.

Throndhjem. Kongernes Hylding der. 
49-50. Kroningsstad. 54. Regall
erne der bevarede. 99.

Throndhjems Erkebisp, Ordinatoi’ ved

de norske Kongers Kroning. 52-53- 
Throne. 46. 49-50.
Titule. Pytheas’s Beretning derom. 

294-303. hvilket Land derved for- 
staacs. 296.

Titulatur, norske Kongers. 75. 78-79. 
Toraresin, Provst, Bidrag til Kund

skab om Grönlands Flora, LXXIII.
Trentepohl, Veir-Iagttagelser i Gui

nea, XL.
Trig lops, LU.
Tönsbergske Forlig 1277- 23-24. 33.

U.
Ulke-Kvier, LU.
Urnbellater i Grönland, LXXXVIII. 
Trsin, Professor, optages til Med

lem , XV. Om Solaarets rette 
Længde, XLII-XLIII.

Uvularia amplexicaulis, LXXXVIII.

r.
T7!laben (Steen) , deres Bestemmelse, 

hos de gamle Nordboer. 156-16L 
Fdåbentag, Skik ved Kongevalg. 45. 
Fdagmæren, XVIII-XIX-
Færnepligt under Christian den Siette, 

XXXIV-XXXV.
Edhl, J., botaniske Undersogelsei’ i 

Grönland, LXXHI-LXXVII.
F and fuldher red i Jylland 276.
Ear mens Fordeling i Aaret. Af

handling derom af Prof. Schouw, 
LXXXXIII-LXXXXIV.
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Vielse s, Salving.
Videnskabern.es Selskabs Forhandlin

ger, XIII-CVI. Medlemmer I-XII.
Vogniarus islándicas, XVIII - XX, 

LXXXX.
« I l

zr.

Æ.
Æghylstere hos de hugfodede Blöd- 

dyr. Afhandling derom af Dr. 
Lund, LXXXVIII-C.

¿Estuariuhi ved Ravets Iljem efter 
Rytheas, 243 ff,

Æstyerne samlede Rav efter Taci-

W ady Etatsraadjhans Död,LXXXVII. 
f'VerlaujJ.y E, C. Etatsraad og Pro

fessor. Om de norske Kongers 
Salving og Kroning i Middelalde
ren. CII-CIV. 1-100. Bidrag til 
den nordiske Ravhandels Histo
rie. 149-316.

Wilhelm af Sabina (Cardinal) hans 
Gesandtskab til Norge for at krone 
Hakon Hakonson. 19-23.

Wither o : Juther, 286.
Witheslet, 286. . ; i
Wolfiske Legemery XLIX.
Wormskioldy Lieutenant, hans Bi

drag til Kundskaben om Grön
lands Flora, LXXIII.

z.
Zeise, Prof., Afhandling om Phos- 

phorets Evne at bundfælde Me
taller, XXII-XXIII. LV. Om 
Platinchloridet LV. Om kul
brintet Chlorplatin - Ammoniak, 
LXXVIII-LXX1X. Om Dyvels- 
drækolie, LXXIX. 

tus’s Beretning. 311-313.
, JfVJy J Ï i.i i £ ,.l O'M »bl -

L . * I’l —

' 5?«
Öer og Ilalvöer 'föfVextlcdes af de 

Garnie; 261-262. 'f !
Ôrèthing Ved Throndhjcm. Norges 

Kongct Bleve hyldede dér. 44.
Örn paa Sceptrét 86.
Örsted. Etatsraad', Om Legemernes

’ ; 1 1 indvortes Natur, især med Hen
syn til Striden mellem det ato
mistiske óg dynamiske' System, 
XXni-XXl V. Electromagnetiske 
Fórsog for at udfinde om galva
niske Redskaber kunne bruges til 
at frembringe meget stærke Mag
neter, XXIV, Et clcctromagne- 
tisk Forsög, som strider mod Am
pères Theorie, LVI-LVIII. Om 
Forholdet mellem Lyd, Lys, Varme 
og Electricitet, LVIII-LIX. Mid
del til at udmaale Dybder i Ha
vet, LXXXIV-LXXXV. Om Fa
radays Opdagelse, C-CII.

Öxe (St. Olafs). 94-95,
Öxer, sinaae, af Rav, 155-164»
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Rettelser^
?

í>i«e 106 L*  6 have kernel læs være lleven

— Ill 1^ 17 Tvang læs Trang
— 117 L. 19 det horer læs de htire
— 121 L. 11 inden at læs uden at
— 125 L. 14 Sprogslægt, af læs Sprogslagt af'
— — L. 2 f, n. men ved læs men med
— 132 L. 1 en Vaklen læs den Vaklen
— — Ij. 4 antage læs antager
— 138 L. 9 rnanilikum læs mannlikun.
— 145 L. 17 Academies læs Academiets
— 147 L. 4 f. n. nouovo I. nuovo,
— 160 *)  L. 8*  Homer 1. Hörner II, II, 813-1Í-
— 228 *)  Sidste Lin» længes I. længer,

233 L. 15« Underrettede som 1. Underrettede» on>.
— 240 I/. 1» Mundingen 1. I Mundingen,
— 258 *)  L. 5» Kirkefader 1. Rhetor.

295 ♦♦) L. 6*  Slæder 1. Steder..
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