
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.
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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
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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 
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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- 
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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
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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. 

A a 2
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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



202

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.
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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
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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
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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. *•*)
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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-
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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.”



249

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
q aq
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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.
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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-



255

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.



157

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



275

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



•285

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,
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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— 
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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.


