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I N D H O L D.
SiS«
Om Frankernes Mynter i Orienten, ved Profs. F, MUnter
\Dm Aarsagen til Legemers Elastisitet med en almindelig Ind
ledning af Professor Treschow
Et Tillæg til det den ilte April 1806 af det Kongelige
danske Videnskabernes Selskab belønnede Priiskrivt, med
Devise, in virium ducit culpæ Fuga si caret arte»
Hor. j over det for Aar et 1805 udsatte Historiske
Prisspörgsmaal, af ffustitsraad og Professor N Schotts
g Afhandling om Ronierske Kunstmonumenter, henhorende til den
Mithraiske Dyrkelse^ Skreven i Begyndelsen af Aar et
1798 af Professor Georg Zoega. Oversat af Ita
liensk ved Doctor Degen
Om Vandspringene Geiser og Strok i Island af Lieutenant
Ohlsen
\ Et par Ord i Anledning af en Dansk Reisendes Brev om En
gelsk Klæde af Sel-Laad, og det til samme fbiede Tillæg
af Handelstidendens Udgiver, ved Professor Otho
Fa br idus
•
.
Om Chronometerets Anvendelse til at finde den geografiske
Længde qaa det faste . Land-, og Anvisning til den
Omgangsmaade, som med Chronometeret bor bruges,
af Provst A. Pih l
Nogle almindelige Betragtninger over Fy hrers Anlæg, med
udforlig Beskrivelse af Indretningerne ved. de paa de
danske Kyster, i de seenere Tider, anlagda Blus- eller
Steenkuls • Fy hrer. Skrevet i December 1806 af Com
mandeur Paul de Love nor n
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. Eu Afhandling, hvori gives en Oversigt af Grundrente
i de Diompiaske Orgier. Af Jkistitsrciad og Profes
sor N. Schow.
Forslag til en Ordbog for Philosophien, som et Middel
til at fremme giensidig Forstaaelse blandt Philosopherne, nf Justitsrnad C. F. v. Schmidt-P his el dek.
En Afhandling, hvori folgende Spörgsmaal oplyses og be
svares: i hvilken Henseende kan det græske og latin
ske Sprogs Studium især bidrage til det danske Sprogs
Culturé Af Justitsrådd og Professor N. Schow.
Fortsættelse af Betragtninger over Fyhres Anlæg og Ind
retning i Særdeleshed med Hensyn til Lampe og Blink
ly hre, samt en udforlig Beskrivelse med Tegninger,
af det i Aaret 1804 paa Christiansöe anlagde BlinkFyhr, og en seenere Indretning af disse. Slags Fyhre,
med en Lampe, til et vHka arligt Antal Rev erberer.
Skrevet i Martii 180? af Commandeur Poul de
Löu/enö r ».

Historiske Betragtninger om Hestekiöds Brug til Menneskefode i Norden i ældre Tider. Fed Bibliotheksecretair
E. C W er lauff,
Betragtninger over det Spörgsmaal: om Mennesket seer kun
med et Oie ad Gangen, eller med dem begge tillige ?
Et Sidestykke til Dr. Galls Lære. Af Professor
Herholdt.
-
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jLkznd^kjdnt Korstogenes Historie

ikke

er

bleven

forsömt af

ældre og nyere Forfattere , og den Indflydelse , disse Krige
havde paa Statsforfatning, Cultor og Sæder i Europa, er betragtet
og fremstillet fra forskjellige Synspunkter; saa er det dog langtfra,
at denne vigtige Materie var aldeles udtömmet, eller at selv alle
de Kilder vare bragte'for Dagens Lys og bearbeidede, som kunde
tjene til saa mærkværdige Tiders Oplysning.
Vel ere Archíveme
og Bibliothekerne i Europa for det meste gjennemsögte, uagtet vel
og i disse een eller anden vigtig Opdagelse kunde vente paa nogen,
der forstod sig’paa at gjore den; men de orientalske Forfattere
ere endnu ikke studerede med behörig Nöjagti died *),
mange
iblandt dem erc neppe kjendte, og andre henligge i Bibliothe
kerne.
Ligesaalidet har man været opmærksom paa de övrige
Classer af Mindesmærker fra hiiri Tidsalder, paa Steenskrivter,

Saladins Periode er bleven med Lykke bearbeitet af dLirzw i hans Fïe te
Saladin, Sultan d’Égypte et de Syrie, Blandt de nyere har Hr Fredrik
IVilken erhvervet sig megen Fortjeneste af Korstogenes Historie ved s'n
Commentatio de btflorum cruciatorum ex ALulfeda historia, Cioetting, 1798'

i
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hvilke, uagtet Saracener og Tyrker med uhört Barbarie have raset
imod alle Levninger af de omsider efter megen Blodsudgydelse fra
Orienten bortdrevne Franker, dog udeatvivi endnu maae være
tilovers i tilstrækkeligt Antal blandt Ruinerne af deres Kirker,
Klostre, Fæstninger og Palladser *
);
og paa Mynterne som bleve
slagne af deres Konger, Fyrster, Grever og Tidre Baroner.
Disse sidste omtales neppe hos Numismatikerne, der næsten synes
at have været uvidende om deres Existenz.
Og alligevel lider det
ingen Tvivl, at jo Steenskrivterne, og især Mynterne kunne være
saare nyttige til at opklare hine Tiders Historie, og at meget i
•den vilde vinde et nyt Lys, naar man forst var saa hældig at
kunne ledsage Fortællingen om Tildragelser med Henviisning paa
de overble vne samtidige Mindesmærker.
Hændelsesviis er jeg overkommet nogle Mynter, som .til
hore disse Tider. Min Opmærksomhed blev derved spændt. - Jeg
iögte efter flere hos de bekjendteste Forfattere, indhentede Efter
retninger fra nogle af de berømteste Kabinetter, og fik snart den
Overbeviisning, at dette Fag af Middelalderens Numismatik ligger
endnu aldeles udyrket. Det er altsaa Tid at bode paa saadan ManIkkun fire Inscriptioner ere mig bekjendte: tre af dem findes paa
Gravene af Gottfried af Bouillon, Balduin I. og Balduin V. i Op
standelsens Kirken i Jerusalem.
De ere nöjagtigen copierede af
Mariti i hans Istoria del templo della resurrezione o sia della "chicsa del
S, Sepolcro in Gerusalemme, Livorno 1784, Den fjerde, af Wilhelm
af Beaujeu, en af Tempelherrernes sidste Stormestere, har Paul
Lucas funden blandt Ruinerne af St. Jean d’Acre.
See Voyage du
Sieur Paul Lucas, Tom, II, Amsterd, 1713, forste Kobbcrtavle,

c
gel; og jo sjeldnere dette Slags Mindesmærker er, desmere er
det nødvendigt at redde dem fra Forglemmelse. Maaskee lægger
ieo- altsaa ved denne Afhandling, i hvilken jeg har samlet alt
' °
Q
, hvad jeg har kunnet finde baade af Mynter selv, og'af Efterret
ninger om dem, Grunden til en ny Classe i Middelalderens Nu
mismatik, som med Tideh vil kunne voxe til ei saare betyde
*
ligt Omfang.

II.
At de större latinske Fyrster i Orienten, saasom Kongerne
af Jerusalem, Fyrsterne af Antiochien, Greverne af Edecsa og af
Tripolis, have slaaet Mynt i Tider, hvor Enhver, endog mindre
mægtig, geistlig og verdslig Baron i de europæiske Lande, især
i Frankrig« *) og Tydskland, udövede denne Rettighed; lader
sig vel forudsætte med .Vished, endog uden at man behöver at
fremlægge Beviis for Enhver af dem især.
Thi de Saraceniske
Gulddenaret og Dirhems, de byzantinske Keiseres Guldmynter,
ligesom og deres og de Armeniske Kongers **
) Sölvstykker have
sikkerlig ikke været de eneste gangbare Penge i disse Lande.
Ja
de frankiske Fyrster have maaskee ikke allene slaaet Mynt, som
*) De Mynter som ere slagne af franske Baroner, findes fuldstændigst
samlede i Dupy Monnoies des Prélats et Barons de France,
Paris
1790.' 2 Foil, Qu,

•*) Disse armeniske Mynter beskrives i Sestint's Lettere Ntimismatiche, Tomo
IT,
Dissertazione sopra aleune monete armene del Principi Rupinensi,
Nogle findes og i Pellerins Lettres, Lettr, II, Pl, I, Een i Muswi
Pembrokianum Tom, IF, Tab, 40*

6
var brugbar for deres latinske og græske Undersaatter, men
ogsaa været betænkte paa deres arabiske, og for at lempe sig efter

disse, sat arabiske Legender paa nogle af deres Præg : hvilket
allerede længe fór Korstogene Keiserne Leo IV. og Constantin XI *)
og i Kortogenes Tid Kongerne af det normanniske Dynastie i Sici
),
**
lien

ja endog Eiskopper i Frankrigs ***
)
aldeles ikke havde fun-

•) Disse numi bilingues og euflei af Leo IV, eller som han sædvanlig kal
des, Leo Chazaros, og hans Son Constantin XL ere bedst beskrevne
i Adlers Museum Cuficum B orgi anu tn
især To/. II. p<7g. 170 og i
Ses ti ni s Lettere numismas. Tom, II, p, 97.

**) Mus. Cufie, Borgianum T, I, p. go,
Roger I. var saa fojelig'
mod sine arabiske Undersaatter, at han lod sætte paa sine Mynter
de samme Sententser, som fandtes paa de Cufiske: f. Ex. Non est
Deus, nisi Deus, cui socius non est. Ja endog det mohainmedanske
Symbol : Non est Deus, nisi Deus, cujus legatus est Mohammed,
•**) En Bulle af Pave Clemens IV. af Aaret 1165, srm salig Car
dinal Borgia har meddeelt mig af det vatikanske Archiv, beviser
st Kongen af Frankrige har fort desangaaende Klage over Biskop
Berengarrts Fredoli af Maguelone i Provence (en Bispestoel, som
i Aaret 1536 blev forflytret til Montpellier), og at Paven i Anled
ning heraf har givet Biskoppen en Irettesættelse.
Bullen’, som
citeres af Dupy og af Carli i Richerche siariche intorno all' Instituzfone
delle Zecche d’Italia dalla decadevza dell’ Imperio sino al Sécalo XVII,
Dissertaz, III. (Opere, Tomo III. p, 301.) men som, saavidt jeg
veedf er ikke trykt irt extenso, lyder saaledes : Clemens cpiscopus
servies servorum Dei, venerabili fratri Magalanensi episcopo salutem et
apostolicam benedictioném. Irritâtes a súsurronibus carissimus in Christo
filius nosier Ludo vicu: (IX) Rex Francorum illustris super Melgorii
comitatu, quem in ejus prrfjudicium et injuriam a te possideri dice.
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der betænkeligt at gjore.

Vel har man hidindtil ikke opdaget slige

arabiske Mynter af de frankiske Fyrster.

Men hele den orientalske

hånt, pi udenter nns consultât: cui plenum rescript iinti s veril atem, qua.
et ipstim credimus fore contentum, et idcyco nullius commissioner aut
tninifs timeas; nam qui te tanget pupillam oculi nostri tanget: nostrum
enim negotium i» hac parte agitar,
Sane de moneta miliarensi, qutim
i is ttia dioccesi cudi facis, miramur piur imam, cujus hoc ogas consilio,
non quod injuriar# facias dicto Regi, si in feudis non suis fabrices, sed
Regi glorice, extra cujus dominium nec hoc petes, nec aliud operavi.
Ou i s enim catholic ti s mo net am debet cu de r e c um titulo
Ma home ti? Quis etiam Helfe potest esse aliena mfineta percas sor?
Cum enim nulli en liceat cudere, nisi cui, vel summi pontificis, vel
principis authoritate conceditur, quam nullus tinquam sic ejfiise concessit,
tit omnis generis monetam faceret, data authoritas ad rem certain quo.
nam pacto ad aliam extenditur? Si consuetudinem for san allegas, in
adulterino negotio te et pradecessores tuos accusas potins, quam excusas,
cum perversa consuctudines dici debeant corruptela, ' Ouodsi consuetudine
tt jure cessautibus lucro inhias, vide, quantum dedeceat excellentiam
pontificalem, négociai ionent hiijtismodi exercere, quam i'n inferioris gradus clericis repvobamus,
Certe, si venerabilcm fratrem nostrum Agathensem episcopum in hac parte requireres, audires utique ab eodem,
quantum ei hoc disstiasimus ad opus simile provocato , cum essemus in
statu alio constitutif
Hine est, quod fraternitati tuce per apostólica
scripta pracipiendo mandamus, quatenus si in regiis fendis hoc facts,
pareas prohibenti, et si alibi, nihilominus desistas omnino, cum Deo et
Nobis displiceat, et sit contrarium honestati, Dot. Viterbii XT I Cal
*
Octobr. pontificatus nostri anno 17, Den i Bullen omtalte MyntsortZM/Z.
/«me. eller Miïlereis var spansk.
Men der havdes o.gsaa af lignende
Navn iConstantinopel. Carli l, c.p. 25? S» Af disse iA.a^uelone slagne
arabiske Mynter har Tiden ikke levnet os nogen.
1 det mindste
findes ingen af dem i Dupy’s ovenfor-anfôïle Værk. Paven havde
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Numismatik er i saadan Barndom, at endnu saare meget er at
vente til dens Berigelse: og at Mynter af dette Slags virkelig have
været til, viser en af Pave Innocenz IV. i Perugia 1253 udstædt
Bulle, ved hvilken de forbydes under Bans Straf *).
Man seer
saa meget des storre Aarsag at være misfornøjet med Biskoppen af
Maguelone, som just til samme Tid et Korstog blev gjort mod
Maurerne i Spanien. Hist, de l'E'glisc Gallicane T. XI, p. 565, Paa
senere Mynter af disse Biskopper findes et Kors, hvilket Dupy hol
der for en Virkning af Pavens Irettesættelse.
Monnoies des Baroni
de Frances II, p, 216,
*) Apud Raynaldum ad Ann, 1253. Ns. 52.
Transmissa nobis insinua»
tione monstrasti, quod eum tibi liquido constitisset, quod in Bisantjis
et Drachmis qua in Acconensi et Tripolitana civitatibus fiebant , a Chri.
stianis nomen Mahometi, ac annortnn r. nativitate ipsius (dette er øjen
synlig urigtigt, og skal være a fuga ipsius') niimerus sculpebantur, tu.
in omnes illos, qui nornen et numerum ipsa in iisdem Bisantiis et Drach.
mis, sive in auro sive in argento sculperent de cater o, vel sculpt
facerent in regno Hierosolymitaiso, principatu Antiocbeno ac co/nitatu
V
Tripolitano, excommunication! s sententiam promulgasti-, quare pctiisti,
ut eandem sententiam robur facercmus firmitatis ohtinere, Nos igitur
at tendentes non solum indi&ium esse, sed etiam abóminabile hujusmodi
blasphemum nomen tarn solemn! memoria commendare, mandamus, qua.
tenus sententiam ipsam facias auctorjtate nostra sublato appellationis ob.
staculo inviolabilitcr obsenari, Dot. Pentsia id. Fehr, anno X, Af den
Omstændighed at Mohammeds Navn stod paa disse, ligesom paa
de i Maguelone slagne Mynter, kan mad Sikkerhed sluttes, at de
ogsaa have havt Syrn’olet.
Denne mærkværdige Bulle, som ingen
Numismatiker sögte hos Raynaldu-> har H« Cancellieraad Tjchsen
atter draget for Lyset i sin fortreffelige Introductio in rem numnri m
Muhammedltnoruni, p.

af denne mærkværdige Bulle, at Gulddenarer og Sölvdirhems
bleve saavel i Kongeriget Jerusalem, som i Fyrstendømmet Antio
chien, Groyskabet Tripolis og i St. Jean d’Acre slagne paa samme
Maade som Kalifernes Mynt, med det mohammedanske Symbol og
Hegifens Aar; og at Favens Legat, Kardinalbiskoppen af Tuscu
lum allerede havde udgivet alvorligt Forbud derimod.
Intet Un
der, at Paven var strax villig, paa Legatens Begjering, at sanctionere denne hans Anordning.
Sagen selv er upaatvivlelig. Ikkun
det Spörgsmaal kan være controvcrs, om disse, aldeles som den
gjængse arabiske slagne Mynter have været udprægede under de
Latinske Fyrsters Navner eller maaskee blot vare Copier af de
erabiske, bestemte til Handel med de mohamtnedanske Lande;
ligesom det var Tilfældet med de arabiske i Frankrig slagne Penge,
og ligesom i vore Dage Guldpagoder præges i Europa: og jeg tilstaaer, at dette -sidste forekommer mig ikke saa aldeles urimeligt,
om jeg ellers forstaaer Bullens Ord rigtig, hvor det hedder:
quod cum tibi liquido constit isset, o. s. v. Da heraf syne$ at folge,
at Legaten dog forst har maattet anstille Undersögelser om Sagens
Beskaffenhed ; hvilket vel neppe havde været fornödent, dersom
disse Penge havde været courant Mynt, eftersom Alting da havde
været notorisk.
Sagen vil vel blive uvis indtil man engang finder
kufiske Mynter med latinske Fyrsters Navne.
• '

• "

>

'•

* -

ni.
Mynter, slagne af Kongerne i Jerusalem, ere endnu ikke
komne for Dagen.
At de have existeret, lider saameget mindre
Tvivl, som disse Kongers Vasaller udövede Myntrettighcd ; og det lader

PÏJ. Sti. Skr.

IPDil,
I
-» •

z *

B

.

10

sig ikke tænke, at de allene skulde have ladet byzantinske Myntsorter, £ Ex. Besaner og Hyperpyrer *),
som nævnes af Historie
*
skriverne, have Omlob i deres Rige.
Men Tiderne vare slette :
Jerusalems Konger vare forviklede i idelige Krige med Samenerne ;
i Landet selv herskede liden Enighed , og den indvortes Admini
stration var sjelden god.
AarsagOr nok, hvorfor Landet, som
desuden ikke var synderlig frugtbart , kunde være fattigt, og
fölgelig have liden egen Mynt.
Udentvivl have og Saracenerne
efter Jerusalems Erobring ved Saladin indsmeltet hvad der endnu
forefandtes : og alt dette maatte tilsidst have den^Fölge, at disse,
ligesom næsten alle andre frankiske Fyrsters Præg , forsvandt.
3kke engang Samtidens Historieskrivere, eller andre Monumenter ♦*}
Besan, Byzantiner, var overhovedet den i det græske Keiserdb’mme
courserende Guldmynte
Det var altsaa et almindeligt Navn, som
ikke beregnede nogen fast Værdis,, da der gaves flere Arter af Guld
mynter.
Hver Keisers Guldmynt havde derfor sit eget Navn.
De
af Romanus Diogenes hedte Romaner, Constantinus Ducas’s Con.
stantiner, Michael Ducas’s Michaeler, o. s. v.
Hyper pyrerne, eller^
som Korsherrerne kaldte dem, perpres, pourprées, vare hos Græ'
kerne et Slags Guld-Solidi.
Men over deres egentlige Værdie ere
Forfatterne ikke ganske enige.
Grækerne havde ogsaa Staters (.fire
Drachmer eller franske Sous) og deelte deres Guldmynt i to, tre
Og fire Dele: Semisser, Tremisser og Tetarteron, hvilken sidste,
meget lette, af Nicep/ioiut Phecas opfundne Mynt, Frankerne kaldte
Tartaron,
Jevnf. om alle disse Myntsorter Du Cange de Imperator
*
*
CPolitanor
s, inferioris avi numismatihus. Roma 1755 §. 7b-iOXa
og ttldeels Carli i deu anforte tredie Dissertation.
tM) I Assises du Royaume de Jerusalem tales vel om Coins j
ikke Mynt men Segl..

dog er ctefc

££
omtale de hierosolymitanske Kongers Mynter.
Ligésaalidet have vi
Efterretninger om at Hospitaliterne, Tempelherrerne, eller den tydske
Orden, medens disse Ridderforbindelser blomstrede i dette Kongerige,
«loge egen Mynt, uagtet de eiede store Besiddelser, og i det
mindste de tvende forste hörte med til dets Baroner.
Af Tem
pelherrerne er aldrig nogen Mynt kommet ti! Syne: af Hospitali
terne haves vel enkelte Blybuller *
),
som maaskee ere samtidige
med Kongeriget Jerusalem. Men deres ældste bekjendte Mynter ere
slagne efter at Frankerne vare fordrevne fra det faste Land af Asien,
og medens Ordenen- havde Rhodus inde : og den tydske Ordens ældste
Mynter cre europæiske.
Det var da allene hine Rhodisiskc, som
kunde sysselsætte os her ; men da disse findes samlede i tvende
bekjendte Værker, Sebast, Pauli Codice Diplomático del militare
Ordine Gerosolimitano og Paciaudi de cultu S. Johannis Baptistœa
og jeg ikke haver noget Nyt at tilføje, holder jeg det for overflódigt at omtale dem i nærværende Afhandling.
*) De ældste Blybuller som Laves af Johanniter - Ordenen, findes hos
Pauli Tom, II, Tab, i.
Den ældste Mynt er af Stormesteren Deodatus Gozzoni 1346. Tab, 4.
Ordenens Guldmynter ere paa Aver
sen aldeles copierede efter de gamle venezianske Zechiner» Johannes
Døberen rækker den knælende Stormester en Fane, og Inscriptionen
er: s. Johannes og Stormesterens Navn, tilligemed nogle ufor.
Staaelige og sfvex’ende Bogstaver in aria nupik
Paa Reversen er en
staaende Christus med Evangeliibogen i Haanden, omgivet af ni

Stjerner i en Glorie, med Omskrivt: sit tibi xpe dätus quem
Regis iste du eller ducaímí» Paciaudi p. 318.
Sölvmynterne ere af
forskjellig Art: de staae hos Pauli Tab, 3 og hos
pøg.
3ip-3O.
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IV.

Antiochien blev allerede i forste Korstog og forend Jerusa
lem,
erobret af Frankerne, og indrömmet den normanniske
Prinds Boemund, Sön af Robert Guiskard, Hertug af Apulien,
hvilken selv var Fyrste af Tarent og Bari. Da han allerede forte
Fyrstetitelen, fik han sit ny erobrede Land som et Fyrstendøm
me.
Det udstrakte sig mod Vesten indtil Tarsus i Cilicien, og
mod Osten indtil Heraclea. eller Charkel i Syrien.
Han for
mælede sig 1106 med Constantia, en Datter af Kong Philip I. i
Frankrige, og efterlod, ved sin Doå 1108 en spæd Son, Boemund
IL, ti) hvis Formynder den tappre Tankred, en Söstersön af
Robert Guiskard, følgelig en Fætter af Boermind I., blev ud
nævnt..
Men denne: regjerte: ikke længe,, og overdrog paa -sit
Yderste i Aaret 1112. Formynderskabet over den unge Balduins
Lande, til sin. Söstersön Roger,, der altsaa var en Datterson af
Robert Guiskards Söster , og udentvivl den spæde Fyrstes nær
meste Frænde..
Roger var vel tapper,, som alle Korshærernes
Anförere; men gjerrig,, fræk,, vellystig og forfalden til Druk
kenskab.,
Han formælede; sig med en Sóster af Grev Balduin af
Rdessa ; og muelígt, at denne Forbindelse med en af de mægtigste Fyrster,, hvilken ogsaa i Aaret 1118 besteg Tronen af Jeru
salem,, har opvakt eller befæstet Tanken hos ham, at beröve
* Myndling; hans Fædrene - Arv..
sin
Dog fik han ikke Tid til at
udfore sin Plan,/ da han faldt 1119 i et Slag ved Atarab, mod
Kongen af Aleppo,, Ilgazi ben Ortok..
Hvorpaa Kong Balduin IL
modtog Formynderskabet,, hvilket han og forte til den unge Fyr
stes attende Aar i Aaret 1126, da han overgav ham RegjeringeD
*
eg formælede ham med sin Datter Alise,

penne Roger er det,
i. min Samling,

jeg tilegner folgende Kobbermønt

St.. Georg til’ Hest, ifærd med at gjennembore Lindormen:

paa

den ene Side- Monogrammet (Æ).
Navnet paa; den an
den Side er udslettet..
Men. det har unægtelig været

TEGLTIOC eller og Monogrammet

.£ *).-

En Kreds,

hvori:: POT^> HPNTAIIC ANTI **
)..
St. Georg „ Georgius Cappadoxaríansk Erkebiskop af
Alexandrien, som uagtet sin Uværdighed har faaet Plads blandt
den Katholske Kirkes Helgene' ***
),
forekommer ofte paa denne
Tidsalders Mynter.
Fra sjette Aarhundrede af blev han dyr
ket som Helgen i Palæstina og Armenien ; men var ikke heller'
ubekjendt i Europa, og, havde' sine Altere baade i Rom og i
Trier. Alligevel m aa tte han staae tilbage for mangen Anden, og
den forste: romerske Biskop, der erkjendte ham for Helgen, reg
nede ham iblandt de Martyrer,, qui Deo maps, quam hominibus
no ti sunt.
Men Korsförerne lærte at agte ham höjere :: han og,
nogle andre himmelske Helte havde, ved at undsætte dem til rette

*) Saaledes staaer det paa en Mynt' af C'onstnntinus Ducas.
orient. D. pr 748.

Bandtiri Imp.,

**) See Kobbertavlen dg. I-

***) Hans Historie fortælles af BoOandisterne? Acta Sandor. April T. III.
p. 100 -163.
Jevnfor Gibbon history of the decline and fall of Ro.,
man Empire IK. p. m. 99,,

*4
Tid, forskaffet dem Seler en i det store Slag ved Antiochien ï
Aaret 1098 *
):
og fra Korstogenes Tid af blev han Riddervæse
nets Patron og Engcllands Skytsgud.
Ogsaa de byzantinske Kei
seres samtidige Mynter forestille ham ofte, men til Tods, med
Sværd i Haanden **
) eller blot i Brystbillede: og vel mueligt, at
vor Mynt, søm stiger op til Begyndelsen af XII Aarhundrede, er
det forste Monument af denne uværdige Helgens Dyrkelse.
Mo

nogrammet

betyder Q OC/lOgy °S forekommer saalcdes, eller

(Æ) eller og (S) ikke allene i græske Manuskripter,

og paa

gamle Malerier ***
),
men ogsaa paa byzantinske Mynter af samme
Tidsalder ****
).
Dog er det maaskee værdt at la'gge Mærke til at
det undertiden udelades foran for en Helgens Navn.
Saa f. Ex.
have byzantinske Mynter ligefrem o

j

0

•) Mailly Geschichte der Kreuzzüge IT. p. 511.
Næsten alle det forste
Korstogs Historieskrivere have denne Fabel.
Den var et Stratagem
af Feldtherrerne >
ligesom hiint,
hvorved den h. Lanze blev
funden»
«•) F. Ex. Mynter af Alexius Convenus, hvor han sees i Brystbillede»
Eckhel doctr. mimor. veter. E1II. p. 260. staaende med Diadem, lige
som Keiserne ; med Sværdet findes han paa Mynter af Johannes
II. Porphyrog, ibid. p. 261. og du Cange l. c. §. 32. pt 57.

*>**) Jevnf. Paciaudi de cultu S. Joh. p. l8-< 2Ö0» 389*
j

p px> paa den ovenanforte Mynt of Constantifins Dticas , som
blev Keiser i Aaret 1059, hvor S. Georgii Brystbillede sees med
Sværdet, og tvende Monogrammer, hvoraf det ene er det i Tex
ten nævnte,
det andet hans Navn.
Banduri hnp. orientale II.

748*

o. s. V, *)»

¿

Myntens Revers,

som efter den

paa de byzantinske Mynter ikke usædvanlige Skik *****)
), • har intet
uden Inskriptionen, frembyder adskillige Vanskeligheder.
Den
bestaaer af tre Linier, af hvilke de tvende sidste ere lettesr at
læse. De tvende forste Bogstaver paa anden Linie ere FTP, Derpaa folger et af N og p dannet Monogram ; dernæst A 0» N? hvortil
(2 ogsaa udentvivl horer, som er det forste Bogstav af tredie Linie.
Disse Bogstaver sammenstagne danne Ordet nPNTAnc, som
ikke kan læses med mindre Vocalen J[ skydes ind imellem P og
hvilken da formodentlig indbefattes med under det ovenomtalte

Monogram.

j

Vi faae altsaa Navnet

som,

skrevet

efter den sædvanlige Orthographie TTgryYOcty ?
er det latinske Princeps,

zantinske Forfattere *♦),
■O

eller

forekommer saaledes hos by

og er endnu i Brug i det ny græske
•

.

.

*) Jevnf. Eckhel Doctrina numor, ÉIjI. p. 260. 262'. 270»
findes ogssa Navnet uden* Artikel , f. Ex.

Undertiden
Eckhel 1.

p. 361. 262.

’•**) Deslige Mynter baves f. Ex. af Basilius Macedo,
Johannes Zimisces, og mange andre Keisere.

Nicephorus Phocas

***) Jev nf. D« Cange Glossarium med, et Infima Gracie atis ad V, ergry/yify
sasledes kaldtes de franske Fyrster i Morea af Huset Villehardouin.
Ogsaa Cinamus kalder Raymund af Anriochien Aviio%eiaç T^iyseiva,
Histor. L. I. c. 10. L. II. c. 3.
At Stempelskjæreren udtalte og
skrev Ordet vrsivxairç, er et Bevris for at han ingen Græker var
Ogsaa i Occidenten findes Fejltagelser i dette Navn.
Jeg har en
Guldmynt af Sico y Fyrste af Benevent» hvor han kaldes Princes,

l6

Sprog. Det sidste Ord har derpaa ingen Vanskelighed. Endskjdnt
dets tredie Bogstav til Nöd kunde læses som et
saa viser dog
Forbindelsen med de övrige, at det maa være et TP.
Vi faae
da anti. d. e. Antiochia ;
og vor Mynt omtaler en Fyrste af
denne Stad, hvis Navn maa. findes paa forste Linie.
De tvende

forste Bogstaver paa samme ere umiskjendeligen PØ,
Det tredie
er det samme som i Stadens Navn, altsaa
Derpaa folger et
Bogstav, som har Formen af et
, og vel kan være et latinsk
cursiv G, eller og en Abreviatur.
Fortegnelsen over de AntiO’

chenske Fyrster viser snart, at vi ikke have Valg. Der er ingen
anden end vor Roger, som Mynten kan tilkomme.
Hans Navn
skrives ogsaa Royer *
):
og i Tider, hvor man tænkte saa lidet
paa Orthographie, var det intet Under, at disse Navne bleve
udtalte og skrevne forskjellige.
Roger, Rogger *****)
)', Royer,
Rottger vare altsaa sædvanlige Former og den sidste har udentvivl

Stempelskjæreren tænkt paa.
•Robert Rotbert )•***
• t

Paa samme Maade gjorde man af

¿

i

*) Deguignes Geschieht.: der Hunnen F, p, 53°»

**) Saaledes finder jeg Kong Rogers Navn .skrevet paa en Blybulle.
Muratori de Sigillis rned. Ævi in Argelati variorum iüustritim virorum
dissertait, de moneta Itálica. T. Ill, p. 119.
X

***) Saaledes findes sïgillvm rothberti. aversani etiscopi. 1113. Mu.
ratori ibid. p. 117.
Kong Robert af Frankrige skrev sig egsaa
paa sit Segl rotbertvs.
"Nouveau Traité de Diplomatique, Tome ZX.
?♦ 125.
Ligesaa Robert Friso, Greve af Flandern.
Samme sr.
p. 122,
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Ikke heller niaa man forundre sig over Monogrammet paa
Myntens Avers.
Middelalderen gjorde meget af Monogrammer,
hvilket især Fyrsternes og Kejsernes Navne i Diplomerne bevise;,
og hvor hyppigt Korsfarerne selv i inscriptionernes Context brugte
disse Forkortelser, kan sees af de oveuanforte Gravstene over
Balduin I. og IV.

Vor Roger kalder sig Fyrste af Antiochien > fordi han vir
kelig var Landets Regent.
I de Tider tog man det ikke saa
iiöje med Titulaturerne.
Men mueligt er det alligevel, at Tite
len som han forte, stod i Forbindelse med hans Plan, at anmasse
sig selv Herredommet over dette Land.

Endelig maae vi ogsaa lægge Mærke til,
er det græske. Antiochien har endnu dengang
Indvaanere: og Beemund havde efter at have
dom af Korsfirerne, maattet tage den til Lehn
Kejser Alexius Co.mneniis.

at Myntens Sprog
havt mange græske
faaet den til Ejen
af den byzantinske

Foruden denne Mynt haves af Staden Antiochia et Segl,
paa hvis ene Side sees Apostelen Petrus med Noglerne i den höjre
cg et Kors i den venstre Haand, og Legenden SANCTVS PETRVS.
Paa den anden Side forestilles Apostelen som prædiker for Folket, med
Omskrivt S. CVMVNIS ANTIOCHIE. Sigiltíim Communis Antiochia
Udentvivl er altsaa dette Segl det,
hvormed Stadens Magistrat
Under de latinske Fyrster udstædte sine Acter.
Sproget er her
Maritl Descrtz, del Templo della Risurrezione, p. 123.
FíJ. Sel. Skr. 1805. ¡^Veh I Hafte,

C

<8
latinsk.

Seglet er altsaa formodentlig af en senere Tid;

og det

græske Sprog har da vel efterhaanden i Documénteme maattet vige
for det, Erobrerne vare bedre bekjendte med. Dette Sigil 1, efter
al Rimelighed en Blybulle, var med flere andre, især gamle Pave
buller, i den berömte Prælat Franc. Bianchim s Samling, og er be

skrevet af Muratori>

som dog ikke har ladet det stikke i Kob

ber *)♦

V.
Staden Tripolis havde Bertrand, Greve af Toulouse, erobret
i Aaret iiio, efter at Landet allerede iioi var indtaget af hans
Fader Raimund.
Hans Stamme udgik med hans Sónnesons Son
Raimund IIl.y som döde Aar 1187 af Græmmelse over Slaget

ved Tiberias, i hvilket Kong Gvido af Lusignan blev fangen.
Grevskabet Tripolis tilfaldt derpaa, i Folge hans Testament, hans
Fætter Bosmund, en Son af Fyrste Boemund III. af Antiochien:
men da Sonnen endnu var for ung, regjerede Faderen i hans
Navn; og den Mynt jeg nu skal beskrive, er formodentlig slaaet

under dette Formynderskab.
Eoemund, Fyrste af Antiochien,
var i övrigt den, som efter Jerusalems Erobring ved Saladin 1187,

ej allene ikke optog de Christne, denne ædle Fyrste havde givet
fri , og ladet fore til Tripolis , men endog lod dem plyndre.
Den unge Boemund döde fór Faderen, og efterlod Grevskabet
Tripolis, som en egen Stat, til sin Broder Raimund de Poitierr,
som siden ranede Fyrstendømmet Antiochien fra denne hans afdode
•) Dicsertazioni copra le antichith italiane, Tomo IÏ. Milano 1751. p. 426

*9

Broders Sonner,

og forenede det med Tripolis,

Aaret naar Boe-t

Men da det var for Faderen, og
denne dodc Aar 1201, maae vi slutte, at den under ham slagne
Solvmynt horer til Aarene imellem 1187-1201.
Den er udgivet
mund döde er ikke bekjcndt.

af dens Ejer, den i Middelalderens Numismatik saa erfarne Pro
fessor Joseph Mader i Prag *).
►£< BOEMVNDVS COMES.

Et simpelt Kors i en Indfatning.

Cl VITAS TRIPOLI.
En Stjerne med aatte Straaler i en
Indfatning.
vog 64 Gran. **
).
Mynten selv har intet mærkværdigt.
Paa Aversen sees
Korsfarernes Kors.
Indfatningen .er, som den hyppig findes paa
Tidsalderens occidentalske Mynter.
Hele Præget er ogsaa euro

Bogstaverne have den sædvanlige gothiske Form; og at
Stedernes Navne sees jevnlig paa Middelalderens Mynter, er en

pæisk.

Sag,

hver Numismatiker veed.

VI.
En Kobbermynt i min Samling har folgende Forestilling!
En Ridder i fuldkommen Rustning.

Siden.

I höjre Haand et Kors.

Den venstre Haand sat ¿
I Myntens Feldt Bog

staverne B Û og Ù.
*) Kritische Beiträge zur Münzkunde des Mitt dahers,
See Kobbertavlen fig. 2.
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Et Kors, hviâ tre overste Arme endes flæsten som et Kløver
blad, men den nederste i en dobbelt Hale, som et
•Anker *).

En fuldkommen Ridderfigur med græske Bogstaver ved
Siden, kan ikke andet end vække Opmærksomhed.
Ridderen
viser Korset i Haanden. ligesom Kejserne ofte fremstilles paa de
byzantinske Mynter **
) : paa Myntens Revers er ligeledes et Kors,
hvis tre Ender ligne meget Korset som staaer paa den §. I. nævnte
Inscription af Tempelordenens Stormester,
Wilhelm af Beaujeu,
Mynten synes altsaa at kunne henfores til Korstogenes Tider, maaskee selv til deres fórste Dage.
Bogstavet B kunde mueligen
betegne Balduin eller Boemund.
Men neppe vil det kunne afgjores hvad det dobbelte A sigter ril; og derfor maa denne Mynts
Forklaring overlades Tiden, da kanskee andre Mynter skulle op
dages, af hvilke denne torde faae mere Lys.

VII.
Kongerne af Armenien stode under Korstogene i megen
Forbindelse med de latinske Fyrster i Orienten,, især med Fyr
sterne af Antiochien, hvis Lande grændsede til deres. Men ogsaa
de maatre friste samme Skjebne som Frankerne. Tyrkerne gjorde
disidst Ende paa. deres Rige, og ikkun Titelen blev tilovers,
*) See Kobbertavlen fig. 3»
**) F. Ex. Joannes IT, Comnenus, Bandttri 11, p, 7tf*
ibid, p. 760. lsaticius Angelus t ibid, p, 761,

Alexius Comnennr,

21
hvilken de cypriske Konger optoge og forte indtil deres Dynastie
uddöde.
De fleste Mynter som haves af disse armeniske Konger,
ère i Landets Sprog og med dets særegne Bogstaver.
Jeg har
allerede i en Note til $. II. henviist til Kilderne, af hvilke en
nöjerc Kundskab om dem kan oses.
Vi see af disse Mynter, at
Forbindelsen med Grækerne og med Frankerne har virket paa Na
tionen.
Kongen forestilles paa dem snart paa byzantinsk, snart
paa europæisk Maade.
Men disse Mynter, hvis Legender ere i det
armeniske Sprog, vedkommer ikke vort nærværende Æmne : vi bör
her aliene tale om tvende med latinsk Omskrivt, hvilke ikke kunne
forbigaaes i en Afhandling, som er bestemt til at samle alle
Efterretninger om de latinske Fyrstes Mynter i Orienten, uagtet
jeg ikke seer mig i Stand til at meddele nogen Tegning , af dem.
P. tlerin giver os Efterretning om tvende Sölvmynter i det
Kejserlig franske Cabinet *).

i. En qvindelig Helgen, halv Corpus, med Diadem, saaledes
som de Hellige pleje at forestilles (formodentlig med en
græsk Nimbus **
) ;
omkring med gothiske Bogstaver
DRAGO REX ARMEN. Reversen er deelr i to Dele. Paa.

*) Pellerin Lettres. p, 146.

♦*) Rimeligviis er det Jomfiüe Maria, som ogsaa forestilles paa de byzan
tinske Mynter, med tilföjedeOrd MP.
4uri II,
743. 761,

F. Ex» Ban^
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den ene Side staaer en Delphin, paa den anden et Fruentim
mer med adspredte Haar i Profil, som seer paa Delphi
nen,
ä.

med Omskrivt MONEA MACRI CHIO.

Et Brystbillede a£ en Konge uden Skjæg, med Kappe, og den
ene Haand som holder Rigsæblet: med Omskrivt DRAG.
REX ARMEN AGAPI. Reversen er som den foregaaende ;
men Dclphinens Hoved ligner et Fruentimmer Hoved *).

Disse Mynter ere bjensynlig a£ en sildig Tidsalder; og
da den sidste christne Regent a£ Armenien, Leo, som döde i
Paris 1393, paa sin Ligsteen i Coelestiner Kirken sammesteds
kaldes Quint Roi latin du Royaume d'Arménie; men Historien kun
kjender fire, som endte det rupinske Dynastie, nemlig: Guido
af Lusignan, Constans, Constantin, og Leo **
),
saa er det ikke
urimeligt at Drago har været denne Leo’s Formand i Regjeringen,
*) Lune médaillé, siger Pellerin, represente d'un coté une Sainte a demi
corps, le corps étendu, le chef diademé a la façon des Saints , et a
pout inscription en lettres gothiques drago rex armen.
Le rond de
Vautre coté est parti; an premier est un Dauphin en pal, au second
est une femme de ptofil à demi corps échevelée regardant le Dauphin : et
pour devise a ces mots moneta macri chio.
L'autre monnoie a d'un
coté une tête d'homme sans barbe, en forme de buste, avec un manteau,
et une main, qui tient un globe; et pour legende drag, rex armen,
agapi.
Le revers est semblable à l'autre, tant pour les figures que pour
l’inscription ; sauf que la tête du Dauphin ressemble À la tête d'une
femme. Lettres p. 146.

**) ïbid, p, 145,
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*og det er da vel ham som blev myrdet af Tyrkerne , dengang
disse erobrede Riger. Leo flygtede, og sögte Hjelp i Paris, hvor
han blev vel modtaget, nöd rigelig Understöttelse, og döde, som
sagt, i Aaret 1393.
Drago’s Mynter synes da at være slaaet
midt i fjortende Aarhundrede, formodentlig paa Öen Chios, som
nævnes paa’Rcversen af No. 1, og som Genueserne dengang havde
inde, vel mueligt, under den armeniske Konges Höjhed.
Jeg
vover forresten ligesaalidet, som Pellerin, at forklare begge disse
Mynter: det er overhovedet meget vanskeligt at yttre nogen Me
ning om Mindesmærker, man ikke selv har seet og undersögt.
/

VIH.
Af Öen Chios selv, men af en tidligere Alder,
ratori bevaret os en Solvmynt *).

har ÆT«-

CONRADVS REX R‘ et Kory.

CIVITAS CHII en Stad,
udbredte Vinger **
).

over hvilken en Örn hviler med

Mynten er öjensynlig slaaet medens den romerske Konge
Conrad 111. var paa sit ulykkelige Korstog til Palæstina i Aaret
1147.
Maaskee at han selv har været paa Chios, dengang han,
•) De Moneta f. de jure conasndi
LXXX.

See Kobbertavlen fig, 4.

i Argelati’s Samling I, p, 92» Tab,

È4

efter at have lidt meget Ondt i Asien, var vendt tilbage til Constantinopel, og derfra gik til Soes til St. Jean d’Acrc *).
Chios
var dengang atter det græske Rige indlemmet, da Alexius Commentir havde benyttet sig af Saracenernes Krig med de forste Kors
farere i lille Asien, for at sætte sig i Besiddelse af denne Öe, af
Rhodus , Ephesus , Smyrna, og flere Steder og Egne i lille
Asien **
).
Formodentlig er denne Mynt altsaa allene et Tegn paa
Chioternes Ærbødighed.
De forestille deres Stad under den kej
serlige Örns Beskyttelse.
Men det er en enkelt , ikke den
dobbelte Örn, formodentlig fordi de ikke troede at den dob
belte tilkom Anden end den Constantinopolitanske Kejser. Conrad
kaldes og paa Mynten allene REX ROMANORUM: og det ganske rig
tig, fordi han ikke var-kronet.
Han blev det heller ikke nogen
sinde, thi han ddde i Bamberg 1152 inden dette kunde skee»

IX.

Kongeriget Cypern holdt sig længst,
endog tvende Aar«
hundreder efter at Frankerne havde mistet deres sidste Besiddelser
pia det faste Land af Asien. Meget tidlig efter Stiftelsen af Chalifernes Rige, var denne, saa nær ved Kysten af Phoenicien
beliggende Öe blevet angrebet af disse Erobrere.
Allerede under
Othman havde hans Feldtherre Moavija tvende Gange hjemsögt og
plyndret den med en mægtig Flode»
Flere Gange blev den aldeles
Wilhelm. Tyr. L. XKT. c. 20 - 23 og sg,.
schichte der Deutschen 11. fr 530
*

**) Gibbon. Kok X. fr m, 323.

Jenifer og Schmidt ¡ Ge»
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erobret, og arter borttaget af Grækerne; man regner 24 Angreb,
Musulmændene med forskjellig Lykke have gjort paa den frá VII.
til IX. Aarhundrede: men forst i sidste Halvpart af XI. Aarhun»
drcde blev den ved Johannis Zimiscis sejerrige Vaaben aldeles be
friet for Sarazenerncs Herredomme.
Ogsaa chrisme Usurpatorer
forsögte et Par Gange, at rive Cypern lös fra det græske Rige,
og endelig lykkedes det for en Prinds af Kejserhuser, Isaac Com
*
nenus,
at opkaste sig til Herre,
og at antage den Kejserlige
Titel mod Slutningen af XII. Aarhundrede.
Men endskjönt han
vidste ar forsvare sig mod de afmægtige Græker, kunde han dog
ikke modstaae den engelske Konge Richard Løvehjerte, soin, for
at hævne en bitter Fornærmelse, paaforte ham en Krig, tvang
ham til at vorde sin Lehnsmand, og endelig tog ham fangen,
efterat han havde bru-dt det indgaaede Forlig. Derpaa solgte eller
pandtsatte Richard Öen til Tempelherrerne: men da disse ikke
kunde holde Cyprioterne i Lydighed, overlode de den atter til
den engelske Konge, som derpaa i Aaret 1192 solgte den for
100000 Besaner til Kongen af Jerusalem, Guido af Lusignan, '
■hvis Rige og Hovedstad kort tilforn var erobret af Saladin.
Med Guido begynder altsaa denne franske Families Dyna
stie i Cypern, som varede ved under 16 Konger i en uafbrudt
Række, indtil Kong Jacob II. Enke, én Venezianerinde, Catha
rina Corvara, efter hendes umyndige Sons Jacob lIL Dod, afstod
dette Kongerige i Aaret 1487 til den venezianske Republik *).
*) Det lusignonske Dynastie har havt adskillig« Historieskrivere.
Strphnno Lusignan, som selv var af dette Huus, Chorographia e
Vid. Sti. S^r. 1 ses. ¡VD'h ¡ Haftt.
D
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Denne beholdt Öen endnu næsten eet Aarhundrede,
tilsidst vige for Sultan Selim II, Magt,

men maatte

som 1571 endte Krigen

.med Erobringen af Famagusta»

X
Af alle disse Konger cre ikkun faa Mynter komne’til vor
Tid, endskjont det vel ikke kan lide Tvivl, at de jo, ligesom
alle med dem samtidige Monarker, have ladet præge i alle Metal
ler *).
Mueligt, at Venezianerne i det Aarhundrede de regjcrede
Öen, i Folge deres mistænkelige og skinsyge Politik have sögt at
odelægge efterhaanden alle Mindesmærker , som kunde erindre
Cyprioterne om en forhen bedre og uafhængig Tilstand **
).
Og
breve istoria universale dell’ Isola di Cipro, Bologna 1573.
Giov,
Fr. Loredano Historia de Ré Lusignani, som udgjör det femte Bind
af hans Værker, og er oversat paa Fransk under folgende Titel:
Histoire des Rois de Chypi e de la maison de Lusignan, traduite de l'lta^
lien du Chevalier Henri Gibiet (hvilket er falskt, da Loredano er
Forfatteren) 2 Bind i Octav, Paris 1722.
Histoire géne'rale des
Royaumes de Chypre, de Jerusalem, à* Armente et d’Egypte, compre»
riant les Croisades. Par le Chevalier Dominique Jauna. Leide 1747. 2
Voll, i Qv. og Joh, Paul Reinhards vollständige Geschichte von Cypern
Z Voll. i Qv, Erlangen 1766 og 6$.

*) Der findes ofçaa Efterretningel- om de cypriske Kongers Buller, endi
skjönt Ingensteds, saavidt mig bekjendt er, nogen beskrive«.
Kongerne skulle nemlig have hængt Blybuller ved deres Diplomer«
Gatrerers Abris der Diplomatik^ 1798. p» I&2.

ft*) Drøft formoder ogsaa Reinhard Geschichte von Cypern II, p, 98»
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hvad der maaskee endnu, har været tilovers,

da de mistede Öeni

har maattet forkomme og odelægges *} under Tyrkernes Svöbe,
hvilken maaskee ingen Pfovinds af det forrige græske Rige har
dfolt i"> i hoj en Grad som Cypern **
).
Saa meget er i alt Fald
vist, at Mynter af de Lusignanske Konger savnes endog i de
rigesste Kabinetter, og at man selv i Italien, hvor dog deslige
Stykker ere lettest at overkomme,
ej har Kundskab om dem.
Hidindtil har kun en eneste cyprisk Guldmynt været bekjendt,
som er i det Gothaiske Kabinet, og er bleven udgivet af Rein
*
hard ***
).
En anden Guldmynt har Pellçrin ladet stikke i Kobber,
men forklaret urigtigt ****
).
Desmere haaber jeg altsaa, at de fire
■Solvmynter, som fordum vare i det Thottisjie Museum *****
)
siden

’*’) Denne Anmærkning gjeldcr ogsaa oin alle andre Levninger af Cyperns
. Flor under Huset Lusignan. Kirkerne, Klostrene, Palládseme ligge alle
i Ruiner; og selv i de Kirker, som bleve forvandlede til Moscheer, er
intet gammelt Monument blevet forskaanet.
Inscriptionerne paa de
.
lusignanske Kongers Grave i Sophie Kirken i Nicosia ere aldeles
ulæselige; og saa er det gaaet næsten overalt paa Oen.
Jevnf. Ma»
riti Voyage dans l'Isle de Chypre, la Syrie et la Palestine
*
Neuwied. 1791«
Totti, I. pag. 93.

**) Man læse kun, for at overbevise sig herom, deft forste Deel af Mari*
ti’s Rejse, som indeholder et gyseligt Skilderie af Öcns Tilstand«

®**) Geschichte von Cypern I. p. 292.

**•*) Lettres. Tal. 3. p. 184,
*»»»*) Jevnf. Cotai. wimophyl., Thotti/uii Tomus II, £. '84.
Tre af disse
Mynter ere endog stukne i Kobber foran for denne Deel af den
D 2

kotn i Herr Kleinsmed Timms smukke Samling,

bievne mig afstaaede,

og af ham ere

ville yære Kjendernc af Middelalderens

Numismatik velkomne.
i. HVGO. REX. CYPRT. Kongen staaende i kongelig Dragt med
Krone paa Hovedet, et Kors i hójre, og Rigsæblet med

Kors i venstre Haand.

Christus siddende paa en Trone,
Velsignelse.

lyser med den höjre Haand

Ved Siden XC. *).

Af denne Mynt, som bevares i det hertugelig gothaiske
Cabinet,
er baade Formen og Præget ojensynlig byzantinsk.
Formen er i Folge den Beskrivelse Abbed Sestini har meddeelt
mig, huul, ligesom de senere byzantinske numi scyphati. Myntens
Avers forestiller Kongen i samme Dragt som de constantinopolitanske Kejsere **
) ; og den siddende Christus paa Reversen fore
kommer meget ofte blandt Comnenernes og de senere Kejserdynathottiske Catalog.
Men jeg troer alligevel at de fortjene en nye
Bekjendtgjörelse, især da den her ledsages med Anmærkninger.
•) See Kobbei tavlen fig. 5*

**) Formodentlig havde Tsaac Comnenus antaget denne Dragt tillige med
Kejsernavnet.
De> lusignanske Konger lode vel Navnet fare, men
beholdt dog Klædningen, paa Kronen nær.
R:gsæbiet vor ligele
des constantinopolitansk.
D« Cange de numis inferioris avit
ig.
Fra Constantinopel gik det over til de occidentalske Fyrster. Sammtsft $. 19.

#

a$>
stiers Mynter *).

Vor Mynt har kun XC;

men den fuldstæn-

dige Legende, som og udentvivl har staaet paa den, er ÏC. XC
Frelserens Navn.
Samme Præg forplantede sig fra Constantinopel
til flere Lande: det findes hyppig paa Sölvmynter af de venezian
ske Doger **
),
paa armeniske ***
),
og selv paa Mynter som Kongerne
af Servien, Urosz og Stephanus, have ladet slaae ****
).
Arbejdet
er raat. Den kongelige Titel er meget simpel, ikkun REX CYPRL
Mynten er altsaa slaaet, forend Kong Hugo III. efter den ulyk
kelige Conradins Henrettelse i Neapel, Aar 1269,
antog som
nærmeste Arving Titelen af Jerusalem *****
)
: og jeg troer , i
Betragtning af disse tvende Omstændigheder, at kunne med Rime
lighed tilegne denne Mynt Kong Hugo I., som regjerede fra

1206-1218»
2. h : REI : D Dh : E Dh’IP
Kongen staaendc i kongelig Dragt
med Krone paa Hovedet, i höjre Haand et Banner, i
venstre Rigsæblet.
i)

hnper, Orientale II, p. 73g, 747, 74g, 753, ’761.
Den
forste byzantinske Kejser, paa hvis Mynter Christus forestille« paa
denne Maade, er Johannes Zimisces,
Jevnf. og du Cange de numis
inférions avi, g. 28. p. 48.

**) Jeg ejer se^vi) *saadan
* * veneziansk Mynt af Dogen Giovanni Sopranzo, som
regjerede fra 1312-1327,
Jevnför og Muratori l, c, pag, 46,
37.

Sestitti Lett, numisnint, Tom, IT, Tab, 2- No, 6 et 9.
***•) Muratori I, c. pag. 93, Tab, 81»

•****) Reinhard G. v, Cypern I,

197^

Du Cange l, c, p, 50.
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IC. XC. Christus siddende paa Tronen, med en Kugle, over
hvilken Korset sees (Symbolet af Jordkloden) i Haanden.

En Guldmynt *).
Denne Guldbesan har Pellerin forst udgivet; og den fuld
komne Overeensstemmelse han fandt at den havde med Mynterne
af Kejserhusene Ducas > Comnenus og Palæologus endog i Form,
da den er en Niimitr scyphatus, og i slet Gehalt af med Solv
legeret Guld, bevægede ham til at tillægge denne med latinsk
Omskrivt forsynet Mynt en af de latinske Kejsere i Constantinopel;
skjöndt han tilstod at denne Omskrivt var ulæselig for ham. Havde
han kjendt andre -cypriske Mynter, vilde disses Legender snart
have hjulpet ham til at forstaae denne.
Den er ikke latin, men
Middelalderens fransk, som ved Korstogene var blevet herskende Sprog

blandt Europæerne i hine Lande, og bor forklares paa folgende Maade.
H. (Kongens Navn) REI (Roi) D (de) DH (læs IH, hvilket lige
som IHR er en Abreviatur af Jerusalem **
)
E (et)

D (de) hLP (CHIPRE).
Det er tydeligt at Stempelskjæreren har været skjödeslös,
med mindre Pellerins Kobberstikker skulde have begaaet en Fejl

*) See Kobbertavkn fig. 6.
•*) Paa alle gamle Sigillé? ,af Hospitalitern.es Stormestere skrives Jerusa
lem IHR.
Pauli Cod, Diplom, II, Tab, i,
Paciaudi de cultu S
Jok, p, ¿is,
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ved at sætte det andet D istædet for et Î.
Ligeledes er C foran
HIP udeladt.
Sammenligningen med de fire folgende Mynter vil
vise at jeg har læst rigtig.
Spörgsmaalet er kun, hvilken Konge
betegnes med Initialbogstavet H? Det kan være Hugo IH., eller
Henrik II. som regjerede fra 1286-1324, eller dennes Sön Hugo
IH 1324-1361.
Men da de Mynter som synes at tilhore de
tvende senere, Henrik og Hugo, have et ganske andet Præg, da
især Kronen, som sees paa deres Hoveder er forskjellig fra den
Krone, eller rettere, Hue, Kongen har paa vorMynt; saa skulde
jeg fór troe at den var slagen af Hugo III. med Tilnavn den
Store *),
maaskec inden han efter Conradinr Död lod sig 1271 i
Tyrus krone til Konge af Jerusalem ; og maaskee Banneret han
har i Haanden, skal være en Anspilling paa denne nye Værdighed,
da det er bekjendt, at ved de hierosolymitanske Kongers Kroning
en af Baronerne forte Rigets Banner **
).
Dog behöve vi ikke at •
antage denne Forklaring,
da det overhovedet er meget sæd
vanligt, især paa Sigiller, at Fyrsterne have Banner i Haan-

}.
***
den

•) Denne Konge var og berô’mt î Europa.
Thomas af Aquino tilegnede
ham sit Skrivt de regimine principien».
Hans Marmor Begravelse sees
endnu i Kirken af det ruinerede Kloster Lapasisr. som han havde
Stiftet,
Voyages de Mariti I, p. 12-1..
•*) Spaldings Geschichte des christlichen Königreichs Jerusalem. II. p,
***) Heineccius de Sigillis. Tab, V. Ho, ï et 2» Tab, X, Ho,
en Mængde sigilla equestria*
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2. foruden
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XL
3.

hENTRI REI DE Kongen i kongelig Dragt (men som dog
er noget forskjellig fra Kongedragten paa de forrige Myn
ter) sidder paa en Trone, som bæres paa hver sin Side
af en Ulv. Fodderne hvile paa en Pude. I hojre Haand
har han Scepteret, i venstre Rigsæblet.

»F JERVSAL’M E DE ChlPR’
Kongeriget Jerusalems Vaaben,
et stort Kors med fire mindre imellem Armene.
En Sölvmynt,
4.

4« hVGVE REI DE

Kongen siddende paa samme Maade,
men Tronen bæres af Lover: Puden sees ikke, maaskee
fordi Præget ikke havde Rum paa Mynten.

JERVSAL’M E D’ChlPR

Samme Vaaben.

En Sölvmynt,
5.

vog 1 Qvintin 18 Es.

* .... .. E ROI Kongen siddende paa samme Maade, men
uden Pude under Fodderne.

D£ JERVSÁLEM E CIPR

Samme Vaaben.

y

En Solvmynt,
i.

vog 1 Qvintin 15 Es.

vog 1 Qvintin

16

Es.

PIERE R
C ED D JER
Kongen siddende paa en
Trone, i hojre-Haand Scepteret, i venstre Rigsæblet. Ved •

Siden af ham et trekantet Skjold med en springende Love.

)

-.

'

■

v

'
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4« DE JERVSALEM E DE C'nIPRE
En Sôlvmymt,

Samme Vaaben.

vog i Qvintin 15 Es. *).

Da disse Mynter ere saa meget overensstemmende med.
"hinanden , kunne de og foieligen forklares under Eet. Dragten
som Kongerne bære, ligner meget den Keiserlige, som den sees
paa de byzantinske Mynter **
),
og er i det hele ogsaa den sam
me , som den de tydske Keisere forestilles i paa deres Majestæts
Sigiller ***
).
Ikkun Kronen er noget forskjellig.
Den er endog
anderledes end paa de tvende ældre cypriske Kongemynter af Hugo
I. og IL, endskjönt disse selv ikke ferestille den aldeles paa
samme Maade : hvorimod den er ganske den samme paa de fire
sidste, nemlig med fire Straaler; hvilket og er den Form, næ
sten alle Middelalderens Kongekroner havde, saaledes som de sees
paa Mynterne og Sigillerne .af franske, engelske, skotske, dan
ske og svenske Konger.
Måaskee -altsaa Kronerne paa de under
Fig. 5 og 6 aftegnede Mynter ),
'****
have været de, som de

10.

■ *
) See Kobbeitavlen fig. 7. 8. 9*

**) F. Ex. af Comnenerne, Banduri Imper, Orientale II, p. ^53
*
**♦) Heineccius de SigiUi;,

**
7^

Tab. I, F. FI. FIL

Hugo I. Krone har en meget antik Form.
Jeg finder den næstes,
ligedan med cpreist staaende Straaler paa Mynter af K. Wilhelm II,
og Henrik I, af England, Af»;. Tembrok, Bart W, Tab, 3.

Vid. StL Sir.

1805. WÇM, l Hafte

E
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cypriske. Konger forte i en ældre Tid *
);
den derimod som sees
uden. Forandring paa Mynterne Fig. 7-10, var den hierosolymh
tjnske.
Thi det lider ingen Tvivl, at jo disse Fyrster ansaae
Titelen af Jerusalem for deres fornemste Titel, hvorfor de ogsaa
forte den forst: og Historien lærer, at de lode sig tvende Gange
Krone, forst med den cypriske Krone i Nikoéia, dernæst med
den hierosolymitanske i Famagusta, indtil sidste Stad blev under
JPeter TL afstaaet til Genueserne ; eiter hvilken Tid ffakob I. og;
de folgende Konger modtoge begge Kroner i Nikosia **
)„

*) Siden efter blev den forandret,
I en meget vidtløftig Deduction,,
hvori Huset Savojen sögte at gotgjore sin Ret paa den cypriske
Kongetitel, (Reinhard II. blandt Bilagerne) heder det pag» II3Al Titolo Regio si è aggionto nello scudo di S. Altezza il quarto delle
arsne di Cipri, con la corona reale, nella forma che il Sign. Favi tío,
Avvocato nel parlamento di Parigi, la dipinse nel suo Teatro di Honore
sopra le armi delli Ré Lusignani, cióe con quattro sole verghe ó veitttche che la chiudono , ed altre simili, le quali
*
di più rasai composte,
dimostrano e dignitá e potenza maggiore.
In vece pero del globo colla
croce pomata di sopra, che chiudeva la corona di Cipri, si e snessa
la sola croce di <£, Maurizio. Den cypriske Krone selv gjemmcs, saa.
vidt Jeg veed, i Skatten af Patriarkal Kirken i Venedig. Hvad Krone
Huset Lusignan selv har fort over sit Vaaben, vilde let kunne
erfares i det franske og vatikanske Archiv, hvor udentvivl Breve af
de cypriske Konger endnu forefindes i Mængde.. Også paa Cypern
selv findes Hist og her endnu Vaabenet, for Ex. i Kirken af det
©delågte Äbbedi Lapasis, Hvor Hugo IIf er begravet» Voyage da
Mariti L p. 121.

*•) Reinhard Gt v. Cypern J. f.
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De tvende Dyr, Loven og Ulven, som bære Kongens Trone

“paa Mynterne Fig. 7. g. 9, ere ganske sædvanlige i Middelalde
rens Sphragistik, forekomme ogsaa undertiden paa Guldmynter *
),
•og betegne den höieste Majestæt. Loverne findes ligesaa paa Mynter af de armeniske Konger Leo I. **
)
og Leo II. ***
),
til Beviispaa, at ikke blot Occidentalerne efterlignede Orientalerne ; mea
at disse ogsaa ant-ogc adskilligt af hine.
Puden paa hvilken Kon
gens Födder hvile paa Mynten Fig. 7, horer til det byzantinske
Costume, og sees paa dette Riges Mynter og Buller ****
).

Tronen paa Mynten Fig. 10 er ligesaa almindelig, som den
•paa de foregaaende.
Den findes ofte paa Middelalderens Sigilla
majestatica, og har netop samme Form paa adskillige danske Kon

*) F. Ex. paa Mynter af Kongen Philip August af Frankrige, Le Blanc
traité Historique des Monnoies de France p. 159. At ogsaa Hunde og
andre Dyr forestilles paa Kongers og Fyrsters Stole, især paa Si
gnier, men ogsaa undertiden paa Mynter, er bekjeudU Disse be
tegnede Territorialhojheden.
**) Pellerin Lettre IL Tab, L No. 8»

***) Se stint Lettere numismatiche,

Tomo II. p. 36. Tab. I. No. i«

****) F. Ex» pøa en Guldmynt af Theodorus Lascaris. Banduri IL p.
y67.
Saa og paa Bullen af Keiser Balduin II. t som skal forklares à
§♦ XIII. Ogsaa paa Malerier forestilles græske Keisere staaende paa
Puder. Du Cange de infer, avi numis §. II. p. 18, hvor ogsaa Spors*
maalet om den dobbelte Örn i det byzantiske og tydske Rige af
handles, og Kobbertavlen No. 6,
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gers Seigî,

hvoraf Tegninger bevares i det Kongelige Geheime

Ved venstre Side af denne Trone sees et trekantet Skiold»

Archiv.

hvilket var den ældste Form af Vaabenskiolder fra XI. Aarhuiv

drede af,

og var endnu sædvanligt i XlVde *
).

Den springend^

Love paa samme er enten det Lusignanske Familie.-Vaaben,

det cypriske Kongeriges.

En Sag,

som ikke kan afgjöres,

Forskjellen mellem begge disse Vaabener bestod i Farverne.

eller
da

For

resten skal det cypriske Vaaben være antaget til Efterligning af
det engelske **
),

endskjöndt det ikke bchöver at udledes derfra,

da Lover af de forskjelligste Farver og i forskiellige Stillinger ere

saa meget almindelige i Heraldiken»

at neppe noget Dyr findes

oftere forestillet«.
Paa Reversen af alle disse fire Mynter sees det hierosorymitanske Kors,, et stort Kors af det Slags: som i Heraldiken) kaldes Kryk

kekors ***
)
med

fire srnaa imellem dets Arme..

Dette Vaaben

er saa bekjendt, at jeg ikke behover at afhandle der udforlig..

For

modentlig skulde med disse fire smaa Kors og det ene store i Midten,
Christi fem Vunder betegnes,.

Dette Vaaben er siden blevet an-

*) Gattererspractische Diplomatik p. i39>
**) Dette har, som bekjendt tre Lover. Men paa et Sigil af Richard
Løvehjerte sees kun to Lover paa Skjoldet i hans Haand.
Nouveau
Traité de Diplomatique Tome IV, p, 212.
Maaskee Richard Løve
hjerte har givet Cypern dette Vaaben med forandret Tinihir«
ledes formoder Reinhard G, v„ Cypern L p< 289
*

Speneri Theoria Ituigfiiwn t p, 17

Saa-
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taget af alle de Fyrster, som fore Titel af Jerusalem *
),
og intet
Under derfor at det ogsaa udgjorde en Deel af det cypriske, Dette
var dcelt i fire Feldter; af hvilke det overste paa venstre Haand
indeholdt disse fem Kors; de övrige tre den samme opreiste Love,
men udmålet med forskjellige Farver, for Huset Lusignan, Kon
geriget Cypern, og Armenien **
)?
tf hvilket Rige de cypriske
Konger i Tidens Folge ogsaa antoge Titelen.
Sproget paa fem af
*
disse
Mynter er Middeladerens Fransk t> som var det herskende i
Orienten, i hvilker ogsaa les Assises du Royaume de Jerusalem, les
Assises de Chipre ***
)
og andre af de cypriske Konger udstædte

*) Den romerske Keiser, baade som Keiser og som Hertug af Lothrin
gen, og Kongerne af Spanien, Neapel og Sardinien. Vaabenet fandt
ogsaa Plads i den forrige venezianske Republiks Vaaben, Det findes
ligeledes paa Mynter af K, KarZ FIIF af Frankrige, medens han var
Herre af Neapel, Le Blanc Traité des; Monnaies de France pag> 257».

**) Reinhard beskriver udforlig det fuldstændige Cypriske Vaabenv Det
er etSk.’old, som er deelt i fire Quarte rer,. I forste Quarteer sees
Kongeriget Jerusalems Vaaben , et Guld Krykkekors med fire smaae
Guldkors^ i Sö’Iv Feldt, Der andet Quarteer er ni Gange flækket
Sölv og blaae, med en kronet röd Love som gaaer derover; for
Huser Lusignan, Det tredie Quarteer er en röd kronet Love i Guldfeldt
for Armenien.
Det fjerde en röd kronet Löve i Sölvfeldt>
for Cypern, Gesch. v. Cypern C p. 289»
***} Deres Rubriker ere aftrykte i det franske1 Originalsprog af Reinhard
IL blandt Bilagerne p, 8» De selv bleve paa Venezianernes Befaling
oversatte paa Italiensk, og trykkede-Í Venedig
^aa Fransk
udkom de i Paris i Folio , besörgede af Thiiumiisiere
*
Reinhard JL.
126,.
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Dokumenter, Tempelherrerne? Statuter, og Hospitattterne? ældste
Love, ere skrevne. Formodentlig ere disse Mynter de eneste af saa
gammel en Alder, og slagne af Europæiske Fyrster, paa hvilke
et andet Sprog findes end det Latinske.
Thi om end enkelte
Mynter haves med Angelsaxisk, eller med Runeskrift, saa er des
nag ret dog Sproget paa dem ikke nordisk
*
men latinsk *).

XIL

>

Efter disse almindelige Anmærkninger staaer endnu tilkage, at bestemme Tidsalderen og Kongerne som disse fire sidste '
Mynter tilhore.

Den forste veiledende Omstændighed er, at Kongerne kal
des. Rot de Jerusalem et de Chipre.
Fölgelig ere disse Mynter
ældre end Aaret 1393, da Kong Jacob I. antog Titelen af
Armenien, efter at den af Tyrkerne fordrevne Kong Leo
var död i Paris **
),
og denne Titel ved Arve-Ret tilfaldt
ham ***
).
Fra den Tid af blev ogsaa den armeniske Love
sat ind i det cypriske Vaaben; ligesom og Titelen blev fort i
*) F, Ex, Svend Estrithsens mange Mynter i det Kongelige Myntcabinet.
De ældre Guldpræg med og uden Runeskrivt have Ikke været Myn
ter, men efter de Flestes Mening Amuleter, eller og i Folge Prof.
Ramus's Formodning en Slags Prydelse uden religiös Hensigt, Scats,
dinav. Museum for 1^03, iste Bind p. 147.

**) Jevnf ovenfor §. 7,
***) Reinhard I. p. 288.
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alle offentlige Skrivter. Udentvivl er altsaa baade Titel og Vaabeu
kommet paa Mynterne; og efter al Rimelighed ere da vore Myiisom de og paa den anden Side ere yngre end Antagelsen af den
hierosolymitanske Kongetitel» De ere altsaa slagne mellem Aarene
1271 og 1393.
Det vil nu være let at tilegne de tre af dem sin Epoker
ikkun den fjerde bliver uvis.
No. . 3. Fig. 7. er af Henrik II. Hugo III. Sön, som regjerede
fra 1286-1324 i meget urolige Tider, da han maatte see Franker
nes sidste Fæstning i Palæstina, St. Jean d’Acre, gaae over i Sa
racenernes Hænder, og omendskjönt han sel.v paa ny erobrede
Jerusalem, dog ikke var mægtig nok til at forsvare sig i Besid
delsen af denne Stad.
Omsider blev han styrtet fra Tronen af
sin Broder Amalrity og sendt fangen til Armenien.
Dog kom
han efter Amalrics Död tilbage til sit Rige i Aaret 1310.

No. 4. Fig, g. er af hans Efterfoíger cg Brodersön Hugo IV.
fra 1324 - 1361 , en af Cyperns priisværdigste Regenter, hvorfor han
og erholdt det hæderlige'Tilnavn, Fædrelandet! Fader.
Han var
saare agtet i Europa.
Beviis herpaa erx at Boccaz tilegnede ham
sit Skrivt de genealogia Deorum.

No. 6. Fig. 10. tilhorer en Kong Peter: ent^n Peter I. den
store, som kom til Regjeringen 1301 , og blev myrdet 1369; eller
hans Sun og Efterfølger Peter II. > som regjerede fra 1369-1382,
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Legenden er for en Deel udslettet.
Men man kan dog læse saa
meget tydeligt, at man ikke kån tage Fejl af Kongers Navn,
PIERE Rei: derpaa synes at folge et D, som dog ikke er vist,
og i nogen Frastand et Bogstav som kan være et I.
Mellem
begge Bogstaver synes der at have staaet tre til fire Bogstaver.
Men det er ei mueligt at gjette sig til noget. Dersom Cypern
havde havt. en tredie Konge som havde fort Navnet Peter, saa
skulde Jeg foreslaae at læse HERM eller ARM eller ERM, Be
gyndelses Bogstaverne af Armeniens Navn.
Men nu stemmer
Chronologien ikke hermed. Det forste tydelige Bogstav er derpaa
C, d. e. Chipre; hvorpaa folger ED D JERusalem.

No. 5. Fig. 9. er ikke let at bestemme. Af Navnet sees ikkun
foran Ordet ROI etE, som kan passe til PIERE, til JAIME (Jacob},
eller HVGVE. Det sidste kan det neppe være, da Levningerne
af det forste Bovstav ere kjendelige nok for at vise, ,at det ei
har været et H.
Kong Jacob I. antog strax efter sin Kroning
Titelen af Armenien, som ikke findes paa vor Mynt:. og Lev
ningerne af de Bogstaver som endnu sees utydelig, synes ikke at
passe til PIERE. ’ Jeg veed altsaa ikke, \ hvilken Konge denne
Mynt kan tillægges : ellers ligner den mere No. 3 og 4 end No.
6, hvis Arbeide er forskjelligt fra de andres ; og heraf kunde
maaskee den Formodning drages, at den var ældre end denne
sidste.
Skulde Legenden være PIERE, saa tilhörte Mynten rimeligviis Peter I., og No. 6 kunde maaskee med nogen störrc
Rimelighed tillægges Peter IL
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Hvad Navn alle disse cypriske Sölvmynter have Tort > kan
ikke med fuldkommen Vished bestemmes.
Men efter den rime
ligste Formodning have de været Sölvbyzantiner, byzcmtini albi,
Besam blancs ; en ikke allene i Cypern *
),
men ogsaa paa Rho-

•) Byzantii albi s. argentes.
Paa Majorca byzantii de plata, eller ¿o«<e
plata. I Constitutionibus Odonis Legati Ap, in Cypro, Ao. 1248. c. 4.
nævnes de: ligesaa i et cyprisk Document af Aaret 1399, og
overalt temmelig hyppigt i dette Riges Documenter.
Jevnf. du
Cange ad v. Byzantini albi, og Carpentier Supplent, ad Glossar, du
Cange I. p, 692.
Ogsaa i Tempelherrernes Statuter omtales de un
der deres franske Navn Byzantins blancs, som en cyprisk Mynt.
Jevnf. niin Statutenbuch des Ordens der Tempelherren p, 337. De gik
ogsaa over i Heraldiken, da Guld og Sölv Kugler i Vaaben kaldes
byzantii. Du Cange de inferioris avi numism.
82. p. 128. Om deres
Vægt finder jeg i Carlis anförte Værk (Opere Tomo III. p. 239),
at en Italiener Francesco di Dino siger: in Cipri sono due monete, Bisanti bi anchi, e Bisanti saracinati, e lo Saracinato vale gi di Bian
chi. Ragionasi Bisanti cinque per un Fiorino. Og Franciscus Balducci
Fegalotti siger: iw Cipri si spendono Bisanti Bianchi d'atiento, che
sono di lega once XI d'ariento fine per libbra; e conte anco la Zecca
dello Re di Cipri di due' maniere: Grossi piccoli, che v'entrâtono 96
in uno marco di Cipri, de’ quali 6 de' detti grossi piccoli, cid é l'una.
maniera; Grossi grandi che v'entraño 4g nel Marco di Cipri, e con.
tasi l'uno de' detti grossi grandi uno Bisante bianco cioé Soldi 8. All'
flltra maniera di Grossi piccoli che n'entrano 96 in uno Marco di Cipri,
de' quali quattro de' detti Grossi piccoli si contano per uno Bisante
bianco, ed il Bisante bianco vale soldi 4 de' piccoli; GU dtmari 2. pic.
cioli si contano uno carato di 24 per uno Bisante bianco.
Af denne
Beretning slutter Carli, at der i Cypern have været store og smaa
Bisaner, at de forste vejede 96 Gran (Marken flint Sölv bereg
*
VM. Sti, 5kr. 18OS. IPDtl, I Hafte

F
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dus *),
øg rimcligviis ligeledes paa der faste Land af Asien
gjeldende Myntsort, som havde sit Navn af byzantinske Solvmynter, der omtrent vare af samme Størrelse, endskjondr de
synes at have været af en ringere Vægt.
Et Slags af disse Sölvbyzantiner blev formodentlig siden kaldet Janetti; de omtales af
Samtidens Skribentere **
),
og have Navn efter Kong Janus af
Cypern, som regjcrede fra 1398-1432. Paa samme Maade bleve
ogsaa Guldbyzantinerne i det græske Rige opkaldte efter de Kejse
res Navne der havde ladet dem slaac.
■

Endelig bor jeg ogsaa med faa Ord beröre en temmelig stor
Sölvmynt i det romersk - kejserlige Kabinet, som paa Aversen har
et. mandligt Hoved med Hjelm, og Omskrivt GODEFRID9 DE,
LVjlNEN. Paa Reversen et Hundehoved.

net til 4608 Graf»), men i indvortes Gehalt kun 88.
De smaa
derimod i Vægt 48, i Gehalt 44 Gran.
Efter denne Beregning
maatte de 4 af mig beskrevne være större Byzantiner«

*) Den omtalte Franziskus Balduçci Pegalotti, som Aar j 334 havde væ
ret paa Rhodus, angiver de der gangbare Myntsorter, og siger;
at en Asper var 16 Penninger, tre Asper en rhodisisk Byzanti
ner; og en Guldfloren sex og f Byzantiner
*
Jevnf. Faciaudi de
cultu £ Joh, p, 319. p, 129-i30,
Statuta IIo spit, Jerus, Tit, XIX. de verhor. signif. c, 34
*
Numi eraiit
argentei a Jane rege Cypri, cujus nomine cudebantur, nt quidam exi¡timante

€
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Den i Mynten nævnte Gottfried var en Eroder af Kon®
Guido af Lusignan, den förste i Rækken af de cypriske Konger.
Men Mynten er øjensynlig af en senere Tidsalder, og formodent
lig slaaet i Italien i XV Aarhundrede til Ære for denne Gottfried
&
V
af Lusignan, som var en langt, ædlere Mand end Kong Guido, og
forlod Cypern, for at nedlade sig i Frankrige paa den lusignanske
Families Godser, paa hvilke Kongen frasagde sig de Rettigheder
som kunde tilkomme ham. Mynten er stukken i Kobber af Rein
hard *);
og da jeg er overbeviist om dens Nyehed, eller rig
tigere, Falskhed, holder jeg det for overflødigt at lade den
stikke i Folge med de ægte cypriske Kongemynter»

XIII.

%
Det latinske Kejserdomme i Constantinopel, som varede 57
Aar, fra 1204-1261 , ^ar ikke efterladt sig mindste numismatiske
Mindesmærke, uagtet mange Mynter bleve slaaede; hvilket ikke
íllene let kan formodes, men og vides bestemt af den Omstændig
hed, at Constantinopels frankiske Erobrere sönderbröde en Mæng
de gamle Metalstatuer, og indsmeltede dem, for at bruge Masserne
deraf til denne Hensigt **
).
Udentvivl have Grækerne, efter at
*) Gesch. von Cypern 1, p. 110.
Reinhard troer ellers at den er noget
ældre*
Men saavidt jeg kan skjönne, uden Grund.
Den lober
sin yngre Alder, for hvo som har et nogenledes paa deslige Ting
övet Öie*
**) Fragmentum Niceta Acominati de stattiis aneis, igni traditis post
captant a Latinis Constantinopolin, i Fabricii Bibi. Grata Fol. FL
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de endelig havde forjaget deres
intetgjöre hver Levning af dem,

Undertrykkere, sögt at tilog derfor indkaldt og ind

smeltet alle deres Præg.
Den eneste Mynt som Pellerin formo
dede at höre dem til, er, som vi have seet, cyprisk *).
Da
altsaa Numismatiken fra denne Side ei kan beriges ; maa vi, for
dog nogenledes at udfylde dette Hul, tage vor Tilflugt til et Par
Guld-Buller af begge Balduinerne, som dog allerede ere aftegnede

i bekjendte diplomatiske. Værker.
i. Kejser Balduin I. sidder paa en Trone,

som bæres af

tvende skraaes over hinanden lagte runde Stave, hvis överste
Ende sluttes med en Kugle, paa hvis Toppe den franske Lilie er
sat.
Den kejserlige Dragt ligner mere de occidentalske end de
orientalske Kejseres Klædning. Han har en sluttet Krone paa Ho
vedet, i sin höjre Haand et Scepter, som ender i et Kors, i den

venstre Rigsæblet.

Omskrivten er:

B AAOVINOC AECIIOTHC.

Paa Reversen forestilles han i fuld Harnisk til Hest med

Krone paa Hovedet, nedladt Visir, og draget Sværd i höjre Haand,

p. 405.
Det fortælles navnlig om en Colossal-Statue af Juno.
'Hre Ouu ív
KMVçctvrivstqt ay'oçcf içafMevy ‘Jka xe/iwra/ wj ça-rqûxç xai
Xavetu wa^aSiZorai. Jevnf. Heyne Comment, II, de interitu operum serioris årtis qu<£ Constantinopoli fidsse memorantur. Commentationes
Goetting, Vol, XII, p. 306. og Priscie artis opera qu£ Constantinopoli
extitisse memorantur, ibid. Vol, XI, p. 16,
*) Xerrrej p. 184.
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ng i venstre Ha-and et Skiold med en staaende Love.
er:

Omskrivten

BALD. Ti. GRA. IMPR. ROM. FLAND. HATN. COM.

Bal

duinjis Dei Gratia Imperator Romanice *) Flandriœ Hainoice Comes **
),
2. Kejseren i Brystharnisk, men med en Kappe over Harnisken, siddende paa en prægtig- smykket Hest. Han har Kronen paa
Hovedet, tilligemed en Hue under Kronen, af hvilken Baand ere
tilsyne, som endes i Kugler ***
).
I hojre Haand har han et
Scepter, hvis Spidse gaaer ud i et Kors.
Omkring ere Or
dene: BHAàOINOC AECnOTHS nOPOIPOFENNHTOS O
ÇAHNAPAC.
*) Ikke Roffw«or«w.
I et Brev til K, Philipp August af Frankrige,
kalder han sig fidelissimtis in Christo Imperator a Deo cøronatus, Ro
mania Moderator ct semper Augustus, Flandria et Hanoice Comes
*
Nouveau traité de Diplom, IK, p. 199.
Sainme Titel forte ogsaa
Balduin II
* i sise franske Breve; B, por la~Grace de Den très feiaux
Empercs en Crist de Deu corones, Gouverneurs de Romanie a tos tens
accroissons, Jevnf. du Cange Histoire de l'empire de Constantinople sous
les Empereurs Francois, Paris 16^7' Tome II
* i Receuil de diverses
Chartes, pag, j5. 17.
Titelen fidelissimus in Christo Imperator er
Oversættelse af de græske Kejseres sædvanlige î Ihs-o? tv 6e« eller
ev Xoiçcp 'Baffiï.euç Tu/utewv.
See Kobbel tavlen Fig. 11. Bullen staser og paa det anförteSted. Den
er taget af Olivarii Fredi sigilla Comituri Flandria et Inscriptiones Di
plomaten e.h iis editorum. Brugis 1630. F. pag, 27.

)•**

Disse Kugler .hængte ved Baand, som hörte til en Kappe som
dengang blev kaldt Mitra, og som Kejserne bare under Kronen,
Kongerne havde den ikke. Sagen er afhandlet af Heineccius de Sigil,
lis pag, xoX.
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Paa den anden Side sidder han i kejserligt Smykke, som
næsten skjuler Harnisken, paa en Trone uden Lænnc, med en
lignende Krone paa Hovedet, af hvilken de samme Kugler nedhænge. I höjre Haand et Scepter ligesom paa Aversen, i venstre
Rigsæblet ; under Föderne en Pude.
Omkring B. DI. GRA
IMPATOR ROMAN SEP AVG *)♦

Den forste Bulle tilhorer øjensynlig Kejser Balduin den
forste: det secs tydelig af Dragten, at den er en occidentalsk
Kejsers Sigill.
Kronen afviger ganske fra den orientalske Form.
Tronen ligeledes. Den hele Klædning er mandigere end Grækernes.
Ikkun det i et Kors endende Scepter og Titelen £±£<J7T<jTTi$ **
),
er man vandt til at finde paa byzantinske Mynter. Ogsaa Re
versen er heel occidentalsk,
som den forekommer paa utal
lige europæiske Sigiller.
Löven paa Skioldet er den flandriskc
Love ***
).
Paa Hestens Fiais sees Klokker, en ældgammel Pry
delse ****
).
*) See Kobbertavlen Fig. 12. Den er taget af D« Cange Famil, Eyzantina
p. 216, og findes ligeledes i bans Histoire de l’Empire de Constan
tinople I, p, 320, og hos Heineccins de Sigillis Tal, I.

**) Denne Titel opkom istedet for Latinernes 'Dominus.
I Begyndelsen
synes den at have været ringere end 3avi\euç. Men de senere Kejsere
fra Consiantinus Ducas af forte den som Kejsertitel paa deres Mynten
Du Cange de inferioris avi mimis §. 35. p, 60.
***) Saaledes forestilles den paa mange Sigiller hos
mitum Flandria. ~
***♦) HeineCtius p c, p, 101.

Sigilla Co-
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Den. anden Bulle tilhorer Balduin IL af Courtenay, Greve
af Namur, som regjerede fra 1228-1272. Dette viser især Til
Ogsaa her er mere occidcntalsk end

navnet

Orientalsk Costume, endskjöncit Klædningen over Flarnisken synesat være noget prægtigere.
Puden derimod, hvorpaa Födderne
hvile, er byzantinsk; den findes paa Mynter af Familien Lascctris, hvor den dobbelte Örn sees broderet paa den. Kejseren kaldes

fordi han, som Balduin I. Eftcrfolger, ogsaa havde

¿

antaget hans Familietitel: Greve af Flandern.
I den latinske In
scription paa Reversen, er Titelen semper Augustus, som er laant
af de tydske Kejseres Titel, og som allerede Balduin I. forte i
sine Breve, mærkværdig.
Du Cange melder ikke af hvilket Ar
chiv han har faaet denne Bulle, men det lader, som Diplomet,
ved hvilket den hængte, har været af Aaret 1247.
Af samme Balduin IT. omtaler Du Cange en Blybulle, som
hænger ved et Diplom fra A. 1241 , hvor Kejseren forcstilles sidden
de, og med et Scepter i Haanden , der endes i en Fiirkant; öiensynligt altsaa et Labarum, eller, som Middelalderens Græker kaldte det,

*)♦

At de græske Kejsere brugte Bly til deres Buller, lige-

*) Bulla plúmbea Balduini II. siger Du Cange, in qva Balduinus Imperato.
rio habitu sedens, dextra virgam tenet, in cujus parte stiperiori nescio
quid quadratum oblongius eniinet, fimbria circlindatuin et ad extremos
ángulos globulis vel margaritis exornatum. Ab inferioribus vero angulis
pendent vitta margaritis pariter distinct^.
Hastce extremum claùdit glo.
bulus, s. margarita grandios cui minor insistit.
Farthccem ipsum ex.
teriorem exornat circulas ovnli figura unior.ibus contexius. Du Cauge de
iff <wi numismatibus
21, p/40.

som allerede de ældre romerske synes at have gjort *
), er en bekjendt
Sag: vi have deslige Blybuller af Kejserinde Galla Plcicidia **
),
ogaf
Olybrius og Placidia ***
).
Endelig haves endnu et ved et Diplom som
A. 1261 blev udstædt til Abbediet Citeaux, hængende Seigl i rödt
Vox af Kejser Tfo/tóz II , hvor han forestries siddende, med Scep
terkorset i den höjre, og Rigsæblet i den venstre Haand ****
),
J

XIV.

En Folge af Constantinopels Erobring ved Frankerne, og et
fransk Dynasties Adkomst til Kejserthronen var, at occidentalsk
Lehnsvæsen blev indfort i Grækenland.
Franske Baroner, som
havde gjort Felttoget med, bleve belonnede med Titler og Lande ;
og vi finde især at Titelen: Hertug af Argos og Athen, Herre
(Sire) til Theben, blev af Balduin 1. forlehnet til en fransk Herre,
som nogle meene at have været af Huset Brienne, andre af Huset
la Roche. Men, hvorom alting er, saa beholdt disse franske Fyr
ster deres Ejendomme ikke længere end til Aaret 1288, da de
bievne fordrevne af Catalonierne og Arragonierne. Derpaa gav det
italienske Huus Acciajuoli i XlVde og XVde Aarhundrede Athen
sex Hertuger *****
).
Men af alle disse Fyrster er endnu ingen
•) Ficoroni piomli antichi peg. io.

**) Nouveau traité de diplomatique IT. p. 24.
•••) Tanini supplémenta ad Bandurium, Tub, IX.

•*•)

Nouveau traité de diplomatique IP. pag, 200»

Qm ¿¡sse atheniensiske Hertuger af Huset Acciajuoli, og overalt
om Athens Historie i Middelalderen findes Efterretningerne samlede i
Francesco Fanelli's Atene Atticat descritta dai suoi principa, sino nil'
ßcquisto fatto dall' armi venete nel 1687. Tenet, 1707. Qy.
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Mynt kommet tilsyne, som med Vished künde tillægges dem,
skjöndt det er meget rimeligt at de have udövet Myntrettighed :
og udentvivl ville de egsaa engang med Tiden, naar de Rejsende
forst er bievne gjorte opmærksomme paa Middelalderens Levninger
i Grækenland, drages for Lyset.

•
Alligevel haves nogle faa Mynter, paa hvilke DVX ATENES
læses.
En saadan som lignede tle franske Turonenses, men af
hvis Legende intet uden Bogstaverne ... X ATENES kunde sees,
har IWuratori allerede omtalt. Beskrivelsen er for kort til at kunne
fælde nogen afgjörende Dom over denne Mynt, ikke engang dens
Störreise, kan deraf bèdômmes: thi der var stor Forskjel mel
lem sols og deniers tournois.
Dog synes det af det lider,
rcitori siger om den, vel ikke at være urimeligt, at den er slaaet
i Europa af en fransk Baron, som af sine Forfædre havde arvet
Titel uden Land. Man har saadan en Mynt af Walther de Brienne,
som kaldte sig Hertug af Athen, og var en Son af en Hertug Wal
ther eilet Gauthier, hvilken endnu virkelig havde havt Besiddelser i
).
*
Grækenland
Men den Walther > af hvem Mynten er, var Tyran
af Florenz **
),
og eiede intet paa hiin Side af det adriatiske Hav.
Mynten horer altsaa ikke heller til nærværende Æmne. Ligesaalidet
kunne vi her tage Hensyn paa en anden Mynt, som Duby har udgivet,

•) Du Cange Histoire tie l'empire de Constantinople sous les Empereurs Fran,
ÿais, T. II, p, 242.
Macchiavelli Stnria Fiorentina Libro IL
Gibbon Fol, XI. p. 160.
Sei. Skr. 1805. IF Del,[I Hafte.

Q

Han blev det i Aaret I343t
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Og som aldeles ligner de bekjendte Denier/ Tournoi/ paa Omskriv-

ten nær; hvilken er paa den eneSide
GVI DVX ATENES, paa
den anden
ThEBANI C1VIS *).
Den blev slaaet af Gui, Herre
til Enghien i XIV See., som af sine Forfædre havde arvet de
ovenomtalte Titler: Hertug of Argos og Athen, Herre til The
*
ben.
Mynten er altsaa Fransk, og horer til den Classe der ind«
befatter de franske Prælaters og Baroners Præg.
Men den er
overmaade sjelden, og maaskee er kun det eneste Exemplar som
kommet til vore Tider.

Duby har beskrevet,

Saa langt have mine Undersøgelser over de af Frankerne i
Orienten slagne Mynter hidindtil kunnet naae. Jeg skal imidlertid
stræbe at drive dem videre, og dersom jeg er hældig i disse Ef
tergranskninger, kan jeg maaskee med Tiden forelægge Selskabet
noget, der er dets Opmærksomhed værdigere end dette forste
Forsög, i et næsten ganske udyrket Fag, har kunnet blive.
*) Duby recreations numismatiques. Pi, i. No. i.
Eu Forklaring over
Mynten findes i hans Mpwztoie; des Prélats et Barons de France, Tene,
i, p. XXLK

*

Remiser.
Side î§. Lin. 5,
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Haand skraas ned til Jorden.
■—» 30, Lin. i og f.

Abbed Sestini har virkelig læst paa K. Hugo’s Mynt i det
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JL historiske eller empiriske Videnskaber alene, ere Opdagelser
-

hverken meget vanskelige eller sieldne.
I Mathematiken ere nye
Formler og Anvendelser af forhen bekicndte Læresætninger ligele
des baade muelige og særdeles nyttige.
I speculativ Philosophie
ere nye Theorier ei heller usædvanlige, men desto mere mistæn
kelige eller mistænkte, jo mere de afvige fra bekiendte Principer
og Grundsætninger.
Dette maae tiene mig til Undskyldning for
en ufrivillig Uvirksomhcd4 dette lærde Selskab, hvis Hensigt ei
kan være blot at udbrede Kundskab om allerede bekiendte Ting,
men snarere at opdage ubekiendte. Hvor lidt jeg alligevel troer
mig skikket til at opfylde denne Fordring, har jeg dog ei længere
kunnet undlade i det mindste at vise min gode Villie: og, da de
Undersögelser, som man a priori anstiller om Legemers Natur,
ved Erfarenhed og Forsög bedst kan Proves; saa har jeg troet i
et Selskab af saa mange berömte Naturkyndige helst at bu,rde vælge
denne Gienstand, hvori Sandheden eller Urigtigheden af min
TheOrie éi længe kan blive samme Tvivl underkastet, som i Hen
seende til andre den höiere Philosophies Formaale.
Maaskee er
det nödvendigt forud at bemærke, at jeg ei bekiender mig til
noget forhen opfundet System, og fólgelig heller ikke til der

4>4
Kantiske eller Schiellingske, men derfor ei tager i Betænkning at
nærme mig en eller anden Mening > fordi den maatte findes i en
Lærebygning, som man i det Hele og af andre Grunde ikke kan
bifalde.
Da det altsaa er min Hensigt efterhaanden at forelægge Sel
skabet nogle Tanker om Naturens Philosophie til Bedommelse, saa
har jeg troet at burde begynde med en kort Indledning, for at
vise hvori Naturvidenskabernes Hovedöiemed efter min Mening
bestaaer, og hvad der i den Henseende fornemmelig mangler dem
til Fuldkommenhed. Jeg maae endnu lægge til, at jeg hverken
seer mig istand til at berige dem med nye Erfaringer eller Methoder for at iagttage ; men hvor megen Priis jeg end sætter paa
dette Slags Opfindelser, saa holder jeg dem dog ikke for de ene
ste Midler, hvorved Hensigten kan opnaaes ; da der ofte udfor
dre? en anden Kunst, et andet Talent til at forbinde fast utallige
Dele til noget Heelt, end til at samle, adskille og ordne dem til
flere ligeartede Masser.
Endskiondt der gives dem, der ere saa indtagne af Kierlig
hed til Alderdommen, at de fast i alle Kunster og Videnskaber
tillægge Oltidens Lærde et stort Fortrin for de nyere, saa nodes
de dog i Henseende til Naturens Kundskab at giöre et Slags Und
tagelse. Hvor dyb Indsigt i dens Hemmeligheder man end har
tiltroet Ægypter og andre gamle Folk, og hvor store Ting man
mener de derved have været istand til at udrette; maae man dog
tilstaae, at Vi meget overgaae dem ved den Mængde Erfaringer,
vi besidde, og som for störste Delen vare dem aldeles ubekiendtq,

Ved anstrænget Opmærksomhed paa hvad der overalt foregaaer,
ved kunstige Forsög, Bekiendtskab med alle Landes Frembrin
gelser formedelst en mere udbredt Söefart og Handel, ved sti
mange skarpsindige Mænds forenede Bestræbelser, der hverken
indskrænkes til en vis Klasse eller en Nation alene, men udstræk
kes fast til alle Stænder og alle Jordens Egne, kan det ikke feile,
at jo en Skat af Kundskaber er erhvervet, som Omstændighederne
selv have nægtet vore Forgængere.
See vi derimod paa Anven
delsen enten til Livets Behagelighed og Nytte eller til Videnskabens
hele Bygning, da er det ei endnu saa aldeles afgiort, at vi have
bragt til meget större Fuldkommenhed. Det forste er af Mangel
paa tilstrækkelige Efterretninger maaske vanskeligere at bedömme,
fordi Skribenterne ofte blot have bcrort hvad der angaaer det
almindelige Liv, som ringere Ting, der ingen omstændelig Be
skrivelse fortiente. Ikke desmindre lære vi af Plinius og andre,
at de fleste nyttige Kunster, hvortil physisk og mathematisk
Kundskab behoves, i Oldtiden alt vare drevne til en betydelig
Höide, at man da har kiendt Midler og Methoder til at iværk
sætte dem, som deels nyelig, deels endnu ei ere fundne: ja,
have vi blot Hensyn til deres- Indflydelse paa Agerdyrkning,
Folkemængden og borgerlig Velstand j saa synes det uvist om de
ei vare bragte ligesaa vidt eller videre, end hos de mest blom
strende Nationer i vore Dage.

Hvad reen videnskabelig Fuldkommenhed angaaer, saa kiende
vi vel ei’ fuldstændig, men dog saa meget til de Gamles Natur
lære, at en Sammenligning med vor ei er vanskelig at anstille.
Jeg forudseer, de fleste vil være tilboielige til ieraf strax at ud-

¿rage Slutninger, som for vore Tider blive meget fordeelagtige,
ei heller er det nu min Hensigt at giendrive dem. Alligevel synes
mig ikke, at Videnskaben selv, d. e. Kundskab om Naturens
virkelige Grunde, har giort den Fremgang, man af saa store
Forberedelser kunde vente.
Materiens indvortes Beskaffenhed og
Grundkræfter, Oprindelsen til dens forskiellige Arter eller de
saa kaldte Elementer og deres Vedvarenhed eller Permanenz ; ja,
Aarsagerne til de almindeligste Særsyner, som Legemernes ind
vortes Bevægelser, deres Kohæsion, Elasticitet,
Lys, Kulde,
Varme ere os, uagtet saa mange sindrige Hypotheser og Theorier,
ikke meget bedre bekiendte end Oldtidens Naturkyn
dige. Denne Videnskab forekommer mig i vore Dage mere at
ligne en Mængde vel ordnede Materialier end en egentlig Bygning.
Der findes dem, som aldrig engang tæuke paa at opfore nogen,
.men snarere til andet, mest oeconomisk, Brug at anvende enkelte
Stykker af den hele Samling, og i samme Hensigt indtil given
Leilighed at bevare det övrige. Andre synes dog at indsee, at
Videnskaber bor dyrkes i et videnskabeligt Öiemed, d. e. intet
vigtigere eller höiere Maal kan have, end deres egen Fuldkommen
hed, som ei bestaaer i Fuldstændighed alene, men fornemmelig
i alle Deles Forbindelse og Indsigt i deres Afhængighed af et ene
ste Princip. Disse nægte vel ei, at en Bygning er Hovedsagen,
men ere enten af den Mening, at det ei er Tid til at begynde
derpaa, forend Erfarenhed har forsynet os med al den dertil for
nødne Stof, eller de kan om Planen ei blive med sig selv enige.
Endelig har nogle ei alene Dristighed nok til selv at bygge, men
opkaste sig endog til Lovgivere for andre, hvoraf ofte reiser sig
indbyrdes Krige mellem Bygmesterne,

hvis Udfald,

ligesom i

gamle Dage, er Forstyrrelser eller Modsystemer, der sædvanlig
heller ikke længe bcstaae. Sammenligner man nu dermed de Rid
ser og Tegninger til et Naturtempel, som vi for Tiden have
tilbage, saa veed jeg ikke om disse ved Philosophiens Haand ud
kastede behove saa meget at vige for de gamle Grækers skionne
eller egentlige Kunstværker, som man gemcenlig synes at troe,
og om den ædle Simplicitet, der i de sidste med Majestæt for
enet indskyder nyere Kunstnere saa megen Ærbødighed, ei for
de forste fordrer den samme af alle dem, der lade sig indvie i

Naturens Helligdomme»

De mest glimrende Theorier, hvoraf de nyere kan rose sigr
bcstaae i Almindelige Naturloves Opfindelse og Anvendelse paa be
synderlige Tilfælde. De forste ere efter Opfindernes egen Tilstaaelse ei andet end almindelige Erfaringssætninger, der ingen
lunde giöre Særsynerne mere begribelige, men meget mere spæn
de vor Forundring, d. e. giöre dem endnu mere paafaldende.
Saaledes troe vi nu at vide, at det er den samme Lov, der be
stemmer Himmellegemernes Afstand og Bevægelse, som den, der
giør at Stenen falder til Jorden, og at
tvende Draabcr Vand,
naar de betöre eller komme hverandre nær,
flyde sammen; men
vi maatte meget feile, om vi derfor rroede at kiende Aarsagen,
fordi vi mærke at den er mere almindelig end nogen tilforn tænkte.
Enten vi med Newton og hans Disciple kalde den Attraction, med
Empedocles og fíeraclit Venskab mellem beslægtede Elementer,
eller med de nyeste Naturphilosopher en Stræben efter Identitet i
de modsatte, saa bliver Sagen derved ikke klarere. Venskab og
Slægtskab ere imidlertid mere betydende,
uagtet Meningens
Vid. Sil. Skv. Ho^.IVDil, I Hafte.
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Kigtighed just derfor kan være: mere problematisk, en hoierêSandhed kan ikke desmindre, som i de fleste af store Genier an
bragte. Metaphorer. og billedrige Talemaader, derunder være skiult.
Ordet: Attraction: siger ligeledes noget, som det her ei er bestemt
til at udtrykke,, men hvad deri ligger mere er aabenbar falsk —■>
Ved Mathematikens Anvendelse paa disse Love ere de tillige bievne
nöiag’tigen bestemte, og denne Nöiagtighcd kan ei andet end be
hage.
Den sætter os istand til, hvor Efterretninger tie, at
kiende de forbigangne, og uden Prophetie at forkynde tilkommende
Naturforandringer. Alligevel er denne Behagelighed for Forske
rens Aand ei tilfredsstillende, men foröger kun hans Uraalmodighed efter Kundskab om Tingenes indvortes og virkelige Grunde».
Alt hvad vi vinde ved at bringe Særsynerne under, faae alminde
lige Love er, - at Aarsagernes Opfindelse bliver saa meget kortere,.
Isteren for i ethvert Tilfælde at söge en nye, behove vi kun at
henfore det til den Art, Slægt eller Klasse, hvori det indbefat
tes, og vide vi Grunden til det Hele,, saa bliver enhver Deel
deraf begribelig.,

Man har især bebrejdet de ældre Naturforskere deres forborg
ne Egenskaber, ulegemlige. Former og Ideer, der give alle Ting
deres Stempel. De nyere tilstaae derimod enten reent ud deres
Uvidenhed om Tingenes Kræfter, eller tage deres Tilflugt til
fine
*
visse
Materier,, hvis Muelighed man af Analogien med saa
mange bekiendte ei kan nægte. Men, naar de« alligevel tillægge
disse saadanne Beskaffenhedcr, som man ellers ikke kan forklare,
f. Ex. Lethed eller Imponderabilitet , Tyngde eller en Ævne at
giöre Legemer tunge,

kommer man da vel et eneste Skridt vide-

*
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’ïe? Desuelen fattes der ei de nyere 'Begreber og Navne, der ere
ligesaa dunkle som hines skiultc Qvaliteter, hvis ellers Ordforklaringer, hvorved man haaber at undgaae denne Beskyldning,
ei bör gieide for reel Kundskab eller Indsigt i Tingenes Natur.
Attraction, Dannelsesdrivt, Irritabilitet, Sensibilitet, den al
mindelige Livskraft og den visse Organer særegne, (vita propria)
hvad ere de andet end saadane .Egenskaber, der ei tilkiendegive
mere end det vi erfare med Tillæg af et x, eller en ubestemt
Aarsag, som det endda staaer tilbage at efterforske.
Vist nok
have saadanne Nænd, som Newton, v. Haller og Blumenbach ud
trykkelig nok erklæret, at de selv ei ansee dem for andet end
Navne paa ubekiendte Kræfter, og allene sadt deres Ære i de Lo
ves Bekiendtgiorelse, hvorefter disse rette sig.
Men er det ei
endog af denne Tilstaaelse tydeligt, at vi hverken om de Kræfter,
der adskille den levende og livlóse Natur vide meget mere end
•de Gamle, eller engang om Aarsagerne til de almindelige Beskaf’
fenheder, der findes i den sidste.
Vi kiende Tingenes Skin,
Maaden og Reglerne, hvorved det frembringes, meget bedre,
vi have deri endog opdaget Beskaffenheder, f. Ex. Galvanismen,
hvis Virkelighed hine ei engang formodede ; men det '«amme Slor,
der skiulte for dem det Inderste, har det heller ikke været os
tilladt at slaae tilbage.’ Vore Erfaringer strække sig kun til Ud
siden eller Naturens Overflade: de Slutninger, vi deraf giöre til
det övrige, ere saa lidet tilforladelige, at senere Erfaringer baade stüde de forrige over Ende, og undertiden stadfæste dein, vi
hos vore Forgængere ansaaé" for Virkninger af Vankundighed og
Overilelse. De imponderable Stoffer, den saa $kaldte generatio,
æqvivoca kan tiene til Exempler derpaa;
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da man nu fast almiu-

delig antager de første, uagtet man efter Luftpumpens Opfindelse
ansaae det for afgiort, at al Materie har nogen Tyngde.
Om
den andens Urigtighed taler man, uagtet Redis og Spalanzonis
Forsög, ei heller mere i saa afgiörende Tone. Man eftersee.

derom især Trevianus’s Biologie.
Da Naturforskerne efter Bacos Raad betraadte den lange, men
jævne, empiriske Bane, kom Maalet dem saa langt ud af Sigte,
at de ofte glemte deres egentlige Bestemmelse, hvilket ikke kun
de hende dem, der paa den kortere Vei, ligesom over höie
Ficlde, ved Giandskninger a priori altid beholdt det for Oinene.
Synes disses Foretagender halsbrækkende, saa er hines derimod
forvildende. Den Mangfoldighed af nye Gienstande, der mode
næsten ved ethvert Skridt fremad, er alt for tillokkende for ei
ar fristes til et længere Ophold, end Hensigten altid vel tillader,
ja, endog at skeie ud til alle Sider i Haab om vigtige og især
nyttige Opdagelser, som man uden for den lige Vei kunde giöre.
Livet tager Ende forend man endnu har lagt et lidet Stykke til
bage.
De, der siden folge deres Forgængeres Spor, have samme- Aarsag ril at tove, og, jo længere man arbeider sig frem,
desto vanskeligere maae det blive at komme videre, da Tiden,
der skulde anvendes til at finde, maae tilbringes med at lære det
alt opfundne.
Ikke desmindre bringe de, der tage denne Vei,
dog gierne noget hiem, som man til anden Hensigt kan bruge;
hine komme derimod gemeenlig med tomme Hænder tilbage,
Frugten af deres Reise indskrænker sig til usikre Efterretninger
cm hvad de blot i en lang Afstand ere eller troe at være bievne

vaer.

Vist nok synes det alligevel,

at,

hvis nogen Kundskab
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er muelig om de fiernere Gienstande, som vi af naturlig Vide
lyst drives ril at efterforske, maae den snarere erholdes paa den
kortere Vei, naar enten en Fodsrie der var at finde, eller man
ved egen Kraft kunde bane den, eller endelig et Genieblik kunde
trænge frem til dens Ende.
selv de, der endog i speculativ
Hensigt foretrække den anden længere, ere dog, for at orien
tere sig, undertiden nödte til at bestige Höiene, hvorfra en vi
dere Udsigt aabnes over Erfarenheds lave Dal.
Neppe vil no
gen ægte Naturforsker være istand til at afholde sig fra saadanne
Betragtninger, der gaae langt uden /or Sandsevcrdenens Grændser,
uden at bie saa længe indtil den Broe saa at sige bliver færdig,
der forener den synlige med den usynlige. Den hele Natur be
roer, ligesom Jorden og Himmellegemerne, paa Grundvolde,
der ei engang, naar vi kunde naae det yderste, faldt i Oinene.
Beboede vi Jordklodens indre Legeme isteden for dens Overflade,
vilde vi rimeligviis formode at hvis det lykkedes at klavre derop,
kunde vi vel faae de stærke Storter at see, der bære den. Maaskee gives der ogsaa dem, der haabe, at, naar Erfarenheds
Kilde omsider er udtomt, vil man finde den hidintil skiulte Sand
hed paa dens Bund. Denne Forventning er udentvivl ligesaa bedragelig, som hiin. Af Erfarenhed alene ere Tingenes Aarsager
aldeles ei at udgrunde. Dertil er en .höiere Standpunct nødven
dig, endskiondt det er aabenbart, at vi af Anskuelse först maae
kiende de Gienstande, hvis Aarsager man vil vide, Qg at denne
Kundskab bliver lettere jo flere man kan sammenligne, og jo flere
almindelige og besynderlige Love man kan opdage.

Intet er i vore Dage mere sædvanligt end at udgive alleDIie*orier for farlige og skadelige, hvilket er at styrte ci alene Phi
losophien, -men Videnskabelighed selv; thi hvad er Videnskab
uden Theorie ? Eller man -forstaaer ved Theorie intet andet end
en Samling-af Erfaringer, der ere ordnede efter visse Regler, i
-det höieste ledsagede af Formodninger ei saj meget om Aarsagerne
som Folgcrne og Virkningerne i andre lignende Tilfælde. Mange
synes endog at troe, de just derved bevise sig at være rette Fer
skere, at de holde sig til blotte Begivenheder, deraf ingen Slut
ninger uddrage uden efter Induction <og Analogie, skiondt dette
Slags er uden höicre Dommekraft eller ligesom Indskydelse maaskee
de usikreste blandt alle.
Det er en blandt Empirikere temmelig
almindelig Mening, rsom en sund Logik dog ingenlunde kan bi
falde, at man af mange enkelte ’.Erfaringer bedre kan forvisses
om en almindelig Sætnings Rigtighed end a priori.
Det er meget
mere tydeligt, at den hele analogiske Slutningsmaade, der er
bygget paa væsentlig Lighed, uden rene Fornuftgrunde ingen
Gyldighed kan have, og ligesaa tidt i det mindste, som nogen
anden, af Mangel paa denne Kundskab, forer til de urimeligste
Resultater.
Man vil blandt andre i en ophöiet Forfatters Skri\ t
om Universets Natur finde paafildende Beviser for denne Sag.
Isteden for at advare mod den Misbrug, som Kierlighed til forud
fattede Meninger saa tidt forvolder, synes de at ville, man in
gen Begreber og Grundsætninger maae medbringe.
Bemærke«
sammenligne, dertil bor efter deres Mening Forskerens
Flid indskrænke sig.
Det er alligevel let at indsee, at endog
til disse Arbciders heldige Fremgang udfordres alt hvad de som

unyttigt eller skadeligt forkaste.

Hensigten af Iagttagelser kan

r
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være tredobbelt, nemlig enten blot Fuldstændighed i vor Erfåringskundskab >, eller practisk Nytte, eller Indsigt i de höiereNaturaarsager og deres Sammenhæng; med Særsynerne
*
Den forste
deriblant synes mindst philosophisk,, men er alligevel uden et
Slags Philosophie, der viser hvorledes, og. hvad man bör söge,,
umuelig at opnaae.
Ei alle Erfaringer ere lige vigtige eller nytti
ge. En brugbar Samling af Naturalier forudsætter Indsigt og
Kundskab om de væsentlige Kiendemærker, hvorved Slægter og
Arter adskilles fra hverandre;. Hvad en aldeles; Ukyndig maatte.
samle, vilde for störste Delén. bestaae: af ubetydelige Varieteter;,
de Bemærkninger han kunde giöre vilde for Videnskaben gemecnlig være uden Nytte. Til at bedomme hvad der i enhver Ting'
er vigtigt eller væsentligt udfordres enten Lærdom, hvis Resultat
blot er andres Efterlignelse, eller egen philosophisk Aand, der
undertiden ogsaa viser sig kun som Gave til at iagttage,, men
altid ledes af höiere, skiöndt just ikke tydelig tænkte, Begreberog Grundsætninger. Practisk Anvendelse udfordrer altid den fuld,,
komneste Theorie.. At hiin saa sielden lykkes det kommer just:
af Theoriens Ufuldkommenhed;; men desuagtet er. denne uund
værlig, naaar man ei i Blinde vil söge: thi, om den end ikke
bestemt peger paa nogen Gienstand, saa sætter den dog Undersø
gelsen visse Grændser, uden for hvilke man. ei behöver at gaae^
og tiener ‘saaledet, til et Slags Veiviser eller Ledetraad i den vild
somme Natur. Er endelig Forskerens Oiemed blot speculative
saa maae alle Iagtagelser henfores til faae almindelige Naturlove,
eller,, rettere sagt, til en eneste; men hverken kan Nødven
digheden deraf fattes, eller. Mueligheden ahnes uden Philosophic

hvis store Maal cr ei saa meget,

undtagen som Middel allene, at:
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udfinde de nærmeste Aarsager, som derfra at opstige til de höii
re, ja, den allcrhöiestc,
Naturvidenskaben i sin Fuldendelse
ligner en Kegle eller Pyramide, hvoraf Erfarenhed udgiör Grund
fladen, og hvis Spidse dannes af Principerne. Disse ere vel i
vor Kundskab de sidste, men i Sagen selv de allerforste,
den
Middelpunct, fra hvilken alle Radier gaae ud. Ligesom man
uden Theorie om mathematiske Legemer intet kan construere eller
beregne, saa vil man ligesaa lidet for de physiske, som for den
hele Natur kunne giöre Rede, naar man savner en spéculatif
Naturlære, der foredrager de rene Begreber, med hvilke man
sammenligne hvad Erfarenhed fremstiller, hvis man ei overalt vil
blande Skinnet med de virkelige Ting.

Men som Indledning til det folgende maae dette være nok,
skiÖndt Sagen fortierne større Udforlighed og Lys af Exemples
hvilke jeg her maatte spare for i Korthed dog at sige det nød
vendigste. Blandt de almindelige Egenskaber i Legemerne, hvis
Aarsager indtil denne Dag ere de mest ubekiendte, er uden Tvivl
deres Elasticitet. Alligevel er denne en af de virksomstc Kræfter
i den döde eller uorganiske Natur, ja, maaskee ere de, der
virker paa en saa beundringsværdig Maade i den levende og orga
niske, ei andet end höiere Modificationer, eller, som nogle nu
tale, Potenzer af hine. De fine Stoffer, som deri spille saa be
tydelig en Rolle, besidde Elasticitet i den höieste Grad.
De
faste Legemer, hvori den bliver mærkelig, synes derved at yttre det forste Kiendetegn til et Slags Liv. Thi hvad er Liv, saavidt det af udvortes Sandser kan fornemmes, uden en Lethed,
hvormed Kraften bliver vakt til Virksomhed, og som synes vil-

Ó5
klar lig eller frie, fordi de indvortes Aarsager, der vække den,
tit cre skjulte eller formedelst en lang Række, af andre mellem
kommende forglemte ? Jeg vil hermed ikke strax paastaae , at
organiske Kræfter, fornemmelig Irritabiliteten, ei er andet end

Elasticitet. Denne Sag udfordrer en vidtløftigere Undersøgelse end
jeg her kan anstille.
Men Ligheden mellem begge er ikke des

mindre stor: hvorvidt den strækker sig kan ei heller afgjöres
forend dens Aarsag fuldkommen er bekjendt.

Man bemærker snart en betydelig Forskjel mellem stive og
flydende eller luftartige Legemers Elasticitet.
I de sidste finder
man kun en Stræben at udvide, ei at trække sig sammen, begge
ere hos de fórste i lige Grad kjendelige.
Nogle have derefter
ogsaa betegnet den med forskjellige Navne.
De Luc vil heller
have Gazerne kaldte expansible end elastiske, Gren tillægger de
andre ei egentlig Elasticitet, men Fjederkraft eller Kontractilitet.
Ligesom den i stive Legemer yttrer sig paa begge Maader, saa er
det samme Tilfældet med draabbar flydende eller dryppende, som
Vandet,
der efter noksom bekjendre Forsøg ei helle? mangler

denne Beskaffenhed.
Disse ere alligevel ei elastiske i samme Hen
seende som de stive.
Det synes altsaa som en nye Forskjel her
maae fastsættes mellem Elasticiteten af det Enkelte og Sammensatte.
Vandet er som Legeme ei elastisk, dertil er Delenes Forbindelse

alt for lös, men Vandpartiklerne besidde denne Kraft.
Derimod
er en Billardkugle selv elastisk formedelst Partiklernes Sammen
hæng, hvordan end disse maae være beskaffen. 'Er jeg saa lyk
kelig at have opdaget den sande Aarsag til Spændkraften i Almin
delighed, vil Grunden til de besynderlige Særsyner, man deraf
Viil. Stk Sk?.
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kin. udlede’, ligeledes blive tydelig.
Men forend jeg skrider til
dette Foretagende , er det nödvcndigt at udvikle de naturphilosophiske Grundsætninger, fra hvilke jeg gaaer ud.

Enten man med Leucrp , Democrat og Épi'cur blandt de
Gamle, med Des Cartes, mange saa kaldte Newtonianere, Le
Sage, Prevost blandt de Nyere folger det atomistiske System, eller
med Kant og hans Disciple det dynamiske, kan man dog ei undgaac at forudsætte nogle i det mindste relativ enkelte Dele, hvoraf
ethvert Legeme maae være sammensat.
Om disse ere physisk,.
ja endog mathemarisk udelelige eller ikke er et Sporgsrøaal, hvor
ved jeg her ei behover at opholde mig.
Er der forste , saa fol
ger af sig selv, at ingen Art af Forskjellighed deri er muelig.
Er det andet, saa maae deres indbildte eller virkelige Dele dog
derved udmærke sig fra Legemers, at de baade ere aldeles ligeartede, ei ved Porer adskilte, og ingen Stræben eller Kraftyttring
kan vise, der jo er fælleds for Atomen i det Hele.
Ævne til
at udvide eller trække sig sammen, Attraction og Repulsion, maae
fölgelig ei være modificerer ved Sammensætning eller Störreise,
men, om end disse deri lade sig tænke, kunne betragtes som
forenet i dens Middelpunct, og alt hvad der er uden for samme
som ei tilværende. En Atmosphære, der efter Dr. Pearts Mening
skal omgive dem, er en Hypothese, der atter trænger til en
nye, da denne Atmosphære ligeledes bestaaer af andre Dele, og
dette saaledes kunde fortsættes i det uendelige.
Saadanne Atomer
maae man fremdeles forestille sig som Individuer af Materie, hvori
den sammentrækkende Kraft er kommen til -det höieste, som efter
Stoffernes Særegenhed er muelig at naae ;

thi kun ved deres spe-
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cífíske Expansion og Kontraction synes de at kunne være forskjellige. De ere derfor de haardeste og tillige de meest elastiske Substancer af deres Art, der kan være.
Det er bekjendt, at en
hoierc Grad af Fjederkraft forudsætter Haardhcd, at begge til en
vis Punct stige med hverandre, fra hvilken de i sammensatte Substancer gaae over til Sprcdhed, og bliver paa den modsatte Side
af deres Maximum negative.
Hvad Atomerne betreffer, saa kan
dette der ei have Sted.
En absolut Haardhed i diáse, d. e.,
physisk Umuelighed af nogen Sammentrykning, vilde vel ligeledes
gjore deres Elasticitet til intet, der, jo mere den, døg uden
at komme saavidt, nærmer sig den yderste Grændse, bliver
stærkere ; alligevel er ingen Sprödhed tænkelig i det Enkelte.
Men lader en uendelig Modstand eller Kraft i Materien sig vel
tænke? Maatte den Stræben at udvide sig, der, ligesaavel som
den modsatte, synes al Materie væsentlig, ei ganske være qvalt,
naar den anden ingen Tilvæxt mere kunde faae? Thi er nogen
Expansionskraft endda tilbage, saa maae Atomerne dog indtage
noget Rum, hvor höit det end kan være, kontractiv Kraften er
fölgelig ei uendelig stor, en udvortes Aarsag der kan sættes saa
stærk som man behager, maae altsaa være istand til at vække
eller understotte den ; men, saasnart fremmed Indvirkning opho
rer, komme begge Kræfter igjen i det forrige Forhold til hver
andre. Man seer heraf tillige, at Atomerne ingen physiske Puneter kan være: dog denne Sætning maae jeg her lade mig noie
med blot som ved Leilighed löselig at henkaste.

Lige siden Newtons Tid ere attractiv og repulsiv Kraften
erkjendte for de sidste, til hvilke man i Undersøgelsen af Lege- I 2
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mers Særsyner kan opstige..
Selv den Kantiske Naturphilosophie
befragter alle Qvaliteter som Modificationer af samme.
Alligevel
synes mig, at ing'-i af dem kan ansees for oprindelig.
Hvad
enten man begynder med en homogen Materie, der efterhaanden
har antaget adskillige Former, og individualiseret sig i uendelig
irtange selvbestaaende Atomer, eller man med Atomisterne betrag
ter disse for sig uden Hensyn til den almindelige Moder,, kan
dog ingen Kræfter oprindelig tilkomme dem uden saadanne, der
i enhvers eget Subject vise sig virksomme.
Hvad Ævner dét
end maatte findes i dem til at virke paa andre, saa ere de kun
afledede,, fordi de ei kan kjendes af dem selv, men forst blive
till ved Forhold eller Forbindelse. Men saaledes er det med attrac
*
tiv og repulsiv Kraften beskaffen. Kontraction og Expansion betegne
derimod intet, som jo i enhver eenlig Substans kan foregaae,
om der end foruden denne ei gaves flere.
Da disse Egenskaber
alligevel ei tilkomme dem som eenlige Væsener, men som Mate
rie overhovedet, saa er det ei vanskeligt ar indsee, hvorfor de
under visse Omstændigheder maae vise sig som Attraction og Re
pulsion.
Sæt f. Ex. ar flere Atomer beröre hverandre, saa faac
de derved foruden deres besynderlige ogsaa en fælleds Middelpunct,
til hvilken Sammentrækningen maae skee.
Til denne er den vel
saa meget svagere som Berörelses Púneteme ere færre; men lad
Atomerne, hvilket uagtet deres Fasthed efter min Mening ei er
umueligr, gjennemtrænge hverandre, eller lad Forbindelsen mel
lem dem alene blive saa stærk som mellem deres egne om ogsaa
kun ideale Dele ; saa vil de besynderlige Middelpuncter forsvinde,
og kun den fælleds blive tilbage.
Dette vil dog maaskee aldrig
hænde : der ma®ite paa denne Maade dannes ganske tætte Legemer

i

uden Porosität» hvilket Erfarenhed synes at modsige.
Smaadele«
nes contractiv Kraft til deres egen Middelpunct kan altsaa ved
indbyrdes Kohæsion vel svækkes , men ei tilintetgjöres.
Ved
denne bliver den modsatte- til Expansion,
der ligeledes er en
væsentlig Egenskab i al Materie» mindre bunden eller tildeels frie.
Den kan da for det forste yttre sig ved at gjöre Modstand, naar
Legemer sammentrykkes inden for den Grændse,- som det allerede
har lykkets det at naae, og, naar den indvortes Magt giver efter,
virksom igjen udbrede sig over det forrige Rum; Den kan dernæst
under Trykningen udvide sig til en anden- Side,- hvor Modstanden
er mindre; jo mere den indskrænkes i een Henseende, desto större
Styrke vinder den, ligesom enhver Kraft , i en anden;
Men
denne Tilstand kan ei heller vare længere end dens Aarsag.
I
den nye Retning, expansiv Kraften var nödt til at tage, erfoer detr
af Partiklernes Stræben til Kohæsion og Sammentrækning en bestandig
Modstand : saasnart Trykningen derfor aflader, maae dens forskjellige Retninger atter komme i Ligevægt ; hvoraf Folgen er,
ar Legemer tager sin forrige Figur igjen. Endelig kan denne Kraft
baade hos Legemer og deres Smaadele saaledes være bunden, at
de ved inter mechanisk Middel lade sig udvide. Saadanne Legemer
ere da blot haarde eller spröde uden al Elasticitet.
Ved Kohæsion
med andre bliver denne Haardhed overvunden, at Materien vet
ikke, som Luften, kan udvide sig selv, naar den bliver frie.,
men dog, som det elastiske Gummi, mechanisk lade sig udvide,
Expansivkraften viser sig da for det forste som en passiv Ævne,
der uden fremmed Hjelp ingen Virkning" kan frembringe, og,
naar denne unddrsges, af den contractive atter bliver bunden.

Varmestoffens- Virkning »

skjönt chemisk »

er i Grunden derr

samme som nf en mechanisk Udstrækning, men udvider Lege
merne til mere end en, nemlig til alle Sider, hvilket denne neppe
formatier. I begge Tilfælde trækker Materien sig alligevel sammen
igjen, saasnart den fremmede Aarsag, der holder den spændt,
er borte.
Saaledes er da Legemers Udvidelse ved Varme og Sammenkrympen ved Kulde en Folge af deres Elasticitet, d. e. begge
Kræfters afvexlende Styrke og forskjellige Forhold til hverandre.
Thi endskjcnt ingen Kraft i sig selv er nogen Forandring under
kastet, og egentlig talt heller ingen Störreise kan have, saa synes
de dog i deres indbyrdes Kamp med hverandre snart svagere snart
stærkere, hvilket dog allene gjelder om deres forskjellige Retnin
ger. Uden Ævne til Expansion vilde Varmen, der blot kan for
stærke samme, intet udrette, med mindre nogen heller vil troe,
at dette Væsen alene ved en vis skjælvende eller svingende Bevæ
gelse frembringer denne Forandring, en Mening, som Luftens
Udvidelse ved Varme tilstrækkelig gjendriver.
Uden den modsatte
Krafts Overvægt vilde Legemet formedelst sin Inertie beholde den
Skikkelse, det engang havde faaet.
Jo mere elastisk det derimod
er, desto större Afvexlinger maae det i den Henseende ved Kulde
Dg Varme lide. I spröde Legemer ere disse kun lidet mærkelige.
Forgjæves vil man maaskee derom spörge Erfarenhed tilraads.
Den Grad, hvori Legemer ved Varme kan udvides, er ei endnu
med tilbørlig Noiagrighed bestemt.
De Forsög med nogle MetaL
1er, som Muschenbrock, Smeaton og andre formedelst Pyrome
ter have gjort, ere, som de forskjellige Resultater vise, lidet
efterrettelige ; men , vare de end ganske overensstemmende,
kunde de dog intet afgjöre, da Ild og Varme ei alene kan foran
dre Partiklernes Sammenhæng og Forbindelse

og derved tillige
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Legemets Qvalitet, men endog beröve det visse Bestanddele og'
meddele det andre.
Desuden er det ikke nok at kjende det For
hold, som Elasticiteten staaer i til Legemers Udvidelse ved Varme,
naar man ei tillige veed hvorledes den forholder sig til deres Sam
mentrækning ved Kulde, om denne skeer med lige Kraft, det- er
med lige Hastighed, og bringer dem fuldkommen i samme Stand

igjen.
Elasticitetens Yderligheder ere, hvad faste Legemer angaaer/
paa den ene Side Sprödhed, Blödhed paa den anden.
I meget
skjöre, brækkeiige eller smulrende Legemer er expansiv Kraften
ei engang som Ævne bleven frie; den modsattes Herredom er
saa lidet svækket, at Legemet, i det mindste mechanisk og uden
Oplosning >• hverken lader sig udvide til nogen Side eller sam
mentrykke.
Den liden Sammenhæng, der er imellem Smaadelene,
har endnu ingen betydelig Forandring kunnet gjöre i det ’Forhold,
begge Kræfter have til hverandre. Disse mindste Dele ere derimod
selv desto haardere, jo mere den herskende Kraft er rettet mod
enhver Atoms besynderlige Middelpunct alene, og ved ingen For
bindelse med andre er nödt til ligesom at gaae uden for sit Subject
*
hvorved den modsatte Drivt til Expansion maatte blive vakt. Alli
gevel kan deres Kohæsion endog være meget stor uden at dette
skeer i nogen mærkelig Grad.
Det sprödere Staal og Jern er,
som Hr. V. Sickingens Forsög, anförte af Ritter, Gilbert Anna
len IV. i., bevise, mere cohærent end det seige.
Det synes
derfor ei, at Kohærenzen alene gjör expansiv Kraften frie, og
derved som jeg troer, feroger Legemets Elasticitet. Noget maae
den dog nödvendig dertil bidrage >■ fordi enhver Partikel ved
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Kohæsion faaer en Retning indad, som den tilforn ikke havde,
og denne svækker den modsatte.
Men Virkningen deraf er saa
meget svagere , som Delene ere mere ligeartede , fordi de da
blot kan hænge sammen ved Berorelse uden at gjcnnemtrænge
hverandre. Mellem ligeartede Stoffer er der ingen anden Affinitet,
end den, der saaledes yttrer sig, kun mere eller mindre mod
satte ere skikkede til en inderligere Forbindelse.
Ikke desmindre
kan den udvortes Sammenhæng mellem Atomerne i fuldkommen
ligeartede Legemer, som Diamanten , just derfor stige til det
höieste, fordi den ei formindskes ved nogen fremmed Materies
Mellemkomst. Ved en ringere Expansion blive de af samme Aarsag strax adskilte; men indtil denne l’unct, hvor kort end dens
Afstand fra Hvilepuncten maae være, er dette Slags Legemer
rimeligviis ogsaa de haardcste og for saavidr tillige de meest elasti
ske, fordi contractiv Kraften baade ved deres Sammentrykning og
Udvidelse gjör den störste Modstand.
Finder derimod vexelviis
Gjennemtrængen Sted; saa synes det begribeligt hvorledes Kraften
til at udvides derved kan blive stærkere.
Expansible Stoffer for
binde sig med de stivere, den Stræben at trække sig sammen
giver i de sidste efter for den modsatte , der opstaaer ved en
Art af Neutralisation et andet Legeme, hvori baade Expansions og
Kontractionsævnen er bleven mere lidende, begge ungefær i lige
Grad.
Dette synes at være Tilfældet med de elastiske.
Derfor
ere de selv ei istand til at yttre sig hverken paa den ene eller
den anden Maade: de stridige Kræfter holde hverandre i en
bestemt Ligevægt; men ved nogen Hjelp uden fra mærker man
först at ingen af disse Ævner mangler dem.
Den fremmede
Kraft er et nyt Moment,

der læggis i den ene Vægtskaal,

uden

hvilket Legemet bliver ubevægeligt; tager man det bort derfra,
kommer alring i sin forrige Tilstand igien. — Men ei aliene kan
expansible Stoffpr ved Forbindelse med de stivere forstærke disses
Ævne til at udvide sig.
Det omvendte deraf lader sig ligesaa vel

tænke. Er Kuldstoffen f. Ex. blandt alle den mest sammentrukne ;
saa maae den ved inderlig Forening méd ellers stive Legemer
giore dem endnu stivere.
Saaledes forholder det sig efter nogles
Mening med Staalet: endskiönt dets Haardlied og Elasticitet vel
ogsaa lader sig forklare af den Hastighed, med hvilken Delene
trække sig sammen, naar Ilden, som den Aarsag, der unaturlig udvider dem, «pludselig ophorer at virke. At det reneste
Jern er det seigeste og blödeste beviser efter mine Tanker at dets
egne Dele ere mere expansible end de blive ved chcmisk Forbin
delse med andre, skiondt alene paa en passiv, ei, som i Ga
zerne og Dampene, paa nogen activ Maade. I det skiöre eller
rue Jern forhindres Delenes fastere Sammenhæng ved de fremmede
Stoffers Affinitet til hverandre, der give denne Varietet dette be
synderligt Kiendemærke.
\

Man veed, at Gazernes Gru
offer forbundne med andre
Legemer have megen Indflydelse paa de Egenskaber vi her betragte.
Suurstoffen giör det rustede Jern og andre Metalkalke yderst skiore
og smulrende, Kulstoffen synes at forbinde Delene fastere, og
derved at give Staalet nogen Elasticitet. Den Art af brændbare
Legemer, hvoraf Vandstoffen udgiör en Hovedbestanddeel, har
kun liden Haardhed og Tyngde. En ringe Varmegrad giör dem
blöde og flydende isteden for skiore og elastiske.
Men Luftar

terne udmærke sig især fra hverandre ved deres forskiellige exSti. Skr.
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piinsiv Kraft og Vægt, hvilken sidste voxer og aftager i omvendt
Forhold til den forste.
Samme Forskiel maae man troe har Sted
mellem deres Grundstoffer selv, saafremr ellers den anden Stof,
der giver dem en gazartig Form, iiemlig:. Lyset og Varmen,
altid er den samme eller sig selv lig.
Man vilde altsaa, hvis
denne Theorie er rigtig, efter Grundstoffenes Beskaffenhed, d.
e. deres ulige expansiv eller contractiv Kraft, være istand til at
bestemme saavel deres Elasticitet, som de övrige dermed for
vandte Legemers Egenskaber, naar man tillige gav Agt paa Par
tiklernes större eller mindre Kohæsion, der altid mere beroer
paa Tilfælde. Dette blev saa meget lettere mueligt, naar man
med nogle antog, at Gazernes og stive Legemers Grundstoffe ere
de selvsamme.
Kuldstofleir vilde frembringe de allerhaardeste og
tillige de mest elastiske,, dersom Smaaedelenes Sammenhæng var
ligesaa stor som deres Kontraction.
Det hele Legeme vilde da
ligne en stor Atom, hvori Kohæsionen ved Porer ei er afbrudt.
Thi jo flere der ere, jo færre Berörelses Punkter mellem Delene,
desto mindre Haardhed maae der være, des mere maae Legemet
nærme sig til de spröde. Paa den modsatte Side maatte Vandstoffen frembringe de blÖdeste^,Legemerr hvis Sprödhed eller Elasti■ citet ligeledes beroede paå Delenes svagere eller stærkere Sammen
hæng.
Der gives nemlig blöde saavelsom haarde elasriske Lege
mer.
Forskiellen mellem begge bestaaer deri, at hos de fórste
virke de modsatte Kræfter i et större, hos de sidste i et mindre
Rum; der er i Henseende til hine större Forskiel mellem det
Rum, de i udvidet og sammentrukken Tilstand indrage, end i
f

\

disse-

-

Dette lader sig meget vel deraf forklare,

at i de blöde
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er contractiv Kraften mindre virksom, men mere lidende, den
expansive derimod, ligesom den anden, saayidt frie, at den
nu kan folge hvad Retning den ved andre Tings Indvirkning fiacr.
Elastisk blöde Legemer tabe deres Elasticitet, naar de blive endnu
blödere eller flydende, fordi Ævne til at sammentrække fig, af
den modfatte da paa samme Maade bliver bunden sammen, som
den anden tilforn var.
At de fleste biode Legemer ingen mær
kelig Elasticitet besidde, det kommer af Grundstoffenes expanfive
Kraft eller Ævne.
Sætter man, at Kohærenzen er lige i to forskiellige biode Legemer, maae det være mest elastisk, hvori
Grundstoffenes contractiv Kraft er den stærkeste: er denne der
imod i begge lige stor, maae Elasticiteten der mest yttre sig,
hvor Delene ere mere sammenhængende.
Naar biode Legemer
blive dannede ved en Blanding af faste og flydende, kan ingen
Elasticitet derved frembringes, fordi Blanding ei forandrer Smaaedelenes Særegenhed.
Deres Sammenhæng bliver paa denne Maade
desuden endnu mindre, og gjör dem fölgelig ved den fra enhvers Middelpunkt udgaaende men nu svækkede Stræben heller

ikke mere skikkede til at lade sig udvide ; thi Sammenhæng er,
som jeg tilforn har anfort, det forste Skridt til en passiv, og
denne igjen til en activ Udvidelse.

Seighed eller Ductilitet er med Blodhed og Elasticitet nær for
vandt.
Naar et Legeme skal strækkes, maae enten Smaaedelene

selv forlænge sig, eller glide over hverandre uden at tabe deres
Sammenhæng, eller, hvis det, som Musklerne, indeholder en
anden flydende Materie, synes Sagens Muelighed deraf alene beK s

gríbelig ; thi der udfordres da til at strække eller sammentrykke
Legemet intet videre, end at drive den flydende Materie ud af
nogle Kar ind i andre, eller reent udjage den, og saa atter aabne
Karrene for at modtage den af det omringende Fluidum,, fra
hvilket den frivillig, indstrommei-,
Da denne Maade er den mest
anskuelige, saa er det ingen Under, at man ogsaa har villet an
vende den paa de övrige Tilfælde, og det saa meget mere,, som
hvert Legeme, har Porer, der ved Phantasiens Hjelp let kan sy
nes at danne et Slags Kar eller Kanaler
*
som i alle Retninger
krydse hverandre, og fine flydende Materier til at fylde, eller i
Nödsfald udspile dem,, ingensinde kan feile.
Men endog i saadanne Legemer, som Musklerne, hvor disse Kars Tilværelse er
aabenbar,, om man end ikke holder Muskeltraadene selv7 for hule,
maae Trevlerne i sig selv være strækbare, deres Smaaedele rimeIigviis kunne forlænge sig.
Da denne Tilstand alligevel er dem
unaturlig, d. e. overskrider det Forhold,, som deres egen expan
siv Kraft har til den contractive, saa trække de sig igien til
sammen,. eller vibrere saa længe, indtil begge komme i Lige
vægt.,
Jeg betragter Trevlerne her blot som- döde elastiske Lege
mer,, ei som levende og organiske,, hvilket, de. blot i Forbin
delse med andre: Dele kan være;. Metallernes,, især Guldets,,
Partikler synes derimod saa lidet expansible,, at det Heles Ductilitet vel maae tilskrives Smaaedelenes Beqvemhedi til at glide: over
hverandre , som uden Tvivl er en Folge: af Kohæsionens; Styrke.
Dog vilde saadan Beqvcmhed lidet nytte,, med mindre dc tillige
Besad 'nogen Expansibilitet:: thi, var den- allerringeste: Bevægelse

i modsat Retning istand til at ophæve; deres; Sammenhæng,

saa
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kunde tvende Partikler ej komme til at beröre de nærmeste , for
end de ganske vare adskilte' fra hverandre.
Man 'forestille sig
nogle Rader f. Ex. af kugelrunde' Atomer i en Linie eller Traad
forbundne, saa vil mam finde,, at den ej paa nogen Maade lader
sig udstrække uden at hine enten maae- forlænges, eller ikke mere
kan beröre hverandre..
Man m aat te- altsaa, naar man ej vil ind
komme det forste, antage ar de uden' Berörelse dog kunde hænge
sammen, eller med andre' Ord, en Virksomhed i Afstand, hvil
ken, som jeg paa et andet Sted skal vise, indeholder en Mod
sigelse.
Meget haarde Legemer lade sig ej anderledes udstrække
end ved Hammerslag, da. disse hindre Kohærenzen at vige for
den stærkere- contractive Kraft.. Ved Vægt alene bliver derfor in
gen Metalrraad saa betydelig udstrakt som ved Udhamring.- Hvor
ledes Sprödhed, Blodhcd og Ductilitet i stive Legemer ere for«andre med Elasticitet , er altsaa. heraf klart
*.

Hvad de gazartige’ Stoffer angaaer, saa findes de aldrig uden’
sammentrykte,« fordi- de her paa Jorden altid ere omgivne af an
dre lige - eller uligeartedc, der ved sin Tyngde holde deres ex
pansive Kraft tilbage
*,
Det samme synes vel ogsaa at gjelde om.
de stive Legemer , men- Virkningen deraf er hos dem i Forhold
til deres Masse og. egen contractiv Kraftes Styrke fast uendelig li
den.
Man finder1 derfor ikke, at saadanne Legemer, naar Luf
tens Trykning i et udpumper Rum ophorer, mærkelig udvide fig.
Det er ikke desmindre- troeligt, at, ligesom den Kraft, hvor
med Delene trække sig: sammen, har' visse Grændser, saa er

expansiv Kraften ej heller i nogen Stof uendelig stor.-

Selv Ly
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sets og Varmens Expansibilitet maae, saafremt de ellers ere Stof
fer, ej blotte Phænomener, der folge med eller af visse Foran
dringer i hine, dog et Sted ophore.
Jo mere de. have udvidet
sig, desto lettere maae de være at sammentrykke; hvilket ogsaa med den bekjendte Lov, at den Kraft, dertil udfordres,
staaer i omvendt cu'bisk Forhold til Rummet, er aldeles overens
stemmende.
Ogsaa i disse Stoffer maae derfor Stræben til Udvi- "
delse engang blive sat i saadan Ligevagt med den modsatte, at
den ej kan hæves uden ved et fremmed Legemes Indflydelse, der
kan bringe den endnu videre end til denne Grændse.
De flyg
tigste Stoffer eller Gazer blive da ej blot expansible, men elasti
ske ligesom andre.
Forskjellen mellem disses og hines Elasticitet
er ikke væsentlig, men tilfældig, i det at begge. Modificationer
af denne, nemlig den Stræben at sætte sig i samme Tilstand
igjen, efter en unaturlig Udvidelse saavcisom Sammentrækning,
hos de fórste ej yttrer sig uden i en Grad af Expansion, som de
inden vor Erfarenheds Grændser ej kan naae.

Aarsagen til Legemernes Elasticitet saavelsom deres övrige
Qvaliteter, er alrsaa efter mine Tanker i Almindelighed kun et
vist Forhold mellem de to oprindelige Kræfter, som man i al
Materie maae antage.
Dette Forhold bestemmer nu decís dens
vedvarende Særegenheder, og indeholder derved Grunden til de
forskiellige Stoffer eller chemiske Elementer, der blot i Grader af
expansiv og contractiv Kraft afvige fra hverandre, deels til de afvexlende Former af haarde, blöde, flydende og luftartige Lege
mer,

der af samme Stoffer blive dannede,

og blot udmærke sig
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ved Smaaedelencs stærkere eller svagere Forbindelfe.
Det nature
lige, d. e. enhver Stof væsentlig særegne Forhold mellem Kræf
terne, modificeres nemlig ved Kohærenz og. chemisk Indflydelse,
der selv ere Virkninger af samme Kræfter, og give Legemer
foruden Elasticiteten alle de övrige phy siske Beskaffenheder, om
hvilke man i Naturlæren især pleier at handle. Man troer i
denne Videnskab at have forklaret dem, naar man har viist de
res Analogie med andre mere bekiendte, eller henfort dem
under en almindelig Naturlov, skiöndt sammes Aarsager ligeledes
kan være skiulte.
Jeg har tilforn anfórt hvorfor jeg mener,
at Kontraction og Expansion mere umiddelbar ere grundede i
Naturens eget Væsen end selv Attraction og Repulsion : holder'
man nu de Grunde,
der udledes af de sidste’, for fyldest;
giörende, saa vi-1 man uden Tvivl tilskrive de forste samme
Værd» En fiin elastisk Materie, der giennemtrænger Porerne,
eller Atomernes vilkaarligen forudsatte Figur, tilfredsstille Vide
lysten endnu meget mindre. Ved den förste vinder man neppe
saa megen Tid engang, at man kan betænke sig paa er nyt
Svar: det anden er en Hypothese, der desuden alene ei giör
Sagen selv begribelig.
Ikke desmindre indseer jeg meget vel
at alle physiske Kræfter, der bruges til Forklaringsgrunde, om
de end, ligesom Solen,' kaste noget Lys paa lavere Gienstiinde,
fordunkle saa meget mere hvad der ligger bag ved dem ellerendnu höiere.
Attractionens og Tyngdens Aarsager . synes os nu
forst gandske mórke, efterat disse Phænomener selv og deres
Love ere bievne os nogenledes bekjendte. Jo klarere denne Kund
skab skinner, desto bedre fole vi vor Vankundighed om der

Övrige.
Jeg önskede derfor, og jhvem önsker ikke« om mueligt at .adsprede den? hvem ej ogsaa .at udfinde den sande Grund
til Expansionen og Kontractionen selv, hvoraf efter min Mening
hine, og derved alle, Naturens Forvandlinger udspringe? Jette
skal blive Gjenstanden for et folgende Forsog, saafremt jeg ej

skulde synes uh for .uheldig i def nærværende.
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liedens jeg skulde bedomme det nu nyligen belönnede Priis-

skrift, mærkede jeg, at ieg kunde bidrage til dets större Fuld
stændighed ved et Tillæg.
Priisskriftet er i og for sig selv i
det Hele af den Beskaffenhed, at den historiske Classe ikke vel
kunde frakiende det den udsatte Præmie.
Spörgsmaalet er overmaade svært og af en saare stor Omfang, naar det fuldstændigen
skal besvares ;
thi for tilstTækkeligen at kunne fyldestgiöre
Spörgsmaalets % tilsigtede Oiemed, maa man ei alene selv have
practisk Indsigt og Erfarenhed i historiske Udarbeidelser, men
og en meget udbredt Belæsenhed saavel i den ældre som især i
den nyere historiske litteratur, Og man maa noie have fulgt
Historien, som Videnskab, lige indtil de seneste Tider. Under
Udarbeidelsen er dette mit Tillæg blevet til en fór sig sammen
hængende Afhandling. Det er ikke nogen Critik over Priisskriftet,
men stiltiende har jeg især taget Hensyn til de enkelte Dele og
Puncter, hvor den historiske Classe har fundet Mangler eller i
det mindste önsket större Fuldstændighed.
Jeg har skrevet dette
Tillæg med megen Fornöielse, deels fordi det er behageligt at
kunne samle mange Aars Bemærkninger og Erfaringer under een

Synspunet,

og fordi man altid hóiligen vinder ved at gaae tilbage
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í¿$ de forste Grundbegreber i en Videnskab og ved at give disse
al’ rnuelig Klarhed og Fasthed, deels og fordi jeg derved bidrog
til et Skrifts Fuldstændighed, der,, naar der vorder bekiendtgiorr,. vil være meget lærerigt.. Jeg troer derfor, ar det ikke
vil. være der hede Selskab ubehageligt,, at lade: sig, forelæse dette
TillægHistorien er en Samling af Virkeligheder i den moralske
Verden.
Paa dette Grundbegreb er Historiens uhyre Bygning
som Videnskab anlagt.. Disse Virkeligheder i den moralske Ver
den bastaae, ligesom Virkelighederne, i den physiske Verden, af
en i det Uendelige udstrakt Kiæde, der igien bestaaer af mindre
og större Leed.
I Grunden ere alle enkelre Leed af denne Kiæd’e, de störte med de mindre,, hver for sig, Virkninger; men
det menneskelige kortsynede og indskrænkede Blik hæfter sig blot
paa; Kiædens större Leed, og ved tvende særskilte Udtryk danner
Mennesket sig et bestemt Begreb om de storre Leeds Forhold til
de mindre:: disse kaldes derfor Aarsager,
hine Virkninger,
Denne sammenhængende og nöie sammenknyttede Kiæde af Virke
ligheder i den -moralske Verden har været til ligefra den Tid af
at Mennesker kunne tænkes som handlende Væsener paa denne
Klode; men den har længeværet et blot Ideal og ganske usynlig,

for Menneskeheden,.

Det er af den menneskelige Culturs og Videnskabernes Histo
rie noksom bekiendt, at eftersom Historiens rigtige Behandling
^forudsætter de betydeligste Fremskridt i al Slags Cultur og alle

menneskelige: Videnskabers^ fuldkomneste Uddannelse,

den og er
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det allerseneste og siældneste Product af den menneskelige Aands"
Anstrengelse^
Besynderlig er den Naturdrift, som Philosophen til alle Ti
der mærker hos Menneskeslægten, hvad enten den er cultiverez
eller ukultiveret ,• nemlig at den langt hellere seer tilbage og frem
ad, endog i fierneste Frastande, end at den i smaa Frastande
seer lige omkring sig. Denne Beskaffenhed i den menneskelige
Aand har til alle Tider havt, og vil endnu fremdeles have megen'
Indflydelse paa Historien som Videnskab. At udvikle dette, vilde
lede til Vidtloftighed, som her bor undgaaes.
Saameget vil jeg
blot erindre, at man i en lang Række af flere Aarhundreder'
mundtligcn fortalte hinanden Oldsagner, Spaadomme og Orakler
med vilkaarlig'e Tilsætninger' og Forandringer, forend man ble\r
opmærksom paa Samtidens Tildragelser ; og nu, hvorlænge va
rede det ikke, fórend man' opfandt Bogstavskrift, og endelig
erholdt beqvemmc Skrivematerialier.-

Mig er det ikke bekiendt, at Grækerne havde offentlige
*
Annaler, som Romerne; men vist nok er det, at enhver culri~veret Stat burde have dem.. Man bar dem vel tildeels i de forskiellige Collegiers Archiver; men de Annaler, som lierpaa kunne'
grundes, cre ikke i alle Henseender tilstrækkelige.
Naar Culturen hos en Nation er stegen til en vis Grad, og'
Sproget og de Videnskaber, der nærmest have Indflydelse paa1
Historien, have naaet en vis Uddannelse; begynde enkelte Men

nesker at vækkes til Opmærksomhed paa det- der i Nærheden oilR

>
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¡kríng dem gaaer for sig; og de af dem der hive en opvakt
.Aand fole srrax Trang til at opregne Samtidens vigtige Tildragel
ser, deels for efter flere henlevede Aar at kunne gio.re sig selv
Kegnskab for sin Levetid, deels og for at efterlade dem til Ef
tertidens Erindring.
Disse forfærdige nu egentligen enkelte Leed
af Virkelighedernes store Kiæde i den moralske Verden, og de
bidrage til, at den Kiæde, som tilforn var usynlig, bliver nu
for Menneskeheden alt meer og meer beskuelig. Vi kalde disse
forste Arbeidere i Historien Krønikeskrivere eller Annalister. Ere
disse Annalister Mænd, der selv have taget Deel eller endog væ
ret Hovedpersonerne i deres Samtids store Anliggender, noie have
vogtet sig for at optegne andet, end hvad de fandt virkeligen
At have tildraget sig; hvo indseer ikke, at slige Annalisters Be
retninger maae have en meget hoi Værd ; men de ere desværre i
Historien meget sieldne. Efter slige Annalister vilde det være en
meget let Sag at skrive en pragmatisk Hisrorie ; thi denne vilde
strax erholdes derved, at man tog af Annalisten de enkelte Leed.,
store og smaa, eftersom de passede i hinanden, og sammenfoiede dem til en lang udstrakt og sammenhængende Kiæde.
Da
nú hos Annalisterne Beretningerne ikke altid ligge rene og ufor
falskede ; saa fordres af den pragmatiske Historieskriver, at han,
«
foruden sin historiske Kunst, ved hvilken ban efter den möiagtigste .Folge forbinder menneskelige Handlingers A a’-siger med
deres Virkninger, og Fremstille’ esgaven, ved hvilken han ud
breder Liv og Ynde over sine Fortællinger, og.saa besidder Skarp
sindighed nok, for at bedömme Beretningernes Virke'igh’.d eller

Sandsynlighed.

Denne er Grundideen af en pragmatisk Historie;

*?
dette,

og intet videre,

har man at fordre af den,,

der skriver’

en pragmatisk Historie»

Naar Grundlinien er skarpt trukken imellem der Positive og

Negative i enhver Ting,
maade frugtbringende.-

er Anvendelsen let,

behagelig og over-

Grækerne og Romerne havde et meget reent og. rigtigt Be
greb om hvad pragmatisk Historie er, og de udforte dette Begreb’

heldigen i Henseende til Materien ;

men de fleste af deres prag

matiske Historieskrivere vare mindre heldige i

Henseende

til

Formen«Veltalenhed er en af Naturens skionneste,

men tillig« sield-

neste Gaver; hvorfor den er en sielden Naturgave, kunne gives
psyehologiske Grunde, og de ligge allerede tildeels skiulte hos
Quintilian; Cicero erkiendte Veltalenhed som en meget sielden
Naturgave blot af Veltalenhedens Historie. Denne Naturgave var
baade hos Grækere og Romere i Folge deres Statsindretning overmaade höit agtet; alle vigtige Statsanliggender bleve hos begge
Nationer mundtligen indledede og for det meste og mundtligen
afgiorte; Mænd,> der i et Öieblik fattede en Ting fra den rig
tigste Synspunct og i samme Öieblik havde Mod og Aandskraft
nok med Værdighed og i et ædelt og let forstaaeligt Foredrag

at udvikle deres öjebliklige Ideer for en höitideligen forsamlet
Mængde,
havde ofte Ledighed at giöre deres Fædreneland de
vigtigste Tienester. Man havde erfaret, at denne Naturgave

ved- Skoler

hund« vækkes og uddannes;

hvad Under

ah
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efterdi -Udsigterne for dannede Talere Vare hoiligen .smigrende,
4isse Veltalenhedens Skoler af Mange bleve besögte og fiitri en.
Denne almindeligen herskende Smag for Vel aleohed,
benyttede.
der endog længe vedvarede, efterat Statsbestyrelsen var kommen

i en Eneherskers Hænder,

*

giorde at begge Nationers pragmatiske
Historieskrivere rettede :sig efter denne Smag, og I ragte den
som et Middel til at forskaffe det historiske Foredrag Afvexling,
Liv og Ynde. Den pragmatiske Historie blev derved et Drama,
en Skueplads, paa hvilken Historiens Personer bleve opförte ta
lende og handlende, alt efter enhve.rs Stilling og Tænkemaade.
Man tænkte sig maaskee Historien nærmest skreven for Statsman
den,
Feltherren og Taleren; og det kan ikke nægtes, .at
Grækernes og Romernes pragmatiske Historie jo for disse især
maatte blive et fortrinligt Uddannelses.- Middel.
Men just denne
skiönne og glimrende Form, saasnart den historiske Critik, der
alene seer paa usminket Sandhed og tilforladelig Virkelig
hed, kaster et skarpr og alvorligt Blik paa samme, Vækker,
hvad enkelte Characterer., Handlinger og Tildragelser angaaer,
Mistillid, ja endog Tvivl. Hvo er mig Borgen for, at den
eller hiin Person just saaledes tænkte og handlede? Hvo sikkrer
Hiig, at denne Kunstige og af Historieskriverne med de skiönneste og meest levende Faryer skildrede Sammenkiædning af Aarsager og Virkninger er den samme som hiin virkelige? Dog,
der er stor Forskiel paa Grækernes og Romernes pragmatiske
Historieskrivere. Nogle have ikke ' brugt den rhetoriske eller
dramatiske Form, og have derved nærmet sig Idealet af sande
pragmatiske Historieskrivere ; blandt disse bör især regnes Salust,

Julius Cæsar og Polyb.

Andre have indskrænket sig til Samtiden;
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çller et vist Tidsrum, der af troværdige Kilder var dem nöie bekiendt, og brugte tillige den rethoriske Form, til disse fortiene
Thucydid og Tacitus at regnes.
Livius er sikkerligen en af 01-

tidens store pragmatiske Historieskrivere ; men da han omfatter
et meget stort Tidsrum, og vi af dette Tidsrum kun have den
ældre Deel, saa kan han ikke hverken i Henseende til Brugbar
hed eller som Monster sættes i lige Classe med de foregaaende
*
Forfatteren til det belonnede Priisskrift er i denne Deel af sit
Æmne temmelig fuldstændig, og jeg behöver ikke her nöiere at

beröre den ældre Literaturs pragmatiske Historieskrivere.

I den mörke Middelalder fremstodc allevegne Annalister og
Krønikeskrivere, hvorpaa nyere pragmatiske Historieskrivere have
grundet deres Fortællinger.
Ncppe er noget Land i Europa,
som jo fra denne Tid af har havt sine Annalister ; disse Annaler
skylde vi for de meste Munke eller catholske Geistlige,

De Byzantinske Annaler have næsten alle den Feil, at de
begynde fra Verdens Skabelse, og 'ere i deres Samtids Annaler
meget ufuldstændige.

Danmark har en ypperlig Samling af Middelalderens Annalis
ter i Scriptores rerum Danicarum medit ævi, af Langebek og Suhm.
Sverrig har derimod kun faa; og disse faa ere ikke engang bragte

i nogen Samling eller critisk behandlede.

Rusland har sin Nestor,

der nu paa Tysk udgives og bçrigtiges af v, Schlozcr i Göt

tingen.
Vid. Sti. Skr. 190 i. fV Dd, l Httftt.

M
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Spanien og Portugal have kun faa Annalister; derimod har
Frankerig en Mængde, der størstedelen cre samlede i den Bou
quetske Collefilio feriptorum; Engelland har en riig Samling af
Annaler og Acter af Rymer og Sanderson ; de forenede Nederlan
des Kröniker og Annaler ligge adspredte i flere enkelte Samlinger
og Værker; Tyskland har iblandt mange andre den bekiendre
Samling af Annaler og Acter i Westphalens monumento, inedita
rerum Germanicarum.
Helvetien har ikke nogen egentlig Samling
af Annaler og Acter, men de ere ehten Hele eller i Udtog anförte af dem r som have behandlet Landets Historie ; intet Land
har saa talrig en Samling af historiske Kilder, som Italien; der
iblandt er Muratorii antiqui tat er Italien medid arvi især meget bekiendt og höit agter; endog til det Osmaniske Riges Historie har
man Samling af Annaler i Annaler Sultanorum Otrimanidarum, a
Turcis fua lingua feripti, oversatte paa Latin og udgivne, af Joh,
Leunclav; Ungeren har en ypperlig Samling af Historiske Kilder
i Scriptores rerum Hungartcarum, af Schwandtner; Polen er fat
tig paa historiske Kilder, thi den ypperlige Samling af Piaristen
Dogiel, Codex diplomaticus regn i Po Ionice & magni ducatus Li
thuania, blev, som bekiendt, standset i sin Fuldendelse; I
Preussens historiske Kilder er megen Ufuldstændighed, Afila Bo»
russiea af Mich. Lilienthal eg andre , indeholde det bedste.
Paa ordentlige historiske Udarbeidninger var hele Middelalde
ren igiennem ikke ar tænke; endog Begreber om Historie synes
i denne fæle og sorgelige Tidsalder at have været tabt. Forst
ved Culturens og Videnskabernes Gienfódelse i Italien, sees strax,

formedelst den gamiç Litcraturs ivrigste Studium,

Grækernes og
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Romernes rigtige Begreb om pragmatisk Historie der at have rod
fæstet sig.
Flittigt Studium især af Livius og et stort Forraad af Statsog Menneskekundskab have dannet Machiavel til en af Italiens

storste pragmatiske Historieskrivere i hans Florentinske Historie.
Enhver, der soger at faae er rigtigt Begreb om, hvad pragma
tisk Historie er, kan Studium af Machiavels Florentinske Historie
ikke nok som anbefales; men man maa kunne læse den Italienske
Text, thi den Latinske Oversættelse er næsten ulæselig.
Iblandt de bedste pragmatiske Historieskrivere, saavel over
Kirkestaten som Sammes Forhold til Kongeriget Begge Sicilicrne,
er Cardinal Borgia i hans Memorie istoriche della Pontificia Città
di Benevento, og i hans Istoria del dominio temporale della rede
Apostólica nelle due Sicilie.

Den bedste pragmatiske Historie over hele Italien, som
vi endnu hidtil have, er unægtelig Delle revoluzioni d' Italia af
De nina.
Han overseer rigtigen, hvad der horer til en pragma
tisk Historie af hele Italien; men han er ikke i de enkelte Til
dragelsers Sammenkiædning skarpseende og dybtgrandskende nok.

En Italiensk pragmatisk Historieskriver, der kun har fore
taget sig det korte Tidsrum af sit Lands Historie, fra Aaret
1494 til 1532, og som fuldkommen har dannet sig efter Oltidens Monstre, ei den bekiendte Guicciardini i hans Historia

d Italia ;

men hans Feil er,

at han ikke nöie iagttager et symM
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metrisk Forhold i Detaillet, og at han ikke, med Hensyn til
Tildragelsernes större eller mindre Vigtighed, giör et strængere

han bruger og for meget de Gamles dramatiske Form *)»

Valg;

Som nyere pragmatisk Historie af det nuværende Hertug
domme Venedig, grundet paa hosfóiede hidtil utrykte Stats-Pa
pirer og Documenter, kan ansees det i Aaret igoo i Florents
udkommede Værk:
Raccolta cronológico - ragionata di doeumenti
inediti, che formano la storia diplomática della rivolttzione e caduta
della Republica di Renezia, corredata di critiche osservazioni. 2
Tomer i Qvart.

Forfatteren er den samme Abbate Cristoforo

Tentori, som i Aarene 178$ til 1790 i 12 Bind i Venedig ud
gav Saggio sulla stotia — degli stati della republica di Renezia.

Hiint sildigere Værk ' er som documentent pragmatisk Historie
overmaade lærerigr; det har kun den Feil, at der anfores flere
Documenter, end behoves, og derfor er for vidtloftigr. Histo
rien gaaer til den 12te Maj 1797,

havde bestaaet i 1400 Aar,

da den Venetianske Stat,

der

blev oplöst.

Mærkeligt er det, at vi over Frankerig i Almindelighed,
Ct Land af den höieste Cultur og Videnskabelighed, ikke have
en Historie, som man med Rette kunde kalde pragmatisk. Frankerigs Historie af Mezeray er i Henseende til Materialierne ufuld

Den af Jesuiten Daniel er næsten under

stændig og uden Critik,
Critik,

•)

og skreven i en slesk og krybende Tone»

Foruden
andre,

dette

der

Værk

og

har

kunne

man

ansees

Annali di Bologna
som

pragmatiske

af

Da Franke-

Snvioli,

Historien

øg

fler«
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rig under Ludvig den-14de og de næstforegaaende Konger vir ble 
vet til en kunstigén sammensat Statsmaskine, der indvortes havde
mange Hiul og Drev, hvilke indbyrdes virkede paa hinanden, og
udvortes havde .mangfoldige og mangeartede Berörelsespuncter, ved.
hvilke det formedelst Land- og Soehandel, Krige og Erobringer
var kommet i nöie Forbindelfe med hele Europa og havde faaet
vigtige Besiddelser i de övrige tre Verdensdele, maatte naturlig
vis i et Floved som Voltaire’s skabes et Ideal af en pragmatisk
Historie, der med Liv og Tydelighed fremstillede alie Statsmáskrnens indre Hiul i deres Gang og dens udvortes mangehaande
Berörelser og giensidige Forhold.
Med Hensyn til Synskredsens
vide Omstrækning og Tingenes Forskiellighed- gaves i Oldtidens
bedste pragmatiske Historier til sligt et Ideal ikke Mage.
Vol
taire fattede denne Idee i sin hele Storhed, og giorde et Udkast
i hans Siècle de Louis XI1X til en pragmatisk Historie, der kunde
være passende for et stort og mægtigt Rige, som Frankerig, og
en saa glimrende Tidsalder som Ludvig den i4des. Dette er den
Synspuncr, fra hvilken dette mærkelige historiske Værk, der, ¿

Henseende til et mere udvidet Begreb om pragmatisk Historie, har

giort Epoche, bör bedömmes. Det er et skiönt Udkast til en Fransk
pragmatisk Historie, anvendt paa\Ludvig den 1 4des Tidsalder.
Voltaire var ikke Manden til at söge omkring i Bôgêr'-i^.^pirery
for med historisk Critik smaaligen at berigtige enkelte KieudvgiCï-’

ninger og Tildragelser.
Af Robertson's Fortale til hans Historie
em Carl den 5te seer man, at dette skiöame Udkast af Voltaire
har vækket hans historiske Talent, ogp maaske timgct bidraget til
dets Uddannelse
*
i
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Vi have og et meget indskrænket Tidsrum i den Franske
Historie, der
tiene Navn af
de la Fronde-,
France pendant

saaledes er behandlet, at det med Rette kan for
pragmatisk Historie i det bekiendte Værk, L'Esprit
cu Histoire politique et militaire des troubles en
la minorité de Louis XI F, af Mailly»

Uagtet Frankerig ikke har nogen pragmatisk Historie, der
omlatter al den Tid, i hvilken dette mægtige Rige har bestaaet,
gives der dog neppe noget Land, som saavel i henfarne som
nyere Tider havde rigere Materialier dertil.

Frankerig har især

i senere Tider faaet Bidrag til sin Historie,

der for dets tilkom«
mende pragmatiske Historieskriver vil blive af meget hol Værd»
Jeg vil korteligen giöre Selskabet opmærksom paa de betydeligste

af disse senere Bidrag;

de ere. folgende:

Histoire de France, depuis la resolution de 1789, écrite d'après
les mémoires et manuscrit? contemporain/> recueillis dans les depots
civils et militaires, af Toulongeon.
Analyse de la Statistique générale de la France, publiée sous
t autorisation du ministre de b inferieur , af d ’ Berrif/e. Stati
stique generate et n^ficulièr^ de la France et de ses colonies-, af

ftffsrw ’forfattere.
Mémoires a"un témoin de la revolution, ou journal des faits,
se sont passés sous ¿v>syeti%, et qui ont préparé et fixé lacónMention Française.
Ouvrage posthume de Jean Sylvain Bailly.
^enne Dagbog cr begyndt 1792, et Par Aar efter at Tildra
gelserne vare gaaede for sig;
den er skreven deels af Hukom-
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melsen og deels efter offentlige Blade,
til sden October 1789.

og gaaer fra 22de April

Mémoires pour servir a l'histoire des expeditions en Egypte ei
en Syrie, pendant les années KI, KII et Kill de la république
Française (1797, 8 og 9), af Miot.
De gaae indtil Conven
tionen af El - Arisch.
Recueil des pieces et actes relatifs à fretablissement du gouver
nement imperial héréditaire en France, imprimé par ordre du Senat
*An XII.
Oeuvres posthumes de Marraontel.
Dette er i Henseende til
Historien et af de lærerigste Værker, der i senere Tider er ud
kommet i Frankeríg.
Marmontel levede meget i Selskab, og
især i den store Verden; han levede i Fortrolighed med alt hvad
der var stort og udmærket i Paris, han kiendte Mennesker meget
nöie, og han har en særdeles Gave til at skildre dem.
Der
ligger derfor i dette Værk en uhyre Skat af Verdens- og Menne
ske - Kundskab.
Dette Værk i 4 Tomer maa vel adskilles fra
et andet Værk i 2 Tomer,
der og er udgivet iblandt hans
OrttPrrr posthumes, og hvori han som Frankerigs Historiograph
har beskrevet Reperce du duc d'Orleanr.
Dette Værk er langt
ringere i Værd, thi Marmontel var hverken Historiker eller Hi
storieskriver ; han skrev det, fordi han, som Frankerigs Histo
riograph, troede at burde skrive noget i den Franske Historie.
Considerations sur les finances,

af de Guer.

tn kyndig Mand og har været i Affairer,

Forfatteren er

han er ganske imod

det physiócratiske System, som hidtil har været ynd’.t i Frankerig.
Af en Tale, som Keiser Napoleon nylig har holdet i Se
natet, seer man, at Regieringen har taget Hensyn til Erindrin
ger, der i senere Tider ere giorte mod dette System.

Mémoires de Mr, le Baron de Besenval.
Som -historisk Kilde
betragtet have disse Memoirer af Besenval en meget hoi Værd for
Hoffcts og hans Tids Historie.
De gaae fra omtrent de sidste
20 Aar af Ludvig den i jdcs Regiering indtil 1739.

Engelland er Historiens Land. I Folge Engellands Statsind
retning have i en Række af Aarhundreder de vigtigste Statsanlig
gender været offentligen forhandlede, og blandt dette oplyste og
vindskibelige Folk have Tænkefrihed og den meest uindskrænkede
Publicitet været hævdede og udovede ; udmærker Fædrelandskær
lighed, Almeenaand og almindelig Hengivenhed for Landets Con
stitution have giort, at de fleste af Landets Borgere have attraaet, ,
noie at kiende deres Fædrelands Historie;
mange oplyste og
talentfulde Mænd i Nationen have derfor med megen Flid og Anstrængelse arbeidet i deres Fædrelandshistorie, og de have deri
fundet deres Bclonning, at deres Værker af deres Landsmænd til
alle Tider cre flitrigen læste og studerede.
Engellænderne have i
Videnskabernes Dyrkelse sielden tilsidesat det, som man i Almin
delighed kalder sund Menneske - Forstand, og ved nöie at folge
det, som enhver Videnskabs Natur og Anvendelse udfordrer,
have de sielden forsyndet sig imod det, som man i Almindelig
hed kalder Smag.
Nöie Bekiendtskab med den gamle classiske

Literatur,

og folgelig med Oldtidens Monstre,

har i intet Land,

9?
blandt Höiere og Lavere, vieret meer almindelig end i Ëngelland.
Hvad Under da, at i dette Land, under slige gunstige Omstæn
digheder, et udvidet Begreb om pragmatisk Historie har uddan
net sig og er blevet udfort; et Begreb, som den meest cultiverede Oldtid formedelst de daværende Staters mere indskrænkede
Forfiltning og mindre udbredte Forbindelser ikke- kunde have. Vi
have derfor fra dette Land Monstre for Historiens Behandling,
hvilke i Forening med Alderdommens Monstre have i nyere Ti

der vækker og dannet enkelte berömte Historieskrivere i det
ovrige Europa.
Over den hele Engelske Historie i Almindelighed have vi det
bekiendre Værk af David Hume, der i alle Henseender kan for
tiene Navn af
* en pragmatisk Historie. Værket er formedelst dets
vidtløftige Æmne af en uhyre Omfang; at i sligt et Værk kunne
findes enkelte Dele, hvor en stræng historisk Critik maa finde
Mangler, er naturligt; men denne Opdagelse af enkelte Ufuldkommenheder forringer ikke Indtrykket af en mesterlig Udførelse
i det Hele. Det Stuartske Huses Historie er den Deel af Vær
ket, hvori Forfatterens hele histoi iske Kunst-ret viser sig i sin
fuldkomneste Glands; denne Deel især, saavel med Hensyn til
Materien som Formen, har hævet ham til at vorde et Monster
for alle pragmatiske Historieskrivere. Tildragelsernes Valg; det
dybt skuende Blik, med hvilket han veed at forbinde store og
vigtige Tildragelser med deres fierneste Aarsager ; critisk og hi

storisk Nöiagtigbed ; en naturlig og efter Tingene selv afpasset
Fremstillelsesmaade ; et ukunstlet og ædelt Foredrag; et roligt

og sindigt Gemyt,
< Vid. Sti, Skr.

*
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der i Udførelsen aldrig yttrer Lidenskab eller
IV Dit, l Haftt.

N

S>8
Partiskhed, saa at Læserens Tanker ideligen blive hæfrede paa
Tildragelsernes' virkelige Gang, og aldrig forstyrres ved Histo>
rieskriverens Individualitet: alle disse store og væsentlige Egen
skaber ¿.hos en pragmatisk Historieskriver udmærke især David
Hume, og giorc ham til en Mester i at skrive Historie.

Iblandt dem, som have* bearbeidet Engellands Historie i Al
mindelighed, fortiener Robert Henry efter David Hume den nær
meste Plads; han er endog for dem, der nyligen have studeret
Hume, lærerig, og han er i visse vigtige Stykker endog fuld
stændigere end Hume eller Rapin Thoiras; men hans Historie
«rækker sig kun til Aaret 14B5.
I enkelte Dele af den Engelske Historie gives adskillige Vær

ker,
som og kunne fortiene Navn af pragmatisk Historie;
iblandt disse bor regnes:

The Hißory of the life of K. Henry II,
The Hiflory of ffreland,
Hißory of Scotland)

’

af Th. Leland.

af G. Stuart,

Hiß ory of his own time,

af Lord Lyttleton.

fra 1560 til 15S7.

af Burner.

Hißory of the civil wars of England,

af Clarendon.

yfn Hißory of Great Britain from the reftoration to the accès»

fon of the Houfe of Hannover,
af Acter.

af James Macpherfon,

med Bilag

Hißory of the political transactions and of parties, af Th. So-

tuerville, fra Aarct

i66q

til 1703,

Disse tvende sidste Værker maac
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læses strax efter hinanden; thi i dette oplyses og berigtiges mang
foldige Ting i hiint.
Secret Hßory of Charles IT. London 1792. 2 Voll. 8*
ten er god, men Anmærkningerne ere af ringere Værd.

Tex-

Memoirr of Great - Britain and Ireland from the disfolution of
the laß parliament of Charles II. until the feabattle of Ho^uet af

John Dalrymple, tilligemed Fortsættelsen, der gaaer til Aaret 1702.
The Hißory of the American revolution, af David Ramsay,
Det er skrevet blot efter Nordamericanske Papirer.

Tvende historiske Værker, som lige ved Siden af Hume’s
bör ansees som de störste Monstre paa sand pragmatisk Historie»
ere Historien om Carl den 5te af Robertson og Historien om det

Romerske Riges Forfald af Gibbon.
Begge disse Historieskrivers
synes endog i visse Henseender at have Fortrin for Hume; hiiri,
i sin livelige Fortællingsmaade,

denne i Tingenes og Tildragel

sernes levende Fremstillelse.

For ret at kiende og paaskionne Begges store Talenter,

maa.

man læse dem paa Engelk, ikke i Oversættelser; det samme er
Og Tilfælder med Harne, og maaskee med ethvert i Originalspro

get vel skrevet Værk.
Da Carl den 5tes Historie af Robertson
omfatter et kort Tidsrum, og Værkets store Æmne er udfort
med saa megen Orden og Tydelighed, at det let lader sig over
skue, saa har den til alle Tider bidraget meget til at give den
studerende Ungdom Smag paa Historie og tillige et rigtigt Begreb

N 2
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om pragmatisk Historie ; Gibbon har været og vil fremdeles for 4
den lærde og dannede Tænker vorde et Rigdoms Dyb.

Over de forenede Nederlande, saavel i deres almindelige
som specielle Historie, have vi ikke et eneste Værk, som med
Rette kunde kaldes en pragmatisk Historie ; over Spanien ikke
heller. I Portugals specielle Historie har man det bekiendte for
træffelige Værk: Hieran. Üjbriï, Lufitani, Syluenßs in Ægarbiis
epifcopi, de rebus- Emanuelis Lufitanitr regis libri XII. Olyjßpont
1571. fol.

Colon. 1586. 8»

J597
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8*

°S oftere oplagt»

End videre: Hieron. Conefíaggii de Portugatlia conjunctions
gum regno Caflellœ libri X. Franco/. 1602. 8Det kommer og
for i Hifpania illußrata. T. II. Originalen er Italienik, og sam
mes ældste Udgave er Genova 1585. 4.
Det er oversat i flere
nyere Sprog. Den sande Forfatter ikal være Greven af Portalegrç,
der som Spansk Gesandt fulgte med Kong Sebastian paa hans uhel
dige Tog til Africa.
z

x

.

Over det Helvetiske Forbunds almindelige Historie have vi
det meget berömte Værk, //oh. Hl¿¿Ilers Geschichte der Schweize
rischen Eidgenossenschaft, der staaer i den Guthrie - Grayiflce
Verdenshistorie XVII Bind, I. II. Deel.
Spittler kalder ham den
sande Helvetiskc Tacitus.

Over det Helvetiike Forbunds specielle Historie har man fol
gende skiönne Smaastykker, der i Bchandlingsmaaden hæve sig

*

langt over det Almindelige

IOI

Sitten • Gemahlde auf den Zeiten nach den Burgundischen
Kriegen t af Fiisslin og Felix von Balthasar, i det Schweizerske
Museum.

Oct. 1783..

Bruchstück Eid-renos si;cher Geschichte des ^fahrzehends 14811491. Sammesteds. Jan. og Aug. 1784.
Pirkheimer bellum Suitense,

Zürich,

i Thejaurus historia Helvetica.

1737. 8-

Over Preussens almindelige Historie har man tvende Værker,
Bazko's Geschichte von Preussen, hvoraf kun 3 Dele ere ud
komne, og Geschichte der Preussischen Staaten vor und nach ih
rer Vereinigung in eine Monarchie, af Legationsraad ffoh. Fr.
Reitemeier.
Jeg kiender ingen af disse Værker, og fölgelig kan
jeg ikke bestemme, hvorvidt de fortiene Navn af pragmatisk
Historie ; det sidste er ikke heller fuldendt ; af Recensioner seer
jeg, at man har giort adskillige Erindringer imod det, men at
man i det Hele roser det.

Det bekiendte Værk over Sverrigs almindelige Historie, Swea
Rikes Historia ifr£n de aldsra Tider til da närwarande, farfatnid
af Swen Lagerbring, strækker sig til Aaret 1457.
Det er
ikke critisk nok bearbeidet, for ganske at fortiene Navn af pragjnatisk Historiej Aarsagen er, at intet Lands ældre Historie har
været saa slet og ueritisk behandlet, som Sverrigs; i slig en
►
Sammenblanding af blotte Opdigtelser, Myther og virkelig Hi
storie var det endog for den skarpsindigste historiske Critiker

umueligtj

allevegne at finde det Rigtige,

Olof Dalins

XOÍ
Rikes Historia, ¿er ganer til Aaret 1611» staaer i Henseende til
Historiens Behandling temmelig tilbage for Lagerbring’s.

I Tyskland er,

især i de nyere Tider,

blevet meget tænkt

og arbeidet i Historien, ei alene i Historien af de mange enkelte
Stater, af hvilke dette Rige bcstaaer, men og i de övrige Ev.ro«
pælske Landes specielle og almindelige Historie, i alle enkelte
Dele af den ældre og nyere Historie, og især i Universalhisto
rien.
I Historien i sin videste Udstrækning har man ei alene ar
beidet i store Samlinger og Værker, som i Allgemeine Welt-Ge
schichte og i den Guthrie - Grayiske Samling, men og især med
utrættet Flid og Nöiagtighed i berigtigende Anmærkninger, Ud
tog, Haandböger, Tabeller, Oversigter og korte Fortegnelser
af Historiens fornemmeste Kilder, saa at det historiske Studium,
som i de nyere Tider er voxet til en uhyre Udstrækning, er ved
denne arbeidsomme og talentfulde Nations Iver for al videnskabe
lig Culturs Udbredelse, blevet saare let og behageligt.
Naar
man overtænker,
hvad der i de sidste 50 Aar i Tyskland er
giort for Historien som Videnskab, maa man falde i Forundring
og tillige beundre Nationens store Fortienester; disse krones nu
af et Værk, der ei er af mindre Fortieneste end Omfang, og
udfores af Tysklands storste Videnskabsmænd, nemlig: Allgemeine
G chichie der Künste und Wissenschaften seit ihrer Wiederher»
Stellung bis ans End' des achtzehnten Jahrhunderts.
Dette store
Foretag mde iler sin Fuldeide'se imö le )g bliver til evig Hæder
for Ty.clink
T/skl nds aim nl.il.ge Hi.tirie af Michal l^nai
Schmidt er ei sind präg na isk Historie; især i den 5te Deel,
¿sr indeholder Reformations-Historien, har Forfatteren vrist megco

103

historisk Kunst; han har med megen Skarpsindighed fremstillet
alt hvad en human og oplyst Catholik af Historien og Tiderne?
daværende Beskaffenhed kan anfore mod Reformationen,
Melbtller’s Fortsættelse af Schmidt’s Neuere Geschichte der Deutschen?

gaaer indtil Aaret 1745.
Tysklands historiske Litteratur er overmaade riig, og Natio
nens littéraire Fortienester i Henseende til Historien i det Hele og
dens Hielpevidenskaber ere saa udmærkede, at næsten alle øvrige
Nationer i Europa heri maae vige for den. Det vilde være uhen
sigtsmæssigt, ifald jeg her vilde indlade mig i noget Detail; imid
lertid bor jeg dog ikke undlade at tale om et mærkeligt Produce
i Tysklands specielle Historie, der i sit Slags er det eneste, og
hvortil intet Land i Europa kan fremvise noget lignende. Naar en
Statsstyrer og Hærforer med overordentlig Aandskraft, der ene er
Siælen i alle sine Stater, optegner nöiagtigen alt hvad han i sin
store Virkekreds har udrettet, og hvorledes han har udrettet der,
maa man naturligviis vente et Ideal af en pragmatisk Historie:
dette Ideal findes og virkeligen i Preussens Frederik den edens
historiske Værker, især i hans Histoire de mon tems og Histoire
de la guerre de sept ans.
Disse tvende historiske Værker ere i
alle Henseender de lærerigste, jeg kiender; de ere ene i Stand
til at give et rigtigt Begreb om Historie; Forfatteren har ikke
mindste Hensyn til et Publicum eher til .sig selv,
men kun til
Ting ene, han fortæller; Historien taler, ikke han; og da Til
dragelserne udvikle sig i deres naturlige Gang fra deres fierneste;
Aarsager til deres store og paifaldende Virkninger, saa er og Hi
*

•storiens Sprog i disse Værker simpelt og 9 dehgt,

For ret at læse

ïO4

disse Værker med Deeltagelse og Nytte, mai man söge ar kiende
Forfatteren, og ham lærer man allerbedst at kiende af hans övrige
Værker, især af hans Breve.
I nyere Tider har man faaet et
Værk, der i den Henseende er meget behageligt at læse, nemlig:
jtøes souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin, ou Frederic le Grand,
sa famille, sa cour, son gouvernement, son academie, ses ecoles,
et ses amis litterateurs et philosophes,

af Dieudonné Thiebault i $

Tomer. 8.
Da der gives mangfoldige Synspuncter, fra hvilke cliltiverede
Stater i en pragmatisk Historie kunne betragtes, have adskillige
pragmatiske Historieskrivere af disse mange udsögt sig een, hvil
ken de have opstillet som Hovedmaalet for deres særskilte Under-,
sögelser.
Saaledes har f. Ex. Spittler i hans Entwurf der Geschichte
der Europäischen Staaten foresat sig som Endemaal, Borger - Sam
fundets gradvise Udvikling fra Middelalderen af til Staternes nu
værende Indretning.
Saaledes kan man og tage Handel og Kunst
flid, Litteratur og skiönne Kunster, hver for sig som en særskilt
Synspunct, og saasnart som Historikerens Henblik er stadigen
hæftet paa slig enkelt Synspunct, og alle hans Materialier nöie
ere udsögte og ordnede efter eet Formaal, kan slig en Historie,
naar alle dens enkelte Dele fore til det tilsigtede Maal, kaldes
pragmatisk; thi her er en sammenhængende Kiæde og en nöie
Forbindelse i det Hele.
Denne Maade at bearbeide Historien har
den Fordeel, at hver enkelt Synspunct for sig erholder større
Fuldstændighed og nöiagtigere Udförelse, og at hver enkelt Hi
storieskriver her kan vælge den Synspunct, for hvilken han troer

at besidde incest practisk Indsigt,

Historien i sine enkelte Dele

.ws
nöiagtigen og fuldstændigen udfort? lader sig tilsidst i sin fulde
Storhed og i sine mangfoldige GretfS lettere overskue.
Denne
Maade at bearbeide Historien har i nyere? Tider giort den til eta
uhyre Videnskab. Her burde man nu have staaet, thi man stod
sikker og arbeidede med Nytte,
saa længe man holdt sig paa
Historiens Grund og ikke overskred dens naturlige Grændse ; men
Tidsalderens sværmende philosophiske Aand har og virket paa
denne Videnskabs Behandling.
Man troede, at alle de forskiellige Synspuncter, fra hvilke Historien i dens enkelte Dele kan
behandles, lode sig forene under een almindelig Synspunct eller
eet saa kalder Princip, og man hævede sig derved over Histori
ens Sphære.
Jeg maa her et Öieblik opholde mig, da Priis-

spörgsmaalcts Aand egentligeu har sin Tendents mod denne Hi
storiens Behandling.
tf

"

.
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Der udkom i Leipzig 1795 et Værk med Titel,
Grund
linien zur pragmatischen Weltgeschichte, als ein Versuch sie auf eia
Princip zuriickzu[uhren>
af Carl Ludwig Pölitz.
Hoved - Ide
erne, i dette Værk ere grundede paa en Afhandling af Kant, der
staaer iblandt hans Smaaskrivter, Neuwied 1793» nemlig: ffdeen
zu einer allgemeinen Geschichte in wcltbiirgerlicher Absicht,
Prag
matische Weltgeschichte, siger Politz i Fortalen til sit Værk S. 20,
ist die Darstellung der stuferweisen Ausbildung und Entwickelung
menschlicher Kräfte um den moralischen Entzweck der Welt zu errei
chen.
Det har været mig yderst besværligt at forskaffe mig et
nogenledes rigtigt Begreb om dette Værk,
fordi det i Grunden
ikke er anclet end Snak og Vind af tn ung Mand af Talent; og
dernæst, fordi denne unge Mand er saa ukyndig i Historien, at
Vid. Sti. Skt. 1805.

tv Dtl»

O

¡km ikte engang veed,
hvad, man i Almindelighed kalder prag
matisk Historie; hans falske Begreb om pragmatisk Historie skaf
jeg siden efter berigtige»
Jeg önskcr her at fatte mig kort, og
derfor vil jeg kus beröre Hovedmomeoterne i dette meget for

vildede Ærnne,
Forsynets Hovedhensigt med de fornuftige Væsener paa denne
Klode er moralsk Forædling,
Saasnart en Philosoph ved transcen
dentale og aprioriske Begreber fastsætter dette som Forsynets Ho
vedhensigt med Menneskeslægten, giver lian os Ord, men ikke
tydelige og faste Begreber;. Grunden er,. fordi denne Klode er
en ubetydelig Deel af det uendelige Verdensalt; og fordi Forsy
nets Hensigt her maa, saasnart man vil forestille sig den tydelig,
tænkes i Forbindelse med uendelige andre Hensigter, hvilke man
igien kunde tænke sig forenede under et eneste Hovedmaal; Hvo
kan heri, naar han mener det redeligen med sig selv og Andre,
fastsætte noget?
Naar Philosophen heri vil give sine aprioriske
Slutninger nogen Fasthed , og giöre dem beskuelige for Mennesker,
maa han tage sin Tilflugt til Historien; og hvad lærer nu Hi
storien os derom? Af 6000 Aar, saavidt Oldsagnerne om denne
Klode række, steg Menneskeslægten i de forste Totrediedele i
Forædling; denne Forædling trak sig lidt efter lidt fra Osten
mod Vesten;
i den övrige Trediedeel forsvandt denne Foræd- ling og kom frem i en fornyet Gestalt.
Jeg maa reent ud tilstaae, at saavidt jeg kiender Historien, vover jeg ikke, efter
den Mængde af Plus og Minus, som her paa forskielljge enkelte
Dele af Kloden lade sig bringe i Beregning, at bestemme, om

jPioductQf af moralsk Forædling i dep nyere Verden virkeligen er

loy
«torre end i den gamle.

Jeg sætter nu og, \at Udsagnet,

«t

Productor af moralsk Forædling er större i den nyere Verden end.
i den gamle, hvilket indtil dette Öieblik endnu er et historisk
Problem, kan bringes til Vished;
*
Hvo sikkrer os for et nyt,.
Tilbagefald, og Hvo tör med Vished forud bestemme, at Productet af moralsk Forædling i en tredie Historiens Hovedepoche

endnu vil blive större end i den anden,
Eftertiden?

cg saaledes fremad i

Mm vil maaskee her giorc mig den Indvending: om jeg da,
tvivler o¡r, at Menneskeslægtens Cultur i den nyere Verden ikke
skulde væie större end i den gamle.
I slige absracte Æmner
kommer ¿et meget an paa at forstaae Ord, og ved Ord at have
tydelige og bestemte Begreber.
Jeg forestiller mig, at man her
tager Ordet Cultur i ein meest udstrakte Betydning; efter denne
Ordets Betydning antager jeg ogj at Menneskeslægtens Cultur i
den nyere Verden er större end i den gamle.
Men man gaaer
nu videre, og spörger: Stiger ikke Menneskeslægtens moralske
Forædling eller Perfect]bilitet i lige Grad med Culturen?
Dette
nægter jeg med en vis Indskrænkning.
Det endelige Resultat af
mit Studium i Historien siger mig:
Menneskeslægten stiger i
moralsk Forædling til en vis Mellemgrad af Cultur;
saasnart
Menneskeslægten er kommen over denne Mellemgrad af Cultur,
taber den i moralsk Perfeetibilitet i modsat Forhold til sin videre
Stigen i Cultur.
Jeg kan ikke forklare mig dette Særsyn i Hi
storien uden ved at antage, at Menneskeslægten er en Mellemart
imellem Byr og Skabninger af en höiere Art, og at den ved en

höiere Stigen i Cultur kommer ud af sit

O 2

naturlige Centrum.

I ot
Jeg taler her om Menneskeslægten i det Hele; der gives enkelte
Mennesker,, som med' deres Stigen i de hoiere Grader af Cultur
forene en forholdsmæssig Stigen i m-oralsk Forædling; men disse
ere overordentlige og meget sieldne Menneske - Væsener ; og deres
Antal er overmaade ringe i Forhold til Menneskeslægren i det
Hele»
En anden Grand, som umiddelbar folger af den foregaaende, er: Saasnart Menneskeslægten er stegen over Mellemgraden
af Cultur, kommer denr naar den stiger hoiere,, udaf sin men
*
neskelige Sphærc, og næsten Totaliteten er udygtig ti! videre Sti
gen.
Hvad folger heraf?
Den paatagcr en Maske af det den
virkelig ikke er;; den 3træber udvortes at ansees for hoiere end
den er;
den indvortes sande Cultur,
der altid er forenet med
moralsk Forædling, forandres til det,, vi i Almindelighed kalde
Forfinelse og udvortes Glimmer; Menneskeslægten bliver udvor
tes glimrende, men indvortes har den Tomhed. Heri ligger nu
den giftige Spire til Menneskeslægtens moralske Forværring og
©msider endelige Forfald, endog midt under Culturens Stigen i
de hoiere Grader.
Dette Resultat af Historien udbreder er stort
Lys over alle store og vigtige Anliggenders Gang i de ældre og
nyere cultiverede Stater og over Menneskeslægtens Historie i det
Hele ; det siger mig tydeligen, hvorfor Menneslægten hidtil
steg og faldt og reiste sig igien ; - men det giver mig og den
ubehagelige Udsigt, ar den mueligen igien kan falde.
Hvorle
des det under den hoiere Stigen i Cultur forholder sig med Men
neskeslægtens physiske Perfectibilitet,
har Hr. Professor Trewchow i en’ Afhandling,
som han denne Vinter her i Selskabet

Bar for«læsr>
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skarpsindigen og rigtigen bemærket»

20£
Hvo' indseer nu ikke, at sligt et Princip, der efter den
atrængeste Critik er baade et philosophisk og historisk Problem,
ikke kan fastsættes som er eneste Princip for Virkeligheder, der
komme af Menneskets frie Aand, og som derfor mindre lade
sig ordne og behandle efter faste Love, end Virkelighederne i
den materielle Natur»
Den der behandler Historien paa denne
Maade, han giör omtrent der samme, som en Naturforsker,
der giver sig til at studere Naturen efter den Schellingske Philoso
*
phie, eller en chemisk Grandsker, der i Detaillet af sine che-«
miske Undersogelser vilde sætte al sin Liid til Lavoisier’s og Win-<
terl’s Systemer.
Politz har, saavidt mig er bekiendr, ikke
funder Efterabere; Massen af grundig Lærdom og sand Oplysning
er i vore Dage for stor til,- at slige flygtige og spændte Ideer
skulle vorde antagrre og fulgte
*.
Imidlertid ere slige Ideer meget
Skadelige for den studerende Ungdomf der ved dem seer sig be
friet fra möisommelig og grundig Studering»

Pöliz kalder Historien, saaledes som den er behandlet i fol
gende Værker, pragmatisk Historie:

Ferguson,’ an Esfay on the Hißory of civil Society»
Home,

Sketches on the Hißory of man»

Iselin,

über die Geschichte .der Menschheit.

C» Meiner«,

Grundriss der Geschichte der Menschheit,

Fr. M. Vier i haler ,•
und

Völker^

philosophische

Geschichte. der

Mensthift

HO

Adelung,

Vermcht einer Geschichte' der Cultur des menschUchen

Geschlechts.
Herder, ^j'deen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit,
Naar en Mand med philosophisk Aand har læst Historien,
o«- meddeler os ^Resultaterne af denne hans Læsning, skriver han
ikke nogen Historie; han fortæller os blot, hvad han for sin
Person har fundet i Historien, og han er en philosophisk Com
mentator over Historien.
Han er saa langt fra at kunne kaldes
en pragmatisk Historieskriver, at han endog giör det Modsatte af
det, som ber være Hovedregelen for en fuldkommen pragmatisk
Historieskriver; denne lader saa meget mueligt Historien selv tale,
men Philosophen, der commenterer over Historien, taler ideligen
selv, og efter Godfbefinderde bruger han Historien som Belæg
for sine Resultaters Rigtighed; for den pragmatiske Historieskri
ver er Historien selv, som Videnskab, Endemaal, for den
philosophiske Commentator blot et Middel, ved hvilket han
sög?r at give sine individuelle Resultater Holdning og Styrke.
Hvad jeg her har sagt, mai ikke ansees, som om jeg vilde ned
sætte slige Skrifters Værd ; jeg har blot giort denne Bemærkning,
for at berigtige Begrebet om pragmatisk Historie, og for at be
stemme den Art af historisk Litteratur, til hvilken slige Skrifter
maac henfóres. De cre overmaade nyttige saavel for den specula
tive Philosoph, som for den grandskende Historiker; hiin give
de et Vink, at han ikke, saalænge han philosopherer for. Men
nesker,
spænder sine Ideer for höit;
denne samler af slige
Skrifter mange nye Udsigter og Synspuncter, fra hvilke hans
möisommelige Arbeide bliver ham behageligt og frugtbringende.
Mangen en ung Mand havde raaaskee Modbydelighçd for Histo-

*rie
Hvad andet? Han fandt deri Fortællinger om menneske
lige Daarskaber, Ødelæggelser og Krige, Navne og Aarsral, m
n
*
han fanjit ingen Aands-Fode, Af en Hændelse faldt ham maaskee
Herder’s- Ideen zur Philosophie der Geschichte der Mer^shheit i
Hænderne; han læste den, vækkedes maaskee til at tænke over
Historie,
og studerede den nu med Iver.
Da Herder udarbeidede sine Ideen zur Philosophie der Geschichte
tænkte han vist
„ikke paa, at bans Værk i Fremtiden skulde regnes til pragmatisk
Historie; han kaldte det derfor Philosophie zur Geschichte, og
da denne store Mand tillige folede, hvad der horer til for at
skrive Philosophie zur Geschichtekaldte han det med vclbo
raadt Hu: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit,.-

Efter at have bcrigtiget Pölitz’s Begreb om pragmatisk Hi
storie, og efter at have anfort af den nyere historiske Litteratur
alt hvad der kan henregnes til pragmatisk Historie, vil jeg her
lidt udforligere gientage det som jeg i Begyndelsen af min Af
handling fordrede af en pragmatisk Historieskriver. Den prag
matiske Historieskriver maa giörc et Valg af Tildragelserne, thi
ikke alle Tildragelser höre til Historien; heri maa han ved Stu
dium af de bedste Monstre for pragmatisk Historie og ved egne
historiske Udarbeidelser have erhvervet sig en rigtig og sikker
Dömmekraft.
Tildragelserne maae saa meget mueligt være vir
kelige; for at naae dette, maae enten Kilderne med den nöiagtigste Critik undersoges , eller og han söger hen ril Hielpemidler,
hvor Materialierne ligge samlede og tilberedede.
Tildragelsernes
naturlige Orden og Sammenkiædning er det vigtigste. Sproget er

naturligt og retur sig ganske efter Tingene,

Forfatteren kd«r
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Historien selv tale, og skiuler saa meget mueligt sin Individu«liter.
Det maatte synes underligt, efter at jeg har giennemgaaet
alle cultiverede Landes Litteratur med Hensyn til pragmatisk Hi
storie, om jeg ganske vilde forbigaae vort Fædreneland, aller
helst da det er blandt de Lande, der have rige Materialier til en
pragmatisk Historie. Holbergs Danmarks Riges Historie kan ikke
vel kaldes en pragmatisk Historie, thi i den ældre Historie er
han overmaade ucritisk og uden Nöiagtighed; i den nyere mang
ler det ham ikke paa Talent, men her har han taget Partie, og
dette lader han i Udførelsen formeger komme tilsyne. Vores höiligen fortierne Peter Frederik Suhm er en ypperlig Samler, og
han har fortræffeligen tilberedet Materialierne for en tilkommende
Danmarks pragmatiske Historieskriver.
For Kortheds Skyld vil
jeg ikke indlade mig i nogen Critik over Mallet, Schlegel og Gebhardi; Ingen af dem giör en ny og almindelig pragmatisk Histo
rie over Danmark undværlig. De enkelte Stykker af Riegels over
Danmarks specielle Historie ere saa fulde af Aands - Bitterhed og
hans Kilder ere saa mistydede, at de ikke kunne ansees som Hi
storier, men som blotte Samlinger af Materialier.
Tyge Rothe’s
Nordens Statsforfatning for Lehnstiden fortiener höiligen Navn af
pragmatisk Historie; dog har Tyge Rothe i sine historiske Vær
ker især den Feil/ at han ikke nok lader Historien selv tale.
I
senere Tider have vi erholdet vigtige Bidrag til en almindelig
pragmatisk Histories Fuldstændighed ved adskillige enkelte histori
ske Værker og ved Statistikerne af Etatsraad Schlegel, Amtmand
Thaarup og Franskmanden Cattau.
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Opdagelsen af en Mithraisk Hule i Nærheden af Ostia,

som
skeede for nogle Maaneder siden af Hr. Fagan, en Engelsk Ma1er, og de sammesteds gjenfundne Billedstøtter, opmuntrede mig
til at anstille Ündersögelser over denne mysteriöse Dyrkelses Natur, mere i den Hensigt at oplyse mig selv og at skaffe mig be»
stemte Ideer over denne Oldgrandsknings - Materie, end at under
vise andre eller at udbrede et nyt Lys over en Gjenstand, som
allerede af saa mange lærde Mænd er behandlet, og saaledes, at
jeg endog troede den udtomt. Imidlertid fandt jeg, efter at have
trængt dybere ind i samme, da jeg har havt bedre Ledighed til
at raadföre mig med og sammenligne flere Mindesmærker og Skrif
ter, end nogen af hine Lærde har kunnet forene paa eet Sted,
Resultater forskjellige fra dem, som jeg hos Andre finder frem
satte, og troede alrsaa., ar Gjenstanden kunde modtage en ny

Behandling og lade sig fremstille under en ny, mueligt frugtbarere
Synspunkt. Jeg har sögt at ordne, med al mig muelig Tydelig
hed, alt hvad der syntes mjg at kunne bidrage til at give et rig
tigt Begreb om hiin uovervindelige, ubegribelige Guds og hans
Selskabsbroders, den frygtelige, velgjörende Æons Dyrkelse og
Mysterier»

Jeg har givet en ui forlig Beretning om de dertil ho-

lió
rende mig bekjendte Mindesmærker,

og jeg har sögt at bestem

me begge Deles Beskaffenhed af disse Mindesmærker,

og af de

Vink, som de gamle Skribenter give os desangaaendc; men troe
de mig hverken forbunden til at forklare de Skribenters forskjel-

lige Meninger om hine Monument-er, som jeg i det Folgende an
fører, eller til udforlig at gjendrive samme, skjöndt det ikke er

mig ubekjendt, at den polemiske Deel i slige Undersøgelser sæd
vanligt behager meest ; ligesom jeg og blot i Forbigaaende har
anfört forskjellige Ting, som ellers, fordi de angaae Theorien
af alle Idololatriers Historie, skulde have udgjort den almindeligst
interessante Deel af min Afhandling; men om disse har jeg talt
fuldstændigere i min Bog om Obeliskerne.
Desuagtet har jeg ikke

kunnet modstaae den Fristelse, at udbrede mig over forskjellige
Punkter, som kunde synes mindre væsentlige for den af mig
valgte Gjenstand, men opfordret de Lærdes Opmærksomhed paa

visse Sætninger, hvilke, om de kunne udholde en moden Prove,

tkulle fore os til ganske nye Begreber, ikke allene om den Mithrafske Dyrkelses Oprindelse og Beskaffenhed, men endog over
den hele Persiske Religion.

I.
Hvad vi vide med Vished om iïiïtJirci,

er kun lidet:

At

hans mystiske Dyrkelse i Pompeji Tid, medens Söeröverne havde
Overmagten,

til Italien:

1)

af disse blev bragt fra Cilicien til Grækenland og
i) At denne Dyrkelse i det andet Aarhundrede ud-

Plutarch,

i

Pompejus Cap,

34.

Tom.

i,

Opp. ed. Par,

1624,
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btedte sig og blev herskende i Rom, hvilket stadfæstes ved Mithraiske Mindesmærker, af hvilke adskillige ere forfærdigede i
en ganske god Sriii: At den, under Keiser Commodus, der selv
var den hengiven, blomstrede i lige Grad med de meest yndede
Gudsdyrkeiser: 2) Hvorfor vi kort efter, under Keiser Severus,
finde en Sacerdos InviSii Mithra domus Augustana? : 3) At den
fra denne Tid af vedligeholdt sig i stor Anseelse, og i Forening
med Mysteria matris Ideæ opsvingede sig til at vorde en Hoved-'
gjenstand for den Romerske Overtro, indtil den gamle Gudsdyr
kelses fuldkomne Undergang under Theodosius og hans Sönner,
hvorom snart skal tales.
Fremdeles vide vi upaatvivleligt, af de
græske og latinske Skribenters Sammenligning med Farsernes
eller Ghebrernes Skrifter og Traditioner, at de gamle Perser
havde een eller maaskee flere Guddomme, betcgñede med Nav
net Mithra: og, at dette Navn, allerede i Artaxerxes den Langhaandedes Tid var æret i Persien, vide vi af Herodot og af Xeno
phon. Det Ovrige denne Gudsdyrkelse betræffende, være sig dens
Fædreneland, Alder, Gjenstand eller særdeles indrerning, er enten
i og for sig selv mörkt, eller dog, af Mangel paa bestemte Ef
terretninger, uvist,

2) Lnmprid. « Comm, e, 9. Tnscriptt, hos Maffejus Mus. Ver on. p, 315;
hos Marinius Iscr. Alban. p, 17; Peirescius Cl. 1. n. 45, og i

Monum, Osiiens. nuper repertis.

3)

Iiiscript. up. Marin, Monum, ArvaJ.

/>♦ 529.

IIS
H.
Herodot i) fortæller,

at Perserne, foruden den dem egne,

nationale Stjernernes og Elementernes Dyrkelse, ogsaa af Assyrierne og Araberne antoge en qvindelig Guddom, der kan sættes i Lig
ning med Venus, hvilken hine kaldte Mylitta, disse Alitta, Per

serne Mithra. ■ Derimod indforer Xenophon 2),

et halvt Aarhundrede sildigere,
Mithres:

Perser,

som neppe skrev

som sværge ved Gudin

og med Xenophon stemme alle óvrige græske,

latinske

og persiske Skribenter overeens,

naar man undtager det maaskee

eneste Sted hos Ambrosius 3),

hvor den persiske Venus kaldes

Mithra.
en ond,
rurgi;

Perserne talede desuden om tvende Mithri, en god og
som i Bogen Sadder 4) kaldes Milir - izad og Mihr-du-

og denne sidste tillægges i Zcnd-avesta 5) cn Mængde

underordnede Væsener, som ligeledes kaldes Mithri.
Dog forstaaes altid dette Navn, hvor det bruges uden Tillæg, om den
gode Mithra, de Godes Beskytter,
I Almindelighed paastaae de
græske og latinske Skribenter, fra Strabo's 6) Tid af, at Mithra,
eller Mithres hos Perserne er Solens Navn;

og saaledes finde vi

1) ide Bogs 131te Kap.

2) Cyrnpad. 7, 16.

Oeconom, 4,

3) Contra Symmach, p, 840. Tom, 2. Opp, Ed, Benedict,

4) Porx, 28 hos Hyde de Rejig, Pers, p. 465',

5) Jticht de Mithra, hos Anquetil, Tom, 2, p. 211.
6) Lib, 15, p, 1064. Ed.

Amstelod, 1707.

up
\

samme brugt i en Mængde latinske og græske Indskrifter, paa
samme Tid, da de Mithraiske Basreliefs, hvorpaa de samme
Indskrifter undertiden findes anbragte, vise, at den paa dem af
bildede Gud Mithra er et fra Solen forskjelligt Væsen. De Nyere
have næsten alle fulgt Strabo's Fodspor; og Hyde_ 7), som havde
gjort sig det til en Pligt, at bortfjerne fra Zoroasters Tilhængere
ethvert Skin af Afgudsdyrkelse, paastaaer at Mihr,- (hvoraf Græer Solens hellige Navn, som de ærede,

kernes Mithres,

uden at tilbede den som en Guddom.
Dog finder jeg ikke, at
han anförer noget Beviis derfor, ligesaalidct som Anqueril du Per
ron 8), naar han forsikkrer, at Methre, i Sproget Zend, er
den Engels Navn, som folger Solen i dens Lob.
I ovngr bli
ver denne Engel eller Genius, JVIethre, som er Ormusd (Oromasdes) undergiven, ofre priset og paakaldt i Zend-avesra, men
saavidt jeg finder, kun i almindelige Udtryk, der forestille os
ham som et himmelsk, udödeligt Væsen, alle gode Tings Giver,
de Godes Beskytter,

det Ondes og de onde Væseners Nedbryder

og Overvinder»

III.

En tydelig og vel bestemt Etymologie af Navnet Mithra
kunde hjelpe til at gjette denne Guddoms rette Beskaffenhed: men
Anquetil melder ei et Ord derom, og hvad Hyde har sagt des-

7)

De ReJig. Pers, p.

8)

Mémoires de l'Acad, des bedes lettres,

105,
T. 31. /», 42z.

ISO

angaaende,

bliver mistænkeligt,

formedelst den Ukyndigheed i,

de østerlandske Sprog, som hiin bebreider ham; -Efter Hyde i),
betyder Mihr eller Meher, for det forste Kjerlighed eller Med
ynk , og siden i visse Henseender Tjenstvillighed, Hjelp, Bistand;
Betydninger der liges-aavel passe sig paa Herodot's Mitra, som paa
den Mfthra, der forestilles paa . Bas - reliefs.
Men vi vide ei om
Methre i det gamle Zendiske Sprog har disse Betydninger tilfælles
med de nyere Persers Mi hr.
Scaliger 2) forsikrer, jeg Veed ei
paa hvad Grund, at Mithri eller Mether i det persiske Sprog be
tyder en Herre, en Benævnelse som næsten alle Nationer have
fundet Behag i at tillægge deres meest elskte Guddomme, være
sig af förste eller anden Rang, men især'dem af anden Rang.
i

IV.

<

Men for saavidt mueligt nt oplyse-denne Materie, maae vi
kaste et Blik paa Persernes Religions-Historie»
Ingen Ting kan

være mere bekjendt end sammes Dualisme ; men hverken har
denne været dette Folks eneste eller herskende Religions Lære.
Deres ældste Dyrkelse var upaatvivlclig, ligesom hos de fleste
Folkeslag, Amuletismen eller Fetisch-Dyrkelsen, som jeg med et

udtryksfuldere Navn vilde kalde Adiacritolatrie i);
V-S? d ■..

forenet, som

...

ï) Pag. 105.
2) De emend, temp, p, 587.
f) Dcos putant, quîcquid colcre coeperunt) siger Curtius om Indianerne,
De rebus Alex, g, 9»

i

isr
det pleier at skee, med de Afdödes Tilbedelse (Necrodulie). Jeg
har ved en anden Ledighed 2) handlet om Ælden og Almeenheden
af disse Arter af Overtro: her nöies jeg med at anmærke, at
der findes tydelige Spor til begge, ikke allene i Magernes Lære,

som omtales af græske og latinske Skribenter, men endog i Per
sernes nyere Religion.
Hos disse ere især Hunden, forskj ellige
andre Dyr og selvgjorte Talismaner hellige, og i Henseende til
de gamle Magers Amuleter, er det nok at have raadfort sig med
Plinius 4).
£i heller vil jeg her sige mere om de Afdödes Dyr

kelse,

som var i Brug hos Perserne,

da jeg har foresat mig at

tale herom i det Folgende» Med disse Arter af Overtro forenede
de, fra de ældste Tider af Hestiolatrien 5), Tilbedelsen af de
f
Huusguder, der vare Arnestedets Beskyttere, som i den folgen
de Tid blev til Pyrolarrie, Ildens Tilbedelse; hvorfra de gik
over til Elementernes og Himmellegemernes Tilbedelse.
Ilden,
som de tilbade, var i Begyndelsen intet andet, end Ilden paa

der hos alle Nationer var hellig og an-

Arnestedet eller Kaminen,

seet som Husets Stötte, Stedet, hvor Familien forsamlede sig,
■og hvor man modtog Gjæsten; og deres Pyreer vare ligesaa mange
Vesta’s-Templer eller Central- Punkter for Stæderne, Provindserne

a) De origine et usu oleiiscorutn. Sect, 4» Cap, 1. §, 12.

240 et seffr.

3) Hyde p. 22. 485. 496. 571. Anquetil Zendavestn, T. 2.
4)

30.

37.

o.

p.

fl.

a.

St»

5) Herodot 2, 16.
Strabo 15» p, 1064, 1066®.
Pers, 2, 24. Agath, hist, 1. p, 45»
Pit. Sel. Skr. 1 gc 5. IV Del, I Hafa.

^6,

Q

Procep, de belle

og Riget.
Herved udmærkede de sig siden blandt de andre Na
tioner, da de begyndte overtroisk at ansee al Ild som hellig og
guddommelig, og derfra gik saa vidt, at de troede at skylde
Vandet samme Ærbødighed, og underkastede sig mangehaande
Cerimonier, og afholdt sig fra mange Slags Ting for at forsone,
og ikke at fornærme disse Elementer.
End videre forenede de
hermed Vindenes og Himmellegemernes, i det mindste Solens og
Maanens Dyrkelse, hvorved de endog beholdt mange grusomme
og hemmelighedsfulde Cerimonier, hidrorende fra den ældre Til
bedelse af Fetischer og Afdöde, hvilke gave Magernes Religion
et hemmelighedsfuldt og uigjennemtrængeligt Udseende, og foraarsagede, at man ringeagrede og afskyede Magien, som nedrig
og ond,
paa samme Tid da min lærte Persernes Religion, hvis
Præster de selvsamme Magi vare, som en fra al Idololatrie ren
set Religion, der allene var beskjæftiget med Himmellegemerne
og Elementerne,
Saadan var den i Persien til Herodots 6) Tid
herskende Religion, ««undtagen at de, maaskee kort tilforn, af
de
ved dem undertvungne Assyrier havde antaget en Gudinde,
som han kalder Venus Urania, men hvilken de, efter hans Si
gende, gave Navnet Mitra 7). Denne Gudinde, som de övrige

Skribenter kalde ’AkW,

'ABOUTIS)

'ADITIS,

Abï) 8)>

6) Herodot, i, 13t. 132. 13g. 2, 16. 7, 54. 113. 114.
Strabo 15, p, 1064. 1066. Czr. de legg, 2, io.
7)

Cortf,

Herod, 1, 131.

8) Clem, Alex, protrept,
p, 56, hvor jeg, ïstedet for tævæAoç læser
Txr’A^or. Strabo n. p, 779, 805. 15. p, iq66,
Plutarch, in
Artax, c, 24, p, 1025. T, 1, Potyb, xq, 24.
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og som de sammenligne, snart med Venus 9), snart med Mi
nerva 10), men endnu oftere med Diana, der endog især kaldes
5'ÀgTSJXlÇ 7ISP(ÏIKY} it),
Saniske Gudinde Nt//Ô?

er maaskee ikke forskjeilig fra den
Na?/Ô?

som Grækerne i Almindelighed kalde Minerva, undertiden
Det er her ikke Stedet at undersöge, om den Assyriske

tige,
Isis.

Gudinde har havt sin Oprindelse i Ægypten, eller, om ifolge et
lignende Instinct, Ægypter og Assyrier have fundet Behag i at

tillægge deres store Gudinde dette smigrende Tilnavn,
er blevet til et eget Navn.

som siden

Forresten er der ingen Tvivl om,

at jo Ægypternes Ncith nærmede sig mere til Athene end til nogen
af de andre græske Guddomme.
Derimod blev den i Landene
ved Euphrat tjlbedtc Annitls af Grækerne, efter at deres Be-

kjendtskab med Perserne havde taget til, almindelig erkjendt for
Artemis, endskjöndt Anahid hos de nyere Perser er Planeten
Venus’s Navn 12).
Disse Fafta medfóre vel ikke Umueligheden
af, at begge Gudinder i Begyndelsen kunne have været een og
samme;

men de gjöre dog,

9) CZíw. Alex, l, c.

at vi ei kunne paastaae det med

Agath. hist, 1* p. 45
*

10) Plutarch, in Artax. c, 23. p. 1013»

11)

Xenoph. exped. Cyri. 1, 6, Polyh, 31, in eelog. Porphyr. Diodor.
5» 77» Strabo 16. p. rogo.
Taciti ann, 3, 62
*
Plutarch, in
Arrax. I. c. in Lucull. p. 507, Pausan, 5 , 27. Hesych. V,
Hierocasariensium numismata.

12) Boundehesch ap. Anquetil. T. 2. p, 3 55.
Q 2
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Vished.

deraf,,

At Herodot kaldte hende Venus,,

kom maaskee blor
d. e. den Himmel

at han har hört hende, kaldes Urania,

ske,. et Navn som ligesaa godt passede sig paa Maanen, efter min
Mening den Gudinde, hvilken Assyrierne tilbade som den, der
forestod Natten og Generationen : og naar Plutarch sammenligner
hende med Athene,, kunne vi let forestille os, at hendes Billede

har været bevæbnet, og at hendes Dyrkelses-Cerimonier have havt

noget Grumt og' Krigersk ved sig, som Luna's Dyrkelse pleiede
at have..
Man kunde,, efter Plutarchs Ord„ maaskee tvivle,
om denne Pasargada’s Minerva ogsaa var hiin Anaitis? Men, endskjöndt Perserne,, frie for hiin intolerante Orthodoxie, for hvil
ken man har villet, jeg veed ikke om laste eller heromme dem,
Iode de. overvundne Nationer beholde deres National-Cultus, ja
endog undertiden selv offrede. til sammes. Guddomme 13), finder
jeg dog ikke, at de selv have antaget flere end een eneste frem
med Dyrkelse,, og som tvertimod deres Fædrene-Skik henvendtes
til et Billede.
Desuden, hvad Plutarch fortæller om denne Mi
nerva’s hemmelige Dyrkelse, nærmer sig til hvad Diodor fortæller
©m den persiske Diana..
Naar man end ydermere seer, at Nav
net Mitra efter Herodot, som ellers r saa mange andre Ting
idelig efterskrives; af de folgende. Skribenter, ei af nogen Skri
bent af Anseelse er blevet tillagt en qvindelig Guddom, falder
man paa den Mistanke, at han her har ladet sig forlede af en
‘haandgribelig Æquivocation til at forvexle Guden Mithras, som
han havde hört blev anraabt af Perserne,,

endskjondt det,
33) Hérodbr. 6,

med Gudinden Anaitis;

fra en anden Side betragtet,
518.

ikke synes urime-

7, 42.
)

■ '

■
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ligt, at, da man tillagde en Guddom, som næsten Alle have
forvcxlet med Solen, Navnet Mithras.» ogsaa et lignende Navn,
blot forskjelligt ved Hankjöns Endelsen, kunde gives den Gud
inde , som foresriller Maanens Genius.
I övrigr er Epochen af

denne i den persiske Gudstjeneste indforte nye Forandring ikke
bekjendt; det undtagen, at det er skeet for Herodots Tid. Der
som man vilde fæste Tillid til Tacitus,

eller til Hierocæsarecn-

serne, som han indforer talende, har den persiske Dianas Dyrkelse allerede fra Cyri Tid af været udbredt.
Men ligesom paæ
den ene Side dette Datum snarere synes at være alt for langt til
bage i Tiden, . saaledes er-paa den anden Side Clemens den Alexandriners eller, den af ham anförte Berosi Paastand r At Artax
erxes Mnemon har indfort samme efter Herodots Tid, unægtelig
falsk, og synes ei at hidröre fra andet, end at denne Konge
gjorde Aspasia fra Miletus til Anaitis’s Præstinde, for ar forhindre,
at hans Son Xerxes ikke skulde efter ham ogsaa antage hende til

sin Favoritinde 14); thi denne Gudinde havde saavel Præstinder,
der vare forpligtede til at afholde sig fra Omgang med Mænd,
som andre der vare bestemte til de Besögendes Fornöielse 15)..
Desforuden blev hun, ligesom de andre persiske Guddomme, be

tjent af Magi, og havde Pareer forbundne med sine Templer 16).
Det synes end ydermere, at Magi have foroget hendes Dyrkelse,
ved at tillægge hende Genier af deres; egen Opfindelse,

14)

Plutarch» in Ar tax» p»

15)

Plutarch.» l. c»

16)

Strabo

15.

IO2).

Strabo II» p.

p» 10G6.

Pausanias

5,

2^

efterdi

I2Ö

Navnene Omanes og Anandrates, som tilligemed hende bleve ære
de, efter Lyden synes at være persiske 17).
Da Xenophons Cy-

ropædie, i det mindste hvad de særenkelte Omstændigheder angaaer, snarere er en Roman end en Historie, kan den ikke have
synderlig Troværdighed i Henseende til Cyri Religion: men, naar
der i samme Skrift forekomme persiske Guddomme, angivne med
deres egentlige Navn, berettiger dette os til at troe, at de i

Skribentens Tid have været offentlig dyrkede hos denne Nation.
Dette er Tilfældet med Guden Mithra, som Xenophon först lærer
os at kjende, i det han indforer en vis Artabazus, en Paarörende af Cyrus, sværgende /JLOL TCV

.amme Forfatter,

i hans

(ved Mithras).

0/XOóU/XCf

*),

yngre til Lysander: ’O/Z>U/Z/ (JOL TOV

Hos

siger Cyrus den

18); men disse

17) Strabo il. p. 776. iy. p. 1066.
•) I en gammel Udgave [i« Fol. Basiled. 1545) findes dette Sted p.
524. Det er egentlig Socrates, som taler med Critobulus om Cyri
fortræffelige Hauge • Anlæg. Lysander, som Deputeret fra Cyri Al
lierede, og, sendt til ham med Foræringer, kan neppe begribe, at
Cyrus, som modtager ham i al «in Pragt, med egne Hænder har
gjort disse Anlæg. Lysanders Tvivl, hans Spörgsmaal : Hvad siger
Du, Cyrus? Det er Dine Hænder, som have gjort alt dette? Er
det, som foranlediger anförte edelige Bekræftelse, at han (Cyrus)
aldrig gik til sit Taffel, förend han, enten i militære, land-oekoaomiske, eller andre Henseender, havde udrettet noget Nyttigt.
O V e r r.

18) C/.

Plutarch. in Alex and.

p. 68a,

in Artax. p,

1013.

12/
edelige Forsikkringer tilföies intet, som kunde give et Vink om
denne Guds Natur eller Betydning.
At denne i övrigt har været
en af Persernes fornemste Guddomme, er endnu beviisligt af et
Sted af Durides hos Athenæus 19), hvor han fortæller, at det kun
eengang om Aaret var Kongen af Persien tilladt at drikke sig
drukken og at dandse, nemlig paa Mithra's Fest.
Ogsaa et Sted
hos Strabo 20), skjöndt ikke ganske tydeligt, synes at sige, at
Satrapen af Armenien, paa en saadan Fest,' var forpligter til at
fremstille for Kongen 20000 Heste.
Det er heller ikke af Veien
her at erindre, at der hverken hos Herodot eller hos Xenophon
forekommer nogen Efterretning om Zoroaster og om Dualismen,
hvilket giver Anledning til den Formodning, at dette theologiske
System paa den Tid endnu ei var offentlig antaget i Persien.

V.
Ligesom næsten hos alle Nationer, der have opnaaet en vis
Grad af Cultur, de oprindelige og de siden tilfóiede Guddommes
Dyrkelse er forskjellig fra saadanne enkelte Personers og Setters
theologiske Systemer, som beskjæftige sig med Undersøgelser over
Tingenes Natur;, og ligesom disse Systemer Tid efter anden fik.
Indflydelse paa den offentlige Mening og Gudsdyrkelse: saaledes
opfandt ogsaa hos Perserne deres Magi, som udgjorde en talrig
Kaste, allene beskjæftiget med religiöse Cerimonier, og som.

19)

L7>,

10.

20)

Libt

h.

Op.

io.

802»

befriede for det borgerlige Livs Byrder, anvendte deres Tid til
Undersøgelser over Tingenes Oprindelse, Dualismens System, som
under Persernes forste Regjering, der hos Orientalerne kaldes
Cheanidernes Dynastie, synes ikke at have været andet end en
Lære, hvori ikkuii faa gjordes deelagtige, som ikke engang var
antaget at den hele Orden, ja, som endog hos dem selv, der
antoge den efter deres Skolers og Sechers forskjellige Beskaffenhed,
blev forskjelligen modificeret. . Efter det persiske Riges Under, gang, hvorved naturligviis ogsaa dets National-Guddommes Dyrkelse
' øg Præsternes Anseelse svækkedes, overlode disse sig mere end
nogensinde tilforn til speculative Undersögelser, beflittede sig
mere paa at udbrede deres Lærdomme, der siden, under Ascicanidernes Dynastie eller Parthernes Regjering, som kom istedet
for Persernes, begyndte at blive en Deel af National-Religionen ;
og endelig under de nyere Persers eller Sassanidernes Dynastie,
som grundede deres Magt paa Parthernes Undergang, bleve Grund
volden for den persiske Religion, efterat enhver Levning af græsk
Gudsdyrkelse, hvoraf Partherne havde antaget en Deel, var ud
ryddet. Da endelig ogsaa dette sidste persiske Dynastie blev kuld
kastet af Muselmændene, en intolerant og Alt nedbrydende Sefl,
}

saae den gamle Religions Tilhængere, hvis -Iver tog til
Undertrykkelse, sig om kort Tid nödte til at drage
til Persiens og det nærliggende Indiens Grændser, hvor
findes en Mængde Mennesker, der bekjende sig til de

med deres
sig tilbage
der endnu
gamle Ma-,

gers Religion, og paastaae at have opbevaret deres Skrifter, endskjöndt det synes upaatvivleligt, at deres Læresætninger og Skikke
ere forskjellige fra hine Magers System, som de erkjende for
Stifterne af samme,
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VI.

Som Magiens Stifter og forste Opfinder af den magiske The
ologie, berömmes en vis Zoroaster, om hvilken alle övrige Om
stændigheder ere ubekjendte.
Plato i) den totste græske Forfat
ter som omtaler ham, kalder ham en Son af Oromasdes, men
siger intet videre om ham, end at en af den persiske Thron-

Arvings Opdragere var bestemt til at lære ham Zoroasters Magie,
som bestod i Gudernes Dyrkelse.
Plato’s Discipler, Eudoxus og
Aristoteles [om ellers de Skrifter, som cirkulerede under deres
Navn i Plinii Tid 2), vare ægte] fastsatte Zoroasters Epoche til
6000 Aar for Plato’s Död.
De övrige græske Skribenter ansætte
den i det höieste 5000 Aar for Troja’s Indtagelse. Men Xanthus
den Lydier, som anföres af Laertius 3), indskrænkede hans Epo
che til 600 Aar for Xerxis Tog til Grækenland. — Ligesaa ubekjendt er hans Fædreland. Trogus Pompejus, af hvilken Justinus
gav et Udtog 4), og adskillige andre Forfattere som folge ham 5),
der gjöre Zoroaster til Konge over Ba&riana og Samtidig med Ninusa
fortjene vist ellers ingen synderlig Tillid; men Magernes Begra

som ere forskjellige fra de gamle Persers,

velses-Cerimonier,

1)

2)

I Alcibiad,
Lib,

3)

4)

5)

30.

Cap.

p.

i,

Tom,

2.

i.

I»

Arnob, adv. gent. lib,
C/iron,

Vid. Sei. Skr.

Opp.

Cap. i,

i.

Hist,

I.

I805.

1.

5.

IV Dtl, IHaftt.

Hieron, itt Oseam,

R

C.

il,

Eweb, itt

i ao
snen nærme sig til -Ba&rianernes Skikke,
gjöre det trovær
digt, at Magernes Kaste kan have havt sin Oprindelse i dette
Landskab, og siden er kommen i Besiddelse af den præstelige
Værdighed i Medien og Persien 6).
Plinius taler om tvende Zoroastre, den ene fra Persien, den anden fra Proconnesus *
);
ogsaa Arnobius og Suidas synes at bruge dette Navn om flere Per
soner.
Araberne og de nyere Perser, saavel Muselmænd som
Ghebrer, antage kun een Zoroaster fra Aderbidsjan og Indvåaner
af Bale i Ba&ria, Samtidig med Gusraspes, vel ikke som Stifter
af Magernes Orden, men som den, der paa ny opreiste deres
Templer og gav deres Cultus en ny Skikkelse, og paa denne
Maade som Stifter af en ny Religion, som alligevel nogle af dem
hidlede fra Gjemscid eller Salomo og fra Abraham 7).
De Levnetsomstændigheder, de fortælle om ham, ere fabelagtige indtil
det Latterlige, og fortjente ganske vel at dateres fra Aaret 5000
för Trojas Ødelæggelse.
De Böger af ham, som Ghebrernc eller
Parserne i Kerman og i Guzurate rose sig af at besidde, ere intet
andet, end en fortsat Liturgie af Bonner og Doxologier, som
rimeligviis er opfunden nogle Aarhundrede efter den christelige
*
•Tidsregning
Agathias 8), Justinians Historiograph, erindrer,

6) Cf. Zoeg/J de Orig. et usu Obel, p, 24g.

•) En Öe i Propontis (Marmora).
tes den tilforn Elaphonnesus.

Efter Plinius H. N. 5, 32, kald

•f) Vid. Brüsker, hist, philos. Hyde. Annuet il.
8) Lib. i. p, 44,

Overt,

f3r
at Zoroaster eller Zarates,

Oromasdis Sön,

efter hans Tilhænge

res Forsikkring har levet i en vis Hystaspis Tid, om hvilken
det i övrigt ikke er bekjendt, hvem han har været, enten Daru
Fader,

eller en Andens af samme Navn.

Desuagtet er det sand

synligt, at deres Gustaspes er hiin Darius Hystaspis, og deres
Zerduscht hiin Zoroaster, som Plinius forsikkrer at have levet
kort for Xerxis Tid, skjöndt han, ved at kalde ham en Procon-

nesier,

synes at have forvexlet ham med Aristcas,

Gogier fra hiin Periode.

en berömt

Det er end videre sandsynligt,

at der,

erterat Magerne vare blcvne indskrænkede og ydmygede, da de
efter CambysisDöd, ikke tilfredse med den præstelige Værdighed,
endog bemægtigede sig Thronen, i Darii Tid er opstaaet en Re
formator af denne Orden, som, i det han antog dens forste
Stifters Navn, gav denne sin forrige Glands tilbage, og tilveje

bragte samme igjen den ny Regents Yndest.

Darii Son havde paa

sit d og til Grækenland i sit Folge en Ostanes,

den berömteste

af alle Mager efter Zoroaster, og, efter Plinius, den fórste, som
Plinius paastaaer ogsaa, at Magien ved

har skrevet over Magien.

hans Bestræbelser fik Indpas i Grækenland, hvor den med Begjerlighed eller rettere Afsindighed blev sögt og antagen, og hvorfra
den siden kom over til Gallien og Brittannien. Men denne Skri
bent, som ved dette Udtryk forstaaer al Slags ussel og skadelig
Overtro, havde stor Uret i at hidlede dens Oprindelse fra Per
sien.
Ei heller var Xerxis Ophold af den Beskaffenhed, at Osta
nes der havde kunnet skaffe sig mange Diseipler.
Efter den ære

fulde Maade paa hvilken Plato omtaler hiin anden Magie, vil
man neppe forundre sig over, at Eudoxus har henfört Magerne

blandt de ædelste og nyttigste Se&er;

R 2
V

at Aristoteles har om sam-
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me skrevet en nu forloren Afhandling, hvori han ansaae dem for
ældre end de ægyptiske Præster, og sögte at befrie dem for en

hver Mistanke om Gogieri 9) ; og at Hermippus, Callimachi
Samtidige, har skrevet Forklaringer over Zoroasters Poemer, der,
efter Sigende, indeholdt 20000 Vers: derimod synes det forunder
ligt, at Plinius, da han raadfórte sig med disse af ham anförte
Forfattere, ei har fundet andet, end hine Exempler paa kjerlingagtig Overtro, hvorpaa han giver
os
*
en Fortegnelse.
Upaatvivlelig har Magernes Kaste været deelt i mange Klasser og Sefter,
som endog anföres af Strabo 10), naar han siger at Persernes
Lærere vare Mager, Nekyomanter, Lekanomanter *) og Hydromanter : og rimeligen udgjorde de en af de meest fordærvede og
overtroiske Klasser, som i Plinii Tid fulgte den armeniske Konge
Tiridates til Rom, og vare Nero behjelpelige ved hans ulykkelige
Udsvævelser ; derved kom Magernes Navn i et slet Rygte hos
Romerne.
Med mere Agtelse tale adskillige græske Skribenter,
efter Plinii Tid, om dem og betragte dem som Philosopher og
Præster,

uagtet de tillige ikke undlade at anfore deres Goglerier

•
5)

Laé'rt,

1, 8.

•) Som spaaede af et Bækken (Xe^av^). De vittige Grækere havde, for
uden de her anförte, endnu en Mængde andre falske Propheter,
iaasom Ojonoscoper, Hieroscoper, Pyromanter, Kapnomanter, Oinomanter, Kleromanter, Stichomanter, Rhabdomanter, Aleitryomanter, Koskinomanter, Engastrimyther, Sternomanter, etc»
Overt,

id) Lib, 16. p. iiq6
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og Besværgelser ii).

Det er ikke min Hensigt her at indlade

mig i enkelte Omstændigheder af Magernes Historie, eller tale
udforligere om deres Læresætninger og om de bedragerske Kunster,
som have faaer sit Navn af dem.
Jeg vil blot tale om dem af
deres Meninger og Ceæimonier, som kunne veilede os til at op
dage Betydninger af de blandt romerske Oldsager saa hyppigcn
forekommende mithraiske Mindesmærker.

VII.

Den berömteste af deres Religions - Lærdomme er Dualismen
eller Læren om tvende alle Tings forste Grundvæsener, nemlig
eet godt, kaldet Ormusd eller Oromasdes, et andet, ondt, ved
Navn Ahriman eller Arimanius, hvilke Grækerne satte i Ligning
med Jupiter og Pluto i).
Heri, troer jeg, havde de ikke stor
Uret, naar man betragter Ideernes Udspring. Oromasdes var forjnodentlig den samme,

som Herodoc kalder Persernes Jupiter,

u) Dio Chrysost. Orat. 36. p. 448.
p. 369.
Qu<est. Rom. p. 270.

Or. 49. p. 538»

P/«t.

InW.

De orac. defeå. p. 415. Lucian
in Menipp.
in Longav.
4. in Fugit. §. 8*
Opp. T. 1. p.
463. T. 3. p. 210. 370. Apul. Apolog, p. 446 448. Pausan. 4,
32 5, 27. Laerc. i, 6-9. Orig. de plac. philos. 2. Porphyr, de
Abstitj. 4. p. 399. De vita Pythag, 12.
Jamhlich. de vita Pythag.
4, 19. Damasc. de primord. p. 259. in Anecd. . FFolf. Amtnian.
Maree II. 23- p. 253.

1) Diog. Laert. 1, ß.
pompus.

Der anfoïes Eudoxus, Hermippus og Theo-
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sigende, at de herunder forstode den dem omgivende Himmel:
det samme Begreb om Jupiter havde blandt Grækerne alle de, der
formaaede at rive sig lös fra den grove Anthropomorphisme. Der
for, skjöndt Jupiter i Begyndelsen ci var andet, end den Gud
dom som regjercde over og beskytiedc ethvert saadant Sted, hvor
den blev tilbedet, men der med Tiden af de forskjellige LocalReligioner udviklede sig en National - Religion, gav man denne
Aand, den mægtigste blandt Guderne, Grækenlands og hele Ver
dens Bestyrer, til Opholdssted eller, om man vil, til Legeme den
reneste, over Alting svævende, Alt indsluttende Luft, der ogsaa
kaldes Æt her og Lys, og saaledes blev Guddommen paa en vis
. Maade gjort til Eet m^d dette Element. Hele Forskjellen imellem
Grækerne og Perserne, saavidt Herodot kjendte dem, synes altsaa at bestaae deri, at de forste tilbade den Aand, som præside
rer over Luften, under Skikkelse af et Menneske og i Templer;
Perserne derimod henvendte deres Bonner til den samme Aand un
der aaben Himmel, uden at forestille sig ham under nogen anden
Lignelse.
Ligeledes taler han om Hades, som Perserne pleiede
at forsone med Menneske-Offre, der begroves levende: jeg tviv
ler derfor ikke paa, at jo dette er Oprindelsen til Skrækkebilledet Arimanes, som Magerne satte imod den godgjörende Gud,
og som de, efter deres Templers og Scfters Forskjellighed, snart
sögte at overvinde og undertrykke, ved at odelægge og udrydde
de Væsener, de formodede at være frembragte af samme eller ham
hengivne, snart sögte at forsone med afskyelige og hemmelige
Ccrimonier. Disse tvende Guddomme, som vi ville kalde Jupiter
og Pluto, eller med Magerne Lyset o<¿ Market, vare altsaa fra æld

gammel Tid af i Besiddelse af en vis Dyrkelse blandt Perserne?
•

■

.

, f
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som og blandt den störste Deel at de övrige Nationer: men deri
afvege Magerne, efter at deres System var kommet til Moden
hed, især fra Grækerne, at de tænkte sig en Modsætning, en
bestandig Strid imellem disse tvende Guddomme, der, efter Græ
kernes Forestillingsmaadc, vare Brödre og fredeligen regjerede de
dem underlagte Verdensdele, begge de Gode.s Velyndere, de
Ugudeliges Straffedommere.
Da de græske Philosopher, for at
forklare Ufuldkommenhederne i denne Verden, toge deres Til
flugt til Materiens Gjenstridighed > der ikke kunde modtage al
den Fuldkommenhed, der ligger i Demiurgens Ideer, oplöste Ma
gerne denne Opgave paa en kortere Vei, ved at ophöie deres
tvende hinanden modsatte Guder til tvende Grund-Principer, det
ene godt,
Aarsagcn til alt det Gode, det andet ondt, Aarsagen
til alt det Onde, men begge virksomme, begge handlende overeenssremmende med deres hinanden modsatte Hensigter,
Heri
synes alle Mager at være enige: men især i tvende Omstændig
heder afvige deres Seéfer, saavidt vi kjende dem, fra hinanden.
Nogle, som synes at være de ældste, ansaae disse tvende Prin
ciper som de absolut höieste, hinanden lige i Magt og Tilværel
sens Varighed, og dyrkede derfor det ene saavel som det andet;
uagtet de tillige erklærede Alt, hvad det onde Princip frembragde, Krig 2).
Andre, og maaskee de sande Discipler af den til
Hystaspis Tid levende Zoroaster, hvilke vi især kjende af et Sted
hos Plutarch 3), hvor han, i det mindste îildeels, har afskrevet

2) Herod,
3)

De

1,

Isid. p.

140.

369,

*
Laert

1,
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Thcopompus, Alexander den Stores Jevntidigetillagde Arimanius en
Magt, der var mærkelig mindre end Oromasdis, i det de kaldte
den ene Ized, d. e. Gud, og den anden Dev eller Dæmon, og
paasrode, at efter mange tusinde Aars Strid, hvor snart den ene,
snart den anden skulde have Overmagten, tilsidst Ahriman skulde
overvindes og tilintetgiöres ; at Alt da skulde vorde Fred og Lyk
salighed, og (Jromasdes nyde Hvile efter de overstandne Besvær
ligheder.
Endskjöndt disse Magi, hvis System stemmer meget
overeens med de nuværende Ghebrers, ved visse Ledigheder paa
kaldte og fremkaldte Mörkcts Gud, ansaae de sig dog som hans
erklærede Fjender, og roste sig derfor især af at kunne odelægge
de ham hengivne Væsener 4).
Den tredie, og efter min Mening
den nyeste, Sect er den, som endnu vedligeholder sig i Besid
delsen af Præstedømmet hos Ghebrerne, eller, som de selv kalde
sig, Masdejesnani, opkommen under Parthernes Regjering, efterat Asiatere og Grækere længe havde staact i Forbindelse med hinan
den, blandt alle til os komne græske Forfattere allene omtalt af
Damascius 5), en Skribent fra det 5te Aarhundred. Disse afvige
blot deri fra den anden Se£l, at de antage et almindeligt Princip
endnu ældre end Oromasdes og Ahriman, nemlig Tiden, eller,
efter Damascii Beretning, Rummet.
Samme Forfatter erindrer end
videre, at nógle blandt dem, istedet for at lade de tvende Gu
der umiddelbar udgciae fra det almindelige Princip, endnu sætte
Lysets og Mörkets Elementer for samme. De arabiske og persiske

/

•

'

4) Plut, l,

-

-r '

et de invid, et od. p. 537.

5) De primord, p. 259.

Sympos. i. p. 670.
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Skribenter, som handle om Zoroasters Levnetsomstændigheder,
sætte hans störstc Fortjeneste og den vigtigste Deel af hans Refor
mation deri, ar han har lært Tilværelsen af et guddommeligt
Væsen, ældre end Ormusd og Ahriman, nemlig den grændselose
Tid; men i den af Anquetil du Perron udgivne Zend - avesta
ere de denne hoicste Guddom angaaende Steder sjcldne og meget
uforstaaelige, og efterlade nogen Tvivl, om han ogsaa virkelig
har skjelnet imellem denne Guddom og Ormusd, og sat den
fórste over den sidste 6).
Tydeligere derimod tales om samme
i Boundehesch, eller Cosmogonien Pehlvi 7), et Værk, som blev
samlet efter Persiens Erobring ved Musulmændene, og som er
oversat af samme Anquetil. » I övrigt tale de persisk - arabiske
Skribenter om en Mængde magiske Seiler, som have floreret paa
samme Tid, hvoraf den ene fordömte den anden, og som til
deels vedvare endnu.
Den, som hersker blandt Parserne i In
dien, viser udvortes megen Reenhed, afskyer ganske Ahriman’s
Dyrkelse, og uddeler Talismaner imod hans og de ham under
givne Geniers Foretagender : ei heller synes det, at der blandt
dem findes Spor 41 hine afskyelige Offringer, som i Herodots og
Plinii Tid vare brugelige blandt Magerne ved Hoffer, og som,
ifald vi kunne fæste Tro til visse, dog ikke ganske upartiske.
Forfatteres Udsigende, endnu vedvarede i mange Aarhundrede i

Orienten blandt hine Magers Efterfølgere,
6) Zcndavesta t. 1. p, 2. p. 414, 418
*

7)

t. 2, p. 343.

S) Hyde c. 21.
Vid, Sd. Skr. 1805. IV Dil> I Hafte.

S

Dog fortjener det at
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mærkes,

at Agathias,

eller deres Magi,

som ingenlunde var en Ven af Perserne

aldeles ikke taler om saadanne Offringcr.

VIII.

Persernes eller Masdejesnanernes Guderlære antager en Mæng
de Genier og Aander af forskjellige Ordener og Egenskaber, hvilke
deels ere den gode, dcels den onde Guddom undergivne; og
deres Religion har, foruden Himmellegemernes og Elementernes
Dyrkelse, fornemmeligen til Hensigt, at forskaffe dem de gode
Geniers Venskab, og at bortfjerne de onde.
Ogsaa dette anfoxes af Eudemus hos Damascius i) om Magerne i hans Tid; de
satte, siger han, Oromasdes og Arimanius i Spidsen for. tvende
Hære af overmenneskelige Væsener af modsat Natur.
Blandt de
gode Genier er Mithra den fornemste, hvilken Zend, der ældste
persiske Sprog, som for nærværende Tid kun findes i deres hel
lige Boger, kalder Methre; Pehlvi, et ligeledes uddöd Sprog,
JUatun; og det nyere persiske, HTeher. Han er den eneste, om
hvilken Grækerne tale, dog altid som om en Gud af forste Rang,
undtagen Plutarch, som kalder ham HTægleren, og derved anvi
ser ham sin rette Plads.
Heri stemmer han, endog efter Udtryk
ket, overeens med Zend-avesta, hvor han med særdeles Efter
tryk og meget ofte kaldes saaledes
*
Vist nok udtrykker Plutarch
sig saaledes, som om han antog ham for et Middclvæsen imellem

Oromasdes og Arimanius:

i)

LoC,

CTÎ,

$åjUtfOU! TCy

SlVaf
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den bestandige Strid imellem disse tvende Grundvæsener,

Men
som

Magerne eenstemmigen antage, synes ikke at tillade nogen Mæg
ling imellem dem;
det synes derfor, som om dette Udtryk
barde forstaaes om en Mægling imellem^ begge Væsener og Menne
skene, og Mirhra betragtes som et af Naturen godt Væsen, af
Oromasdis Hær, men ringere end denne i Fuldkommenhed og
Reenhed, staaende i en saadan nærmere Forbindelse med MenneSKene, at han baade kan virke som deres Talsmand hos Oromasdes og som deres Beskytter imod Arimanes, ja endog (efter deres
System, som tillode at Arimanes dyrkedes, i det mindste for at
afvende hans Vrede) under visse Omstændigheder, som deres Forroner hos den sidste,
I denne Henseende kunde han altsaa kal
des en Mægler imellem Mennesker og Guder, et Middelvæsen
imellem tvende hinanden modsatte Grundvæsener.
Denne Idee
skal nærmere stadfæstes, naar vi komme til Forklaringen af de
romersk - mithraiske Mindesmærker.

IX.
Hvad der paa intet af disse Mindesmærker pleier at mangle,

er den unge Gudl
ifort en orientalsk Klædedragt, og opsp«rungen paa Ryggen af en
Tyr, som han med det venstre Knæ trykker ned til Jorden.
og som fölgeligen kan ansees som væsentligt,

Med den venstre Haand griber han den fast om Munden, og dra-

3)

De Lid, p.

369.

S 2
!
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ger samme op ad; hvorfor ogsaaTyren seer mod Himmelen; og
med den höire stikker han den en Dolk i Struben paa Siden af
den höire Forbug: Ravnen, som sidder paa Gudens flagrende Over
kjortel eller i Nærheden af ham og henvendr imod ham: Hunden,
som springer op mod Tyrens Bryst: Slangen, som bevæger sig op
ad mod dens Saar: Skorpionen ■> som med sine Saxe griber fast i
dens Pung.
I Almindelighed anbringes denne Gruppe ved Ind
gangen til en Grotte, paa hvis Hvælving udenfor Sol og Maane
ere afbildede. Ydermere anbringes derved tvende Genier, klædte
ligesom den der dræber Tyren, hvilke, henstillede ved begge
Sider af Gruppen, bære en brændende Fakkel; dog saaledes, at
den ene holder sin op ad, den anden derimod sin ned ad og
omvendt.
Blandt de hidtil over denne Gruppes oprindelige Betydning
Fremsatte Gisninger, skulde den af Brucker 1) med Bifald anförte
inosheimske Hypothese: At her forestiller en Yderor , som ¡fager
og tfard mL'd at overvinde et vildt Dyr, behage mig meesr, da
den desuden, ved at sammenlignes med de persepolitanske Mo
numenter, hvorpaa der ofte forestilles Kampe imellem Mennesker
og vilde Dyr, kunde faae en större Grad af Sandsynlighed,.
Men, ei at tale om, at man paa denne Maade ei skulde kunne
gjöre Rede for Hulens og de ved Handlingen anbragte Dyrs Be
tydning, saa leder Sammenligningen imellem de Mindesmærker,
der forestille den offerbringende Seier *
),
og som ere Mithra’s

1) Hist. -philos, T. i. p, 169.
*) S, Winckehn.

Mçnum, inédit, prafar, p, xi, tt, X2>
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Gruppe saa lige,

at adskillige Foltolkere deri have troet at gjen-

kjende samme Gud,

til en meget lettere og naturligere Forestil-

lingsmaade, som i alle Henseender bedre stemmer overeens med
hvad vi vide om denne Dyrkelse, nemlig til den Mening, at her
afbilde? et Offer, som Mægleren Mithra tilbyder de tvende store

Guder. Mithra’s Handling er her, ligesom Seierens, ikke et sim
pelt ubetydeligt Offer, men et saadant, som en seierrig. Guddom
kan bringe, der i eet Öieblik overvinder, nedstyrter og dræber
det vilde Offerdyr.

Det kan ogsaa være, at Tilnavnet:

Den

Uovervindelige, som hyppigen gives Mithra, sigter herril, da man

virkeligen, ham og Seierens Guddom undtagen, ikke finder nogen,
som paa denne Maade officer en Tyr.
Det er sandt, ar de nyere
Perser ikke forrette blodige Offringcr; men vi vide, at de vare
hyppigen i Brug hos de ældre Perser.
Deres Standsning og Af
skaffelse maae derfor tilskrives en Reform, hvis Epoche man ikke

veed,- maaskee endog’allene den Undertrykkelse og Fornedrelse,
hvori denne tilforn i Asien saa store Nations Levning nuom
stunder befinder sig.
Endnu vedligeholdes, skjöndt Shgtoffrene
ere afskaffede, blandt dem den Skik, at deres Tavid, d. e. Amu
leter , som ophænges i Husene, röges overen Ild, hvori, blandt
andre Ting, maa lægges Horn af et paa Mithri. s Dag og i Mithra’s Maaned 2) slagtet Dyr;

er, efter min Mening, utvetydigt

Beviis, at de paa denne Dag fordum pleiede at offre Forsoningsoffre. Forgjæves skulde man her anföre imod mig det Sted hos
Strabo 3),

hvor han siger,

at Perserne ved deres Ofiringer,

T. 2» />♦ 57<T.

2) Anquetil Zend -Av esta t

3) Lib. 15. p. 1064.

'
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åstedet for Offerkniven, betjente sig af en Kölle; thi dette paa>
staaer han allene om Magerne i Cappadocien : hvoraf altsaä kan
under denne samme Indskrænkning kan sluttes, at Magerne i de
övrige Provindser brugte Offerkniven ; ligesom ogsaa Romerne snart
betjente sig af den ene, mart af den anden.
Man veed des
uden, at Perserne, naar de offrede, ikke brændte nogen Deel
af Slagtofferets Kjöd, men, i den Forudsætning, at Guderne ikkun
krævede dets Sjæl og dets Blod, efter visse Cerimohier bare dets
Kjöd hjem 4).
Vi see derfor her hverken Alter eller Ild, eller
noget af de Redskaber,

der plciede at folge med Grækernes og

Romernes Offringer.
Man kunde for Resten, naar man blot
tog Hensyn til Mithra’s, som den ypperste gode Genius’s, Egenskaber, let falde paa den Tanke, at det af ham offrede Dyr
ikkun var Oromasdes, de gode Geniers Fader og Konge, helliget
men naar man, foruden Hunden, Oromasdis Yndlingsdyr, og
hos Perserne langt helligere end alle de övrige, som sædvanligen
bragtes til de Doende, for at modtage deres sidste Suk, ogsaa

seer Slangen, det fornemste blandt de Arimams hengivne Dyr,
hvis Skikkelse han ofte har antaget, og som her reiser sig op ad
mod Tyrens Saar, for at smage dens Blod, bestemmer dette
En til at ansee dette Offer som helliget begge Guder, Lysets og

Morkets Gud.
Til disse tvende forskjeliige Væsener synes ogsaa
de tvende Genier med Faklerne at have Hensyn, som sædvanligen
anbringes paa höire og venstre Side af Gruppen; da den som hol
der den opløftede Fakkel kan ansees for en Tjener af Lysets
Gud,

4)

den anden derimod,
Herçd. it

132.

Strnb,

som holder sin ned ad,

15. p, 1064,

som en af
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de Aander, der ynde MÖrket.
Og til denne dobbelte Betydning
og Hensigt af Offeret, der paa eengang er et Tak- og Forso
nings-Offer, ifolge de tvende Slags zoroastriske Offere, som
Plutarch anforer umiddelbar efterat han har nævnet Mithra som
Mægler; til denne dobbelte Gjenstand , siger jeg, passer ogsaa
Stedet, hvor vi næsten beständigen see samme hensat, nemlig ved
Indgangen til en Grotte, en Beliggenhed, som paa eengang viser
Oromasdis Lys og Arimanius’s Mörke; ligesom og Dag og Nat, der findes personificerede ved Solens og Maanens Billeder, stedse ind
tage Hjörnernc af Klippen over Indgangen til Hulen. Hvad frem
deles de tvende ovrige Dyr, som findes anbragte ved Gruppen,
angaaer, da er Scorpionen en af Arimanius’s fornemste Yndlinger;
derimod synes Ravnen, ukjendt i Magernes Mythologie, at
være den vilde Due, Varescia, som Cosmogonien Pehlvi frem
stiller os som en af de vigtigste Gaver fra Oromasdes, for at
modstaae Ahrimans Magt, * men ifört et græsk Costum; og man
kan antage, at, imedens Skorpionen griber om Tyrens Testikler
for at bemægtige sig dens Livssæd, Vavescia venter opmærksom
paa det Öieblik, da hun kan fore den op til Himmelen. Medens
jeg skriver dette, falder mig den Zendiske Fabel ind, om den
forste Tyrs Död, som var Selskabsbroder (efter Andre, Fader)
til Protoplasten Cajomorts, hvilken man en Tid lang ansaae som
Hovedgjenstanden paa de Monumenter, om hvilke vi her tale,
og som endog letteligen kan have havt nogen Indflydelse paa sam
mes Sammensætning; endskjöndt de Indvendinger, man kunde frem
bringe imod Enhver, som vilde paastaae, at samme Fabel derved,
skulde forestil les, vilde blive meget betydelige. Efterat Ahriman

havde frembragt de giftige krybende Dyr,

siger Cosmogonie»
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Pehlvi 5),

især Slangen,' Skorpione»

og Tudse?,,

nnfâluc han

Cajomorts og den förstefödte Tyr, og ophidsede tillige de onde
Aander Verin og Bosciap imod dem. Guderne reddede CajomDrts;
men Tyren, saaret af den giftige Aand, blev syg og dode.
Derpaa bare de gode Genier hans Sæd til Himmelen, og betroede
den til Maanen, som derfor ofre i A vesta kaldes Bevareren af
Turen? Sad.
Efterår samme ved Maancns Lys havde faaet en
större Reenhed, dannede Ormusd deraf en Tyr og en Koe, fra
hvilke ei allene Qvæget, men endog alle andre Mennesket nyt
tige Dyrearter, især Bukken, Væderen, Kamelen, Tyren, He
sten, Æselet, med mange andre fireföddede Dyr, Fugle og ■
Fiske nedstamme. Desuden opvoxde af hans Marv, paa forskjellige Steder af det döde Legeme, eller, som samme Cosmogonic
paa et andet Sted udtrykker sig, udaf hans Hale fem og halv
tredsindstyve Arter af frobærende Planter, og tolv eller femten
Sundheden tjenlige Træarter.
Enhver, som med nogen Opmærk
somhed har betragtet mithraiske Monumenter, veed at paa mange
af dem, jeg tor sige,
paa de fleste, Tyrens Hale, Som snoer
sig op ad, endes med en tyk Busk af Ax: der findes endog et
Monument, hvorpaa for og bag ved Offeret sees fremvoxende
Træer:
Omstændigheder som bringe os hiin forstefodte Tyr i
Erindring, hvis Ferner eller Skytsaand, i A vesta, anraabes tillige
med Cajomorts’s.
Men i Fabelen om samme har Mithra ingen
Deel; og hvorledes kan man, i hvor mange Forandringer end
disse Mysterier kunde have undergaaet blandt Grækerne og Ro
merne, vel forestille sig, at Mithra, den reneste og meest vcl5) Boundehesch hos <Anguet, T. 2, p, 358 og folgg.
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gjörende blandt Izederne,

nogensinde kunde forvexies med Boscl-

ap, Ahrimans ondskabsfulde .Medhjelper 6)? Ikke heller blev hiin
Tyr voldsomt dræbt, men styrtede först död til Jorden, efter
at den indgydede Gift havde berövet ham sine Livskræfter
*
Ligesaa lidet finder jeg nogen Grund til at kalde det af hans Saar ned-

rindende Blod

en hellig Vædske, eller, hvor

for man har anseet disse Mysrerier for Eet med Gudinden Cybcles

Taurobalier (Renselser ved Tyreblod), naar man ikke havde auseet begge som Forsoningsoffre.
Dersom man dertil vil antage,
at dette har sin Oprindelse fra den i Hedenskabets sidste Aarhundredes Hang til at forene alle Religioner, som i Sandhed sam
menblandede Alt, og end videre forudsætte, at den, i Henseen
de til den forstefödte Tyrs Död, i de ældste Tider bekjendte

Tradition har været forskjcllig
haves blandt de nyere Perser,
der i deres Böger prises som
gende Princip, for at fremme

fra den som for nærværende Tid
og at ifölge hiin Tradition Mithra,
det frugtbargjörende og frembrinSkabningens store Hensigter, kan

have faaet den Function at dræbe Tyren, af hvis dode Legeme
alle Planter, af hvis Sæd alle Dyr skulde fremkomme: — antages

dette, siger jeg, da seer jeg ikke, at der til de omtalte Monu
menters Forklaring kunde findes en mere passende Fabel. Men i
enhver Henseende synes det mig mindre tvunget, naar man an
tager, at man i Begyndelsen har villet forestille cn Offer-Hand
ling,

6)

og at denne Forestilling siden Cr bleven modificeret med

Anquet,

n<l. Sel. Skr.

T. i.

pr.

180 5a ir Dd,

2* p. 148,
I Hafte.

T
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Omstændigheder tagne af anforte Fabel og passende til den her
skende Mening)

at Mithra var Solen eller Solens Genius^

•

•
«X
*
• _
Da jeg bestrider den næsten almindelige Mening, at Mithra
er Solen, er det netop de samme Bas-reliefs, med Dcdicationen
til den uovervindelige Solen: Gud, Mithra, som have bevæget mig
til at forkaste den, naar jeg overveiede, hvor modsigende en
Ting det var, at see den samme Guddom, paa eet og samme
Marmor, forestillet een Gang som Hovedgjenstanden paa Mindes
mærket,
en anden Gang som blot accessorisk Figur;, at den
Gud, som i Hulen dræber Tyren, er Solen, og at det straa
lende Billede r som paa Randen af Hulen svarer til Maanens Bil
lede, ligeledes er Solen..
Jeg meente da, at dem paa Marmoret
udtrykte Forestilling var ældre Opfindelse, end Epigraphistens Me
ning, der havde dediceret samme til Solen; og at denne Mithra,
som Sol- og Maane ere i Folge med, var et dem beslægtet Væ
sen, men af en höiere Natur, Himmelens og Lysets Genius, af
hvem Stjernerne havde faaet deres Tilværelse; og jeg troede til
lige at finde Stadfæstelse for denne Formodning i det Sted hos
Herodot, hvor den himmelske Gudinde siges hos Perserne at
have- Navnet Mitra; ei heller syntes det Sted hos- Plutarch, h-yar
Mithra forestilles os som Gud - Mægleren, at være denne Tanke
ragunstigt.
Men Vanskeligheden i at forklare den Handling, at
Guden dræber Tyren; den lidet tilfredsstillende Idee, at Dolken
forestiller Lysstraalen, som, i .det den trænger ind i Jorden, gjör
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¿en frugtbar;

skrivten,

Besværligheden af at forbinde samme med Overog at gjöre Regnskab for de

N&/ZOÍ GefinVlOX7

Dyr, som omgive Tyren, bevæge mig til at anstille nye Under-»
sögelser, og til end ydermere at raadfore mig med de nyere Per

sers Skrifter.
Jeg har fremsat Resultatet af disse Undersøgelser ;
det staaer tilbage omstændeligen at anföre Grækernes og B.omernes
Meninger angaaende den hos dem dyrkede Mithra, oplyse demie
Guddoms hos dem indforte Mysterier, og forklare Betydningen

af de forskjeHige mindre væsentlige Figurer,
bragte i de mithraiske Grotter.

som vi finde an

XL
Om Mithra
*s
Mysterier, saaledes som de fra Orienten af
Söeröverne, især dem fra Cilicien, hvor disse Corsarer havde
deres Hovedsæde, omtrent Aaret 70 efter den almindelige Tids
regning, bleve bragte til Grækenland og til Italien, have vi ingen
tydelig Kundskab.
Den förste Skribent, som omtaler samme
Mysterier, Plutarch, levede paa lidet nær 200 Aar efter denne
Tidspunkt; og et Aarhundred efter ham have de levet, der med
nogen Udforlighed have talet om de mithraiske Mysterier.
Vist

nok taler Statiüs 1), som levede for Plutarch, paa en forblommet
Maade om den mithraiske Hule-> men saaledes, at man kan see,
at ban har havt meget forvirrede Begreber om samme.
Vi kunne
forudsætte, at disse Mysterier ved deres förste Ankomst til Italien

j) Thsb, i, 717.
T

2
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ikke vare andet end hemmelige Renselses- og Forsonings - Cerimonierj samt Paukaldeiser af den persiske Guderlæres fornemste
Guddomme.
Det synes endog, som om de endnu til Plutarchs

Tid vare i ringe Anseelse, og ikkun besögtes af nogle faa Over
troiske, da-han siger 2), at af de forskjellige fremmede og hem
melige Skikke, som Söeröverne, forend Pompejus udryddede
dem, havde indfort i Grækenland, endnu de mithraiske Myste
rier vedligeholdtes.
Ikke heller kunde den af Gruter 3) anförte
mithraiske Inscription fra Trajans 4de Consulat, d. e. fra Aaret
101, blive et Beviis herimod; sæt endog, den ei var underka
stet de Tvivl, som efter den lærde Marini, der i Henseende
til de os fra Oldtiden efterladte Monumenter i Steen er den paaiideligste Dommer, gjöre den, i det mindste for en Deel, mistæn
kelig.
Men at kort efter Plutarchs Tid de Cerimonicr, hvor
om her handles, kom i större Anseelse, sees klarligen af de mi
thraiske Marmorminder, hvoraf nogle ere alt for godt udarbeidede til at kunne være sildigere end de tvende forste Antoniners
Tid, et Aarhundred, da Smagen for fremmed Overtro begyndte
at blive herskende i Rom, og da det allerede var brugeligt,, at
ansee de fremmede Guddomme, der dyrkedes med udsvævende
Ceremonier, som Solens Emblemer.
Ligesom Osiris og Serapis,
Adonis og Atys, saaledes var ogsaa Mithra Solen; og med Hen
syn hertil kunde en saadarr Forestillingsmaade deslettere blive an

lagen og almindelig, da de ældste græske Skribenter allerede havde

C. 24. p. 63r.

2)

In Pomp.

3)

Tåeiaur, iiwrtyt,,

35 r 3»
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talct om Solen, som om Persernes National-Guddom5 hvorfor det
og maatte forekomme enhver rimeligt, at samme endnu var Gjenstanden for de persiske Mysterier, hvilke vi dog finde nævnede
med et andet Navn, Eliasiske 4). De Indviede s-elv antoge uden
Vanskelighed en Forestillingsmaade, som gav deres Cerimonier
saavel et mere majestetisk som og et mere uskyldigt Udseende,
og i Overeensstemmelse hermed forandrede og forögede de Em
blemernes og Cerimoniernes Antal.
Uagtet vi altsaa paastaae, at
disse Ting fra Begyndelsén af Intet havde at gjöre med Solen,
kunne vi dog ikke nægte, at jo den störste Deel af disse Cerimo
nier, fra den Tid af at de begyndte ret at komme i Brug i Rom,
ansaatfs som indrettede med Hensyn til Solen, og at Meget, som
siden blev tilföiet, virkeligen ikke havde nogen anden 'Hensigt.
Hulen, hvad enten den havde foranförte Betydning, eller blot
havde sin Oprindelse af den Hemmeligholdelse, hvormed Myste
rierne i Begyndelsen bleve dyrkede, blev anseet som en Hentyd
ning til Solformørkelserne 5), eller til Formindskelsen af Solens

oplivende Kraft om Vinteren. De tvende Genier med Faklerne bleve
Phosphorus og Hesperus (Morgen- og Aften - Stjernen); og der
gives endog de, der af de Bogstaver, hvoraf Navnet Mithrx

(Jj

*)

Jbestaaer,

4)

Inscript, ap. Grut er>

5)

Schol. nd Stat. Theb.
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Tallet
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have,

303,
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717.
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ligesaa vel som i Ordet
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græske Tæf-

100;

209»

Qverr.

av

lp

15°

dß^oiaocS, 6}, vidst at udfinde Tallet paa Dagene i Anret
*

Fug-

len, som ledsager hiin Gruppe, hvad enten den fra Begyndelsen
af er Váresela eller en anden af -de mange hos Parserne hellige
Fugle, blev omdannet til en Bavn, Apollo’s, fölgelig Solens
hellige Fugl.
Skorpionen, som klemmer og knuser Tyrens Fodselsdele, kunde have Hensyn til dette Dyrekredsens Tegn, hvor
Solen begynder at tabe Noget af sin Kraft.
Hunden kunde være
Sirius, og Slangen hiint Stjernebillede, som omgiver Polen. Man
tilföiede endnu'Zoyrø, hvis Spor vi dog ei finde i den parsiske
Mythologie, og som de ældste mithraiske Monumenter ei kjcnde
*
men som Opholdssted for Solen i Dyrekredsen, begyndte den
snart at udgjort en af Hovedfigurerne i den romersk-mithraiske
Dyrkelse, og en Deel af disse Mysterier erholdt favnet Leontica,
medens en anden Deel kaldtes Corcicica efter Ravnen.
Det er
endog rimeligt, at man allerede den Gang forklarede IMithra's
Dolk som et Symbol paa Solent Straaler, og Tyren som et Em
blem paa jorden, endskjöndt jeg hos de Gamle ci finder Spor
hertil: men selsom er den hos Statius og hans Scholiast (som
begge ei synes nogensinde i Nærheden .at have seet et af Mithra’s
Billeder) forekommende Forestilling, naar de deri, at Solen tager
fat i Tyrens Horn, Maanens Sindbillede, troe at see en Afbild
ning af Solens Magt og Herredomme over dette mindre Himmel
legeme.
Endog Porphyrius 7), en af de Skribenter der meest
have udbredet sig over disse Mysteriers Beskaffenhed 3 synes intet

6) S1
, Hjeron, in Amos, C, 3.

7)

De Antro N^mpharum, p,

nj. 120,

in fronte Homeri Barms,

tydeligt Begreb at have havt om Betydningen af denne MrthraTs
Handling. Denne Forfatter, der ifölge sine platoniske Ideer,, an
seer Guden som en Demiurg, siger, at han bestiger Tyren4 som
et Sindbillede paa Skabelsen og paa Generationen *};
at han i sin
Haand holder en Dolk, for at tilkjendegive, at hans egentlige
Sæde er i den Mars helligede Vædders Tegn; at han staaer vendt
saaledes, at Middagen, Syden, de uforgjængelige Væseners Fæ
dreneland og Sæde, findes paa hans höire, og Midnatten, Nor
den, de forgjængelige Slægters Opholdssted, paa hans venstre
Side.
Efter samme Forfatter er Grotten et Symbpl paa hele Ver
den, som frembragt af Mithra, alle Tings Fader og Skaber, og
de i samme i afmaalt Afstand anbragte forskjellige Emblemer be
tyde Verdens Elementer og Zoner.
Disse tvende Exempler synes
at bevise, at hiin Tids saavel Philosopher som Digtere, ei saa
meget gjorde sig Umage for at levere bestemte Efterretninger angaaende de mithraiske Cerimonicrs Betydning og Hensigt, som
at udsmykke deres Værker med rigtige eller falske Hentydninger
til det som ved slige Cerimonier blev forestillet; og at vi, uden
de os overblevne Marmorminder skulde vide lidet eller intet om
disse Forestillinger. Desuagtet var det, at ansee Mithra, som De
miurg og forste Skaber, ei en Tanke hos Porphyr allene.
Af
de Inscriptioner, som findes paa Minder, der ere Mithra hellige*) Je£ kjender intet dansk Ord, soin paa eengang udtrykker de orga
niske Væseners Reprodufiflon.
Fiidsel, Avling ere for bestemte,
Frembringelse, Gjenfrembringelse for ubestemte Udtryk,
Derfor
ttoede jeg det tjenligst at beholde det latinske Navn,
rf.

lære vi, at hans Dyrkere ærede ham med Tilnavnene: den
Almægtige 8) og den Ubegribelige 9), et Epitheton, som er Demiurgea eget; ikke at tale om Tilnavnet: den Uovervundne, som
lader sig forklare paa mere end een Maade. Fader kaldes han med
Eftertryk af Julian 10), og med samme Navn udmærkede hans
Epopter sig. Jeg gjör ei meget af de christne Skribenter 11) der
tele om Mithra, som om en Qvæg-Rover, som om en ander
*
Cacus; deres Hensigt kan ikke være ubekjendt. Men de Nyere,
som i samme Henseende beraabe sig paa Porphyr 12), finde i
ham kun en svag Stötte, efterdi denne Skribents ^OUKKqTTOÇ

ÔiSOÇ

unægtelig er Merkur.
De samme Skribenter 13) synes mig ikke
engang at fortjene mindste Tillid, haar de paastaae, at Mithra
sagdes at være fodt af en Klippe, en Idee der aldeles ikke pas
ser sig til de magiske Mythers Smag ; endskjöndt jeg ikke be
stemt vil afgjöre, hvad enten disse Hedninger, ifölge deres Synchretisme, eller allene deres Modstandere, blendede af et falsk
Skin, have overfort den fra de phrygiske Mysterier, hvoraf den

udgjör en Deel,

til de mithraiske,

og forvexlet ham med Atys,

8) Anaglyphum ap. Capacc. Hist. Neap, c, i$\
9) Statua inventa prope Ostiam.

10) In Cass, p. 335.

Ed, Spanh,

11) Commodian. instr, p. 13.

Firmic, de error, p. 3«,

12) Lib. cit. p. 119»
13) Commodian. I. c. S. Justin. Dialog, cum Tryph. c. 73.
Comm, in Amos. 3, 9»

S. Anguss
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hvilket des lettere kunde skee, da man ansaae den ene og den
anden af disse Guddomme som Solens Repræsentanter. Af samme
Kilde synes de/at den Fabel, om Diorphus, en Son af Mithra

og af en Klippe, som i Anledning af Floden Araxcs fortælles af
hiin formeente Plutarch 14), har sit Udspring.
\

_
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XII.

De Efterretninger, jeg har samlet angaaande enkelte Dele af
de mithraiske Mysterier, ere fornemmelig folgende: Man troéde
i
samme at finde en ' tryg Havn og et fast Anker mod dette Livs
Storme, og i Fremtiden glade Forhaabninger og en godgjörende
Skyts-Aand.
Saalcdes indforer Keiser Julianus, i sine Cæsares i),
Merkur tiltalende ham selv:
"Desuden har jeg forundt Dig at
kjende Fader Mithra, paa det Du, ved at holde Dig til hans Forskrivter, kunde forskaffe Dig i dette Liv et Anker og en sikker
Havn, og siden, naar Da skulde forlade det Nærværende, kunde
foruden et godt Haab erhverve Dig en eller anden god Dæmon til
Ledsager.a
De som bleve indviede dertil, maatte rense og for
berede sig paa forskjellige Maader og heri gjennemgaae forskjellige
Grader. Efter Tertullians Udsigende 2) skeede Indvielsen forme
delst et Bad eller en Ablution. Især rensedes de, som vare be-

14)

De

1)

Pag.

2)

De

m Sil.

flumine,

/>.

1163.

335.

bapr, c,
Sitr.

De prdscr, c.

1805. zr Dtl,

I Haft«.

40.

U

stemte til Deeltagolsen i de leontiske Mysterier, ved Ilden, d. e.
efter min Mening, ved Hjelp af Rögelser. Og da disse vare for
pligtede til at afholde sig fra Kandet, som Ildens Modstander,
pleiede de at vaske deres Hænder med Honning, og endog, for
at rense sig fra alt syndigt, at bestryge Tungen dermed.
Men
foruden disse milde Renselsesmaader, finder man omtalt 80 andre
Indvielsesgr^ider, eller alvorlige og smertelige Pröver, hvilke dog
i Occidenten, saasnart disse Mysterier vare bievne en Gjenstand
for Moden blandt de Store i Rom, ikke kunde- være andet end
billedlige Lidelser.
Derimod er det sandsynligt, at de, hos de
gamle Magi vare ligesaa alvorlige som de Pröver, de amerikanske
Folkeslags Præster og Göglere lade dem gjennemgaae, der frem
stille sig til at vorde optagne i sammes Orden.
Maaskee finde vi
her igjen den sande Oprindelse og forste Hensigt af de mithraiske
Mysterier: de haarde Pröver, som ifólge Magernes ældgamle Ind
stiftelse den Ny-Optagne maatte underkaste sig, förend man lod
ham tage Deel i den hellige Videnskab, og især Besværgelsens
Göglerier.
Hermed stemmer det, jeg forhen har fremsat, om
den mithraiske Gruppes Betydning, meget vel overeens.
Som
Forbillede paa Indvielsen i den præstelige Orden, var det passen
de at fremstille den offrende Genius i den Stilling, hvori:

Ritu juvencos Chaldæo stravere Magi 4).
Og, da Besværgelserne udgjorde en meget væsentlig Deel
af de præstelige Mysterier, var det magtpaaliggende, at Offer-

3) L. tit, p. 118*
4) Claudias

De latid. Stilic, 1, 60.

/
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handlingen af Betegnelsen kunde sees ikke at gjelde Oromasdes
allene, men tillige Mörkets Aand.
Ikke heller kunde Mithra’s
Afbildning paa denne Maade være stridende mod den persiske Re
ligion, hvilken endog paa den Tid, da den forviiste Billeddyrkelsen, meget vel tillod Afbildninger af religiöse Gjenstande og
Handlinger, hvorom vi kunne overbevise os ved Mindesmærkerne
af den persepolitanske Billedhuggerkunst. For det förste giver en
af Commentatorerne over Greg. Nazianzeni polemiske Taler (som
vi fornemmelig skylde den Kundkab vi have om hine mirhraiske
haarde Pröver) et Vink om, at de især bleve iagttagne blandt
Chaldæerne.
Dernæst indforer ogsaa Lucian, i sin Dialog Menippus 5), denne fortællende, hvorledes han, efter at have begi
vet sig til Babylon, for sammesteds af Zoroasters Efterfølgere at
fores til Hades (Underverdnen) og derfra tilbage igjen, var af
dem bleven underkastet lignende Pröver.
Blandt de mithraiska
haarde Pröver (ocí ¿ÿ JULL&Ç& ¡¿OCÇOCVOl)

nævnes Hunger og

Törst og Hug, lange Reiser til Fods og Svömmen over store Vande,
Veie over Ild og lis, og Ophold paa öde og fæle Steder 6)»
Jeg skal paa et andet Sted tale om et romersk Bas-relief, hvorpaa -nogle af disse Pröver findes afbildede.
Efter Grækernes og
Romernes Erobringer i Asien tabte Magerne naturligviis deres An
seelse, i Særdeleshed i For-Asien, hvor de under Persernes
Herredomme havde udbredet sig» I Syrien og Cilicien maatte de

5) $. 6. T. i. p. 453.
5) £ Grfg. Nazianz. orat. 3, p. gp. et Schol. Nicet. Heracl.
Stellt. i. nt 6. 47. * Suid. V.
Eudoc. viol. p. 2pl»
U

z

ai
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nu, istedet for at sælge deres Hemmeligheder for haarde Lidelser,
lokke de Lettroende med smigrende Forhaabninger ril at lade sig
indskrive iblandt dem, som Mysteriernes fuldkomne Beskuelse var
tilladt.
De piinlige Pröver forvandledes til blot billedlige Pröver,
og et Bad eller en Svovl-Rógelse gjorde den Indviede tilstrækkeligen værdig til at fremstille sig for de frygtelige Guddomme; og,
i det
Vanskeligheden at nærme sig dem tog af, forhoiedes Bc«
limningen for dem som indtraadde i Mysteriernes Orden. Jeg har
allerede peget paa, hvor meget man lovede de Indviede; ei hel
ler bor vi dadle Romerne, om hos dem disse Mysterier reiste sig
fra et Mörke, hvori de efter deres Ankomst til Europa synes at
have været begravne næsten i 200 Aar, og reiste sig til den
Höide, at selve Keiserne satte Priis paa at være indlemmede deri.
Rimeligviis forögedes da Cerimonierne og Sindbillederne, og til
dem, som allerede vare bragte fra Asien, opfandtes nye Forklaringer, passende til den herskende Nations Smag: en Blan
ding af græske og orientalske Ideer, af Mythologie og Philoso
phie, af tilsyneladende Grusomheder og Ting, som kildrede
Sandserne.
Vi vide af Lampcidius i Commodi Levnetsbeskrivelse 7), at der forestilledes et Menneskemord, uden Tvivl for
dramatisk at fremstille Haabet om et tilkommende bedre Liv, eller
og maaskee om Opstandelsen, en hos Magerne ældgammel Lære g).
Derimod synes man uden Grund at have henfort til den mithraiske
Dyrkelse, hvad Firmicus 9) fortæller om visse Mysterier, hvor
7)

C/jp.

g)

C/.

9)

De et ror, prof, relig, p,

9.

Zoega de or, et usu obel, p,
14.

3x1.
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man ved Nattetider begravede et Billede, og efter at have bekla
get Guden som dod, paa ny frcmviste ham ubeskadiget og le
vende: eftersom det er klart, at denne forvirrede Skribent sna
rere synes at have havt Bacchi og Osiridis Mysterier for Öine.
Den af Justinus Martyr og Andre io) anförte Skik, at frembære
Brod og Vand, medens visse Formeler bleve oplæste, synes at
sigte til den ældste Levemaades Simplicitet, hvilket mange andre
Omstændigheder i de græske Mysterier ogsaa gjorde. Det er end
videre sandsynligt, at Mithra’s Indviede opmuntrede hinanden til
at iagttage Retfærdighed og fore er ulasteligt Liv, uagtet det Sted
hos Justin n), som man har valgt til Beviis herfor, er alt for
svankende og ubestemt til at man deraf kunde gjöre nogen sikker
Anvendelse.
Iblandt eje særdeles Forestillinger i disse Mysterier,
omtaler Celsus een • hos Orígenes 12), som havde Hensyn til de
aatte Sphærer, hvilken, da den afviger fra de hos Grækerne
sædvanlige Forestillinger, kunde troes at have en orientalsk Op
rindelse, endskjöndt vi intet finde i Parsernes Böger, som har
noget Hensyn hertil.
Dette var en Trappe af aatte Porte: den
forste af Blye, betegnende den langsomt fremskridende Saturn;
den anden af Tin for den yndige, liflige Venus; den rredie af
Kobber tilhorende
> som den fasre og stærke ; den fjerde
af Jern, tillagt den virksomme og utrættelige Met kur; den femte
io) S'. Justin, apol, c, 66.
»tit. p. II9.

11) Dial, cum Tryph, c, JQ.
12) Contra Cels, 6, 2 2.

Tertull, de prascr, c, 40,

Porphyr, de
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af blandet Metal,
n^OUaWoç) \

for den ustadige og flygtige Mars ÇctXXûÇ
*

den sjette,

Ma anens Port, af S'olv;

den syven

den aattende, paa det överste af
de, Solens Port, af Guld]
Trappen, Fixstjernenies Port. Disse Allegorier have dog for mig,
jeg veed ikke hvilket, Udseende af en nyere Oprindelse; fore
komme mig snarere som et Spil af Sophisrer, end et ældgammelt
Philosophem.
Det er desuden mærkværdigt, at der af denne
Trappe, saa skikket til at fremstilles ved Billedhuggerkunst, in
tet Spor Andes paa de mange endnu tilværende Marmorminder.
Porphyrius 13) fortæller, at den som blev indviet i de leontiske
Mysterier, blev omgiven med forskjellige Skikkelser af Dyr, hvil
ket i Almindelighed blev hentydet paa Dyrebillederne, i Eccliptiken, men efter hans Mening betegnede den menneskelige Sjæls
Omskiftninger under Sjælevandringen. Den sidste Forklaringsmaa«
de er ufeilbarligt et nyere platonisk, de gamle Mager ubekjendt,
Begreb.
I övrigt vover jeg ei at afgjöre, om en- saadan Cerimonie har havt sin Oprindelse af den hos dem brugelige Skik, at
forpligte deres Ny-Indviede til et bestemt Ophold blandt de vilde
Dyr i Orkener; eller om det var en nv af Grækerne tilfojet Cerimonie, som virkelig havde Hensyn til Tegnene i Dyrekredsen.
Det sidste forekommer mig saa meget mere sandsynligt, som denne
hele Green af de leontiske Mysterier synes, af allerede anforte
Aarsag, at være af en sildigere Opfindelse.
Til Forbillederne
paa Sjælevandringen henförer den omtalte Philosoph de af Dyrene
tagne Titler, som man plejede at tillægge Epopterne; hvilke

X3) De abstin, 4. p. 399«

Titler, da de ikke ere tagne af saadanne Dyr, som vare hellige
hos Parserne, men mestendeels af saadanne, som ikke engang
nævnes i deres Myther, bor ansees for at være af græsk Opfin
delse, maaskee allene foranledigede ved at see Ætbilledet af de
mithraiske Mysterier opfyldt med Figurer af aile Slags Dyr. Der
gaves siden mange Grader i den mithraiske Indvielse, som maa
skee vare forskjellige efter Stedernes og Tidernes Beskaffenhed;
dog synes mig trende at have været de fornemste»
Den förtse,
om jeg ikke tager feil, var Stridsmandens Grad, den simple Ind
viedes Grad.
Efterat have badet sig, fik en saadan Ny-Optagen
et Tegn paa Panden, jeg formoder en Art Salve; derpaa rakde
man ham en Krone, som han, uden at forfærdes for den ham
truende Kaarde, maatte sætte paa sir Hoved, og derpaa hurtigen
flytte hen paa det Ö verste af Skulderen, med de Ord: Mithra
er min Gud
min Krone.
Ei heller var det ham siden tilladt
ved nogen Ledighed at bære en Krands paa Hovedet; hvorfor
endog Soldaterne ved Legionerne, naar de tillige vare mithraiske
Stridsmænd, ikke engang turde, skjöndt det var Skik og Brug,
vise sig for deres Tribuner, med Laurbærkrandse, naar de aflagde
Eden 14 a).
Denne Stridsmandens Titel synes at staae i Forbin
delse med det Mithra sæd vanligen tillagde Epithet af den Uovervin
delige, hvad enten samme hidrörer fra Perserne, der betrag
tede ham som den fornemste Modstander og Overvinder af Ahri
man og hans Tilhængere; eller og det er givet ham efterat han
var bleven et Sindbillede paa den uovervindelige, stedse virksom
me Sol, hvilken Indskrifterne give dette Epithet, uden tillige

140) De praser. c. 40. de coron, mil, c.

ido

at betegne Mithra.
Den anden Grad bestod i at optages blandt
de leontiske Epopter. Ved samme Grad udbade Mændene sig Lo
ver 14b), Fruentimmerne Lövinder eller (som andre læse) Hyæner,
Det er sandsynligt, at
og de Unge Ravne 15) til IWedhjelpere *).
man fra Graden af en Ravn (xögÄ^

stceg til Gra

den af en Love, og at de i noglç Indskrifter omtalte Coracica
vare en Forberedelse til de leontiske Mysterier, hvilke ligeledes
findes omtalte paa Gravminder 16).
Den tredie og höjeste Grad
kaldtes Patrica, og disse Fædre eller Mithra’s Præster, som saa
hyppigen forekomme i de os efterladte Indskrifter, bare Navn af
Örne eller Höge, og havde en ypperste Præst, kaldet Pater pa
trum 17).
Man bör erindre sig, at Navnet Fader, som sæd
vanligt tillagdes Mithra og hans Hierophanter, stod i Forbindelse
med den magiske Philosophies åtterældste System, hvilken, over14 b) Tertull. adv, Marc, 1, 13.

15) Porphyr. 1. c.

,

•) Jeg
ikke vis paa Oversættelsens Rigtighed, men kan ikke finde
nogen beqvemmere.
I Orig. staaer: Gli nomini allora si dimanda,
vano Leoni, le donne Lianesse, 0 corne altri ltggono, Jene, ed i giovani min is tri corvi. Maaskee kunde og gio va ni minist ri
gives ved tjenende Brödre.
Qvers,

16) Gruter, Thes. inscr.x2J, 4:
inscr. p, 695» n, 170.

303, i, 2:

1087, 4» 5:

Fahret,

17) Porphyr, l, c. Anson, in profess. Burdeg. n. 4,
Gruter^ 28, 234, 9J-303, 2: 1087, 4: Afwm, thes, inter, 313, 1» Fahret,
p, I lp, n. 9, Marin, iscriz, AIL

f
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eensstemmende
kraft *)

med Pherecydes,

ansaae den oprindelige Avle

som det förste blandt de gode Væsener:

(JOtV TtÇdùTOV a^OV Tl^SOtTl 18) ;

TO ySWY]“

og at Titelen af Hög kan

have Hensyn til hvad Philo fra Bybios 19) anförer: at Zoroaster
forestillede den överste Guddom under Billedet af en Slange med
et Hogehoved.
Foruden disse Navne opregner den h. Hjeronymus 20) endnu forskjellige andre, som tillagdes Mithra’s Indvie
de, om hvilke Navne vi ellers ingen Kundskab have, og som
desuden, formedelst Uovereensstemmelsen imellem de Haandskrifter vi have af denne Forfatter, for en stor Deel ere uvisse«. Eet
blandt disse Navne er Perses, maaskee et almindeligt Navn paa
dc persiske Mysteriers Medlemmer. Et andet Navn synes at være
Heliodromos, istcdet for hvilket nogle Codices have Helios og» Dromo, andre helios og Bromios,
Solens Forlober var desuden en
meget passende Titel paa en mithraisk Athlet (Stridsmand).
Et
tredie Navn er Nymphus, som maaskee sigter til de foromtalte
Bade, men istedet for hvilket Nogle læse lnniphus, Andre GryMaaskee havde den sande Læsemaade Cryphius, et Ud
som forekommer i tvende Indskrifter 21), af hvilke den

phus.
tryk,

*)

I

Orig.

la primaria virtù generativa»

Ig) Aristot, metaph, 12, 4,

19) Ap, Euseh, pr, ev, 1, jo« p. 42.
lo) Episr, 107. ad Lee tam,

21) Grut. 303, 2: 1087. 4.
riel. Sel. Skr. 1^03. ir Del, I H/ffte.

Fahr, p, 695. n, 170.
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ida
ene bevæger míg til at troe, at disse Crypher udgjorde en Deel
af de dramatiske Forestillinger ved forefaldende Indvielser; om
r an ikke maaskee snarere ved Cryphios vil tænke sig de mystiske
Guddommes hemmelighedsfulde Billeder (.TSÇ K
som forevistes og paa en vis Maade overleveredes {ostendi-bantur
et trcidebcintiit'') de Indviede.
Maaskee betegne ogsaa de övrige af
den h. Hjeronymus anfórte Navne saadanne Persener, hvis Be
stemmelse det var, at forestille de persiske Mysteriers Guddom,
Kildernes Genius, og a. d. Eunapius ’fortæller, at Mithra’s Fædre
ved en Eed forpligtede sig til ikke at befatte sig med andre reli
giöse Skikke, og angiver, -som Aarsag til Philosophen Maximus’s
Uheld, at han, efter at være blevcn indlemmet i de mithraiske
Fædres Tal, desuden havde modtaget en Hierophants Værdighed
ved de eleusinske Mysterier, hvilke bleve afskaffede under hans
Forstanderskab, i Aaret 396. Desuagtet finder man ofte paa Grav

minder disse selvsamme Mithra’s Fædre prydede med forskjellige
andre præstelige Værdigheder; ja de ere endog som oftest Heca
te’s Præster, Tordnerens Præster, Bacchi Overhyrder, Moder
Idea’s Offerpræster (fauroboliati) 23).
Men det synes, at disse
Dyrkelsesmaader vare nöie forenede med Mithra’s, og at hiin Eed
allene angik de religiöse Forbindelser, som vare aldeles adskilte
fra denne, og hos hvilke man maaskee kunde forudsætte en Art
af Skinsyge og Stræben efter Fortrinnet; hvilket især kunde være
Tilfældet med Cereris, Isidis og Cabirernes gamle og i stor An-

22) Vit. philos, p.

23)

Grut,

75.

ag) i. 2, tf.

Donat. inter. 76, 2,
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seelse staaende Mysterier.
Hécate og Mithra ere, efter Fifmicus 24) de tvende Virkekræfter, hvori Perserne og Magerne
deelte Jupiter: en Paastand, hvis Grund ufejlbarlig hör sögcs i
Anaitis eller den persiske Diana’s Dyrkelse. Om Tordneren, som
rimcligviis er den, hvis Billeder pleiede at kaldes efter Mi'thrå
med Løvehovedet, skal jeg siden tale. Bacchus var i hiin Alder
bleven til en i alle Guders Natur deeltagcnde Guddom, og hans
Mysterier pleiede at forenes og forvexlcs med enhver anden Gud
doms Mysterier : der var end ydermere en særdeles Forbindelse
imellem Overhyrdernes Værdighed og den Oxne offrende Gud.
Men, af endnu nærmere Aarsager forbandt man det saakaldte
Taurobolium, en Deel af den mithraiske Cultus, med Mithra’s
Mysterier.
Dette Taurobolium var en Forsoning med det Blod
som flöd ned fra den Stilladse, hvor Offertyren slagtedes, igjennem visse Aabninger paa den derunder skjulte Bodfærdige; og
denne hellige, saliggjörende Besprængning med Tyrens Blod saaes
afbildet-paa hiint mithraiske Billede, efterlignedes mueligt ogsaa
ved Helligholdelsen af Gudens Mysterier.
Deraf hiint Nama sebesion (j/OtjULOt (JsftflGlOy ? den hellige Vædske) paa den berömte

mithraiske Bas-relief fra den borghesiske Villa, og hiint Nama
cundíis , Slutnings-Ordene af en i Adrians tiburtiske Villa funden
Indskrift, berræffende en Billedstötte af Mithra, omdannet ved.
en vis ViQorino, overeensstemmende med den Skikkelse, un
der hvilken den havde viist sig for ham i Drömme 25).
Denne

24) D« error. p. 3.

25) Grut. 34, 6. Murat. tfies. inter. 918, 9.
X
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hellige Vædske , som udgjodes for alle, som önskede at tilegne
sig dens Fortjeneste, nærmede sig alt for meget ril Pessinuntia’s
(Cybele’s) Taurobolium til ikke at opvække det Önske hos dem,
der allerede vare helligede ved den ene Art (af disse Forsoningsoffre), ogsaa at deeltage i den andens Fordele.
Indskrifterne paa
den olivieriske Bas-relief, som horer til hiin Fanatismes sidste
Tider, fortjener her at anfóres som et Bilag til det af mig her
Fremsatte, og som en Prove paa hiint Aarhundrcdes Jargon.
Paa Tyrens Bryst og Krop:

Absolví t k. mart, agri a (no') c e b e s i (o) pa(tre et
pont(ifice s c. (i. e. sacri) tag(matiss) det magn(i) fa (bio tatiano et simma (cho c o s s.
Paa Stötten til höire Side:
Deo magno mithræ pollenti consenti lari santo
sno m. philonius philomusus eugenianus delibutus
sacrati ssims misteriis per oia pro b at i s si mu s qui et
ar c anis p e rf u s i on i b us in eet er num renat us taurobo
lium cr i o b o Hum que f e eit et bue (ranium) s(uis i(mp endis).
Da dette Mindesmærke, bestaaende af Mithra’s sædvanlige
Afbildning og forskjellige Bifigurer, hvorom vi siden skulle tale,
skriver sig fra Aaret 391 efter den almindelige Tidsregning, be
viser det, at hiin Overtro endnu paa den Tid var blomstrende i
Italien, ligesom vi af Eunapius (i hans Levnetsbeskrivelse over

Maximus) lære at den var det i Grækenland, endskjöndt de christ-

16$
ne Keisere, som onskede at afskaffe den gamle Cultus, allered
for denne Epoche havde forbudet blodige Offringer. I en gam
mel Kalender, som synes at være lidet ældre end denne Tids
punkt, finde vi den 25de Dec.
*
betegnet med: ». invicri, hvil
ket efter Manges Mening tilkjendegiver Mithra’s Födselsfcst.
Men dette lader sig endnu forklare paa en anden Maade.
I Alex
andrien forvandlede man, mod Slutningen af samme Aarhundred
Mithra’s Tempel som Rufin 26) giver Navn af en Basilica, id. e,
en prægtig, med Colonnadcr omgiven Bygning), til et christeligt
Oratorium, hvilket man allerede 50 Aar tilforn havde forsögt,
men som dengang kostede Biskop Georg Livet.
Kan man troe
hvad Kirkehistorieskriverne Socrates og Sozomenus fortælle, har
denne Bygning allerede, fór Constanz regjerede, været forladt og
öde, og da man vilde rense den, for at gjöre den brugbar til
den christne Gudsdyrkelse, opdagede man et dybt skjult Tilflugts
sted under Jorden, og i samme, fortiden mange forunderlige og
latterlige Billeder og besynderlige Redskaber, som havde været
brugte ved Indvielserne, fandtes en Mængde Hjerneskaller af Per
soner af forskjellig Alder, som man i fordums Dage havde offret
ved disse Mysterier, for, under magiske Cerimonier, i deres Ind
volde at söge Kundskab om det Tilkommende.
Jeg lader dette
staae ved sit Værd, men troer ikke at Menneske - Offre brugtes i
de mithraiske Mysterier, der regelmæssigen helligholdtes; skjöndt
jeg ikke vil nægte, at slige Offre jo en eller anden Gang, ved

a 6) Hist. eccl. a, 22.

27)

Socrat, hist, eccl.

3,

2.

Sozoin, hist
*

eccl.

5, S,
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de magiske Undersøgelser, kunde forenes dermed, da der ved
disse upaatvivlcligen øftredes Drengebørn.
Det fortjener og at
mærkes, at Pallar, som, efter Porphyr’s Udsigende 28), nöiagtigst af alle havde skrevet om de mithraiske Mysterier, havde
ansat Epochen af Menneske - Offringernes Afskaffelse i hele Riget
under Adrian’s Regjering.
I övrigt er dette Alexandrinske Mithreum det eneste jeg finder omtalt, som en anseelig Bygning;
dog det undtagen, at der i en af Inscriprioncrne <hos Gruterus
29)) funden i Poitou, omtales et mirhraisk Tempel, paa ny op
bygget af en vis Aurelius Jusrinianus.
I Almindelighed tales der
ikkun om Huler og Grotter, og i saadanne ere ogsaa de mærk
værdigste hidtil bekjendte mithraiske Mindesmærker opdagede 30).
I Aaret 377 ödelagde Gracchus», Præfeft i Rom, den mithraiske
Hule i denne Verdens Hovedstad, i det han lod sonderbryde og
opbrænde alle i samme Hule fundne Billeder 31): hvilket synes
at burde forstaaes om den, som var under Capitolium, og som
efter al Formodning har været den fornemste mithraiske Hule i
Rom,

Her opbevaredes,

blandt andre Ting,

den beromte mi-

28) De ab s tin. 2« ?. 2 2$»

29)

35, ». 4.

30) Stat, T/ieb, 1, 117. et Schol, TertuU, de Coro», ntilit. c. 15, £
Justin, dial, cum Tryph, c. jq, 78.
Porphyr, de ant, p. 115, S'*
dijeron, Epist, ad latam, Firmic, de Error, p. 3, S’. Paulin. — Grut.
34, 5. 6. 7. 9. Murat. 28, 3. Flamin, Facca, memor, n. n6.
117, Ryck. de Capitol, c, 42, Excavariones Qstienses.

31) S’, Hjeron, I, c.
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thraiske Bas-relief, med omtalte Ñama sebetio, indtil det foregaaende Aarhundred.
For nærværende Tid staaer den i den
borghesiske Villa, dog beskadiget og ilde medhandlet 32).
Et
ander til disse samme Mysterier indviet Sted var i den quirinske
Dal, imellem Höiene Quirinalis og Viminalis, hvor man i Flaminius Vacca’s Dage, i et underjordisk Værelse, med en allerede
fra gammel Tid af tilmuret Dör, fandt adskillige til denne Cul
tus hörende Mindesmærker 33).
Mithra’s Allerhelligste,
som
blev opdaget ved Ostia, og som har foranlediget nærværende Af
handling, var udarbeidet som en Efterligning af en naturlig
Grotte, og fandtes anbragt paa Siden af en lang og snæver Gang:
men om samme komme vi forst siden til at tale i Afhandligen
om den ved Æon beregnede Genius.
Af den Opdagelse, som,
for nogle Aar siden blev gjort i Nærheden af Bourg - Saint - Andiol
i det Vivaresiskc -og optegnet af Caylus 34), sees, at
man undertiden til Mithra’s Cultus udvalgte sig steile, skyggefulde
og vandrige Steder; thi saaledes var Beskaffenheden af det eerisomme Sted, hvor man paa Façaden af en Klippe opdagede en
stor mithraisk Basrelief udgravet, ved hvis Fod man fandt et
Slags Alter, udhugget i samme Klippe imellem Kilderne til tvende

anseelige Bække,

og lige over for Klippen en flad Forhöining,

32) Ryckius. k

33) Flamin. Face. 1. c.
*) Bourg S. Andeol i Depart. Ardecbe, ligger nær ved Rhone. Eæng-'
den er 22° 20'; Breden 440 24',
Over/»
34) Recueil ÜAntiquit, T, 3. p, 343<

i68
omgiven af Trappetrin,
kvemmelighed.

formodentlig til de Tilstædeværendcs Be

XIII.
Jeg har allerede givet et almindeligt Begreb om de Figurer,
hvoraf den mirhraiske Gruppe i Almindelighed bestaaer, hvad en
ten denne fremstilles i heelt ophoiede Figurer (di tutto relievo')
eller i halv-ophöiede (mezzo j: basto relievo') eller og paa Gem
mer.
Nu vil jeg anföre de Afvigelsersom forekomme i en
kelte Stykker, og siden tale om de Bifigurer, der sædvanligen
tilföies paa Basreliefs (herunder forstaaet ethvert ikke af heelt-op
höiede Figurer bestaaende Marmorminde) og paa Gemmer.
Men
forend jeg indlader mig i Detaillet af samme, bliver det fornodent at give en Fortegnelse over de mithraiske Mindesmærker, til
hvilke mine Iagttagelser egentlig bör henfores, paa det j'g i det
Folgende, istedet for hvergang at anföre Beskaffenheden og Be
liggenheden af det Mindesmærke, hvorom der da tales, kan be
tjene mig af de dertil svarende Tal.
I

Billedstotter eller Grupper af heelt ophöiet Arbeide.
No. i. I det Pio - Clementinske Museum.
Störreisen om
trent I af den naturlige.
Af temmelig godt Arbeidej men ud
bedret paa mange Steder.
No. 2. Funden ved Ostia i en Hr. Fagan tilhörende Hvelving.
Störreisen omtrent f af den naturlige. Arbeidet kunde
næsten kaldes grovt.
z

i

Pai Foden folgende Indskrift:

*
SIG

IMDEPREHENSIVILIS. DEI. G. VALERIVS HERACLES
*
SACERDOS S, P. P. L. SEXTIVS. KARVS. ET.

Jeg har tilforn adskillige Gange sigtet til denne Indskrift,
naar jeg har antaget imdeprehenrivilis for et eneste, men ved tvend-e Feil af Billedhuggeren fordærvet Ord.
Maaskee er det ogsaa
et eneste Ord; dog saaledes, at de tvende Bogstaver IM ere Af
kortningsregn, der forestille Ordene: Inviïïi Mithrat ifölge hvil
ket Meningen blev: Simulacrum invifti Mit hræ Dei evidentis (den
uovervindelige Mithra’s, den allevegne sig aabenbarende Guddoms
Billede;,

¿7Tl(p0cy8Ç eller ¿7n<pOCV£ÇaT8,

Da denne lær

de og sindrige Gisning var bleven mig meddeelt af den store Oldgrandsker, Marini, begyndte jeg paa ny at undersöge Marmormin
det, om der maaskee imellem hine Afkortningsregn og de folgende
var en Punkt eller Afstand eller noget andet Adskillelsestegn ; men
da jeg fandt alle Bogstaver i Ordet imdepretensivilis noie forenede og
af samme Störreise, derimod alle övrige til Indskriften hörende
Ord og Charakterer noiagtigen adskilte ved Punkter og temme
lig kjendelige Mellemrum, saa at ingen, der, uden at være
forud indragen, nærmer sig Mindet, i nogen Henseende kan
formode, at der burde læses paa en fra den af mig i Begyndel
sen antagne forskjellig Maade, — troede jeg ikke at burde vælge
hiin nye Læsemaade.
Dog skulde jeg ikke være utilböielig til at
antage, at man, ved hine tvende Bogstaver, uagtet de udgjöre
en Deel af det anforte Ord (söm synes mig langt mere betyd
ningsfuldt og overeensstemmende med disse Mysteriers Smag end
J'iJ. &/.

Är. I8Q5, JP£W,

IHafti.

Y

det andet, her forcslagne),
den uovervindelige Mithra.

har villet gjöre en Hentydning til

*
Mindre end den foreNo. 3. I den Borghesiske Villa
Det samme gjelder ogsaa om alle folgende.
gaafcnde.

No. 4-

Ligeledes i den Borghesiske Villa.

No. 5-

I den Giustinianske Villa»

No. 6 a. For nærværende Tid i den Negroniske Villa,
fort af Visconti, Mus. Pio-Clement. Tom. 3. tav. 21.

An-

No. 6 b. Hos Billedhugger Carlo Albacini.
Af graat Mar
mor. Det eneste mithraiske Monument af mörkt Marmor,
For
nærværende Tid i den Negroniske Villa.
No. 7.

Hos Billedhugger Antonio d’Este.

No. 8»

I det Kircherske Museum.

No. 9.

I det Barbcriniske Palais.

No. 10.

I Palæstrina (F. Præneste),

i det . Barberiniske

Palais.
No. il. ? I Velletri, i det Ginettiske Palais.
sees folgende Indskrift:

Paa Foden

Q. FVLVIVS. ZOTICVS. D. D. D.

Basreliefs eller Marmortavler med meget halvt og lidet
ophöiet Arbeide
*
No. 12.

ske Hule.

I den Borghesiske Villa.

Den störstc af alle,

Funden i den Capitolin-

da Figurerne noget nær holde

t af den naturlige Störreise.
Paa Brystet af Tyren, tæt ved
Saaret læses: NAMA SEBESIO.
Paa Siden af Dyret: DEO
SOLI INVICTO MITHRE.
Længere nede: N........... IE CS.
Endelig, ved Foden: C. C. AVFIDII IANVARI
No. 13.

Ligeledes i den Borghesiske Villa.

No. 14. I samme Villa. Tvende Stykker af en mithraisk
Tavle, som allene forestille de tvende fakkelbærende Genier,
No. 15.

•

I den Albaniske Villa.

Den störste efter No. 12.

No. 16, I det Pio - Clementinske Museum, med folgende
Indskrifr paa Foden: jo/z. inviïïo. deo. atirnetus. atigg. nn. ter.
aff. pradiorum. romaniorum.

No. 17.
Foden:

I samme Museum,

X^CTOC

No. i g.

TTOCTY}^

HOCl

med folgende Indskrift paa
YOCVÇOC E7T0lY](J(Xy.

I samme Museum.

No. 19. I samme Museum. Det bestaaer af Brudstykker
og lader sig efter Anseende forbinde med No. 28.
No. 20.

1 den P.anfiliske Villa Belrespiro.

No. 21. Ï den uden for Porta Pia. Paa Foden findes: toli
inviïïo mithra fecit l. attrel. revenir prær. I. domitio marcellino
patr. Paa Gulvet af Grotten læstes endnu i Vignoli’s Tid: soli
inviïïo l. aur. revertir cum paremboli et ypobasi voto fecit. Funden
i Torre Mesa paa den Appiske Vci.
S. Pignol. de Column. An
ton. PH. p. 174.

No. aa.

I den Altieriske Villa»
Y

2

Af meget grovt Arbeide,

1*72

No, 23.

I den Ludovisiske Villa.

No. 24.

I Bibliotheket i samme Villa,

No. 25.

I Palladset Gioja, for nærværende Tid Pi» Burazzi.

No. 26.

I Palladset Mattei.

No. 27.

I Palladset Rondinini.

No. 28. Funden ved Quadraro paa Veien til 'Frascati ved
en Opgravning, som Hr. Fagan lod foretage. Et Brudstykke,
som synes at höre til No. 19»
No. 29. Funden ved & Lucia in Selce,
Antonio, med Tilnavnet il Cuochetto.

af Oldforskeren

No. 30. Engang i O&aviano Zeni’s Huus.
Aftegnet af
Lafreri og bekjendrgjort af Montfancon, Aiitiq. expl. T. 1. P. *2

PL 215. No. 4.
•

N. 31.

Z

*

;

--

4. ■

e

V

’11 -

Funden i Anzo og bekjendtgjort af Dcltorrc,

%

An-

tiqu. vet, Antii. p. 157.
No. 32. Beskreven af Gruter (Thes. inscr. p. 34. No. 8.)
som befindtlig i det Altieriske Pallads.
No. 33. Beskreven af Samme, <p. 34. n. 4.), som befindtlig i Rom i Andrea-Cinquina’s Huus, med folgende Indskrift paa
Foden: d. deo invififo d. marci matti fortunatus et alexander et
pardus et eficax per fl. alexandro patre.
No. 34. I Neapel i det Capodimontiske Museum. A nfort
af Capaccio {Hist. Neapol, C. 15.) som befindtlig i Sr, Antonii Kirke
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og funden i den Posilippiske Grotte. Paa Randen over og under
Afbildningen :
Omnipotenti deo mithree appius claudius terronius
dexter v. c. dicavit,
No. 35. Anfört af Samme som befindtlig i Neapel i Quarteret dell’ Annunziata.

No. 36.

Anfört af Maffei i Museo Veronese p. y 5. Vo. i.

No. 37. Anfört af Gronov (i Anhanget' til denne Forfs.
Skrift om Leonhard Augustin’s Gemmer), som befindtlig i Lands
byen Mauwels i Tyrol.
No. 38» Beskreven af Gruter p. 34. No. 10. som funden
ved Alba-Julia med følgende Indskrift: s. i. m. turranus marcellinus et ant, senecio junior conductores armamen, ex voto posuerunt,
No. 39. Bekjendtgjort af Caylus (Recueil d'antiquite's Tom.
3. pi. 94. n. i.) som anbragt paa Facaden af en Klippe, uden for

Bourg S. Andiol i det Vivaresiske.
anfört»

Beliggenheden er ovenfor

No. 40. En Glasplade med en' modelleret Basrelief, af
Palmer lang og i| P. hoi.
I det Olivieriske Museum i Pesaro,
bekjendtgjort af Annib. Olivieri, Antich. Christiane p. 23. Med
tvende allerede forhen meddeelte Indskrifter.

Udskaarne Stene
*
No. 41.

tf Deltorre,

En Jaspis i det mcdiceïske Museum.
Antiqu» vet» Antii f. 249?

«

Beskreven

stukken i Kobber

*7$
Leonhard Augustin P. 2. tav,

33. og af Gori,

Mus, Flor, Tom,

2. tab, 78. No. i.
No. 42.

bekjendtgjort af Caylus, Rec, T. 6,

En Jaspis,

pl. 74. n. i.

No, 43,

En Gemme,

beskreven af Raspe.

Catal, of en~

graved gems, n. 684.
No. 44. En anden Gemme, strax efter den forrige.

No. 45.

En blodfarvet Jaspis i Borgia’s Museum.

No. 46.

Et Stykke Jaspis i samme Museum.
.

■ --

*

No. 685.

»

Med ailler
No. 47. En stor Kobbermynt, præget i Tarsus, med Gordiani Pii Hoved.
Anfört af Vignoli {De Columna Anton. Pit
p, 176), som dengang eiede dette Stykke,
Dem, blandt de her af mig optegnede Monumenter, ved
hvilke jeg ingen Forfatter har anfört, har jeg selv med Nöiagtighed undersögt og beskrevet. No. 34 og No. 40 har jeg sect paa,
Tider, da jeg var mindre opmærksom paa nærværende Gjenstand,

XIV.
Det Draperie, som omgiver Mithra, er, saaledes som det
er fundet paa de her omtalte Monumenter, det samme som det,
vi paa and^e romerske Oldsager, især paa Medailler, see at have
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været i Brug hos Partherne, Armenierne og andre osterlandske »
Folk; derfor tage de Feil, som have villet paastaae, at hiin paa
romerske Oldminder forekommende Mithra er af phrygisk Oprin-.
delse, som om en saadan Klædedragt var dette Folk egen, og
ikke kunde findes hos andre østerlandske Nationer. Desuden finde
vi, paa de persepolitanske Billedhuggerkunstens Minder, mange
Figurer, hvis Draperie i det Væsentlige er det samme som Mithra’s i).
I Almindelighed bærer han en opkilrrct Underkjortel
med lange Ærmer, en Chlamys, som svæver flagrende ned fra
Skuldrene bag om til hóire Side, og meer eller mindre vide Beenklædcr, som gaae ned i Skoene,
Hovedet bedækkes af en Tiara
eller meer eller mindre boiet keglcdannet Hue, undertiden med
Flipper, som hænge ned indtil Orerne, men som oftest uden
samme. Denne Tiara, som hæver sig hoir op over Panden og
Issen, i det den lader Nakken ubedækket, er deri forskjellig
fra den phrygiske Hat, der, skjöndt i övrigt den persike Tiara
meget lig, kun pleier at have liden Hoide, og som, i det.den
er trykket tilbage over Baghovedet, i Almindelighed skjuler hele
Nakken. Lucian i sin Dialog, Gudernes Forsamling a), anförer
den saakaldte Candys eller Underkjortelen med Ærmer og Tiaren,
som en Mithra egen Klædning, og taler desuden paa forskjellige
andre Steder 3) om denne Klædedragt og om de hos Perserne bra1) S. Niebuhr’s Reisebeschr. Tom. 2. Tab
*
2)

22, 23, 30, 33»

9. Tom. 3. p. 533.

3) De hist, cotiser,
19, 39. his accus, §. 27. navfy, §. 30. dialog,
wart,
4. Tow, 2. fa 27, 52, 824, Tow. 3. />♦ 267. Tow. 4,

« gelige Pantalons.
Bæltet pleier at være skjult under Underkjortelens foldefulde Bugt, og fra samme Bælte nedhænger som oftest
Skeden til Dolken over den höire Hofte. Dog findes undertiden,
som i No. i. og No. 16 blandt de anförte Monumenter, at Un
derkjortelen, isreder for at være opkiltrct, alleneste er kort; og
i saå
* Fald er Dolkens Skede fæstet i et bredt under Brystet an
bragt Bælte. Dette brede Bælte med derved hængende Skede fin
des endog undertiden paa de Figurer, hvor Underkjortelen holdes
af det andet Bælte, som omgiver Lænderne, f. Ex. paa den med
No. 15 betegnede Bas-relief. Undertiden mangler Skeden ganske,
som i No. 17, uagtet begge Bælter ere der.
I No. 40 findes
tvende Bælter, begge smale og kjendelige, men uden Tegn til
en derved anbragt Skede.
Kun sjeldent findes denne Skede for
bunden med et eget Gehæng, som i No. 25 og No. 29.
I den
af Deltorre stukne og beskrevne Basrelief, No. 31, har Guden
Been og Födder nögne, hvilket jeg ikke har bemærket paa noget
andet Oldminde.
Paa den af Vignoli meddeelte Medaille, No.
47, forekommer Mithra ifört et Kyrads, har et nögent og straalende Hoved og Jægerskoe paa Födderne. Han dræber Tyren paa
den sædvanlige Maade, uagtet, de övrige hertil sædvanligen hörende
Dyr ei findes i Gruppen.
Dog har denne Medaille intet synder
ligt Interesse, det fraregnet, at den viser os, hvorledes hiin Dyr
kelse i Cilicien, hvorfra den udbredte sig over Occidenten, ved
ligeholdt sig i en Glands, nöd en offentlig Agtelse, som den i
Rom aldrig synes at have kunnet erholde.
I den under No. 15
forekommende Basrelief, er Mithra’s Chlamys sommet med Fryndser, hvilket hyppigen forekommer i de romerske Oldminder, som

Draperie ved Figurer der forestille Personer, tilhörend« en frem-
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med Nation.
Ï No. 2. er hans et udspændt Seil lignende Chiamy s prydet med en af 7 Stjerner omgiven Halvmaane, alle i
halv ophoict Arbeide og forgyldte.
Paa Stykkerne No. 19 og
No. 28, som synes ar passe til hinanden, sees Stjerner udgra
verede paa hans Chlamys, paa det forste Stykke fem, paa det
andet tvende, men intet Spor til en Halvmaane.
Paa samme

Stykker ere saavel Gudens som de andre Bifigurers Chlamys og alt
övrigt Draperie, endog især Huerne, rodt colorerede.
I No.
16 har Guden paa Skuldrene hængende et Pilckoger og en Bue,
hvilke tilligemed hans Chlamys svæve i Luften.
I det af Gronov anførte og beskrevne No. 37 er denne Chlamys, istedet
for at staae liig et udspændt Seil, svöbt sammen over Brystet,
Og tvende Fuglevinger hæve sig, paa begge Sider af Hovedet,
op fra Skuldrene: men jeg finder ved dette i Hast forfærdigede
Monument saa mange usædvanlige Ting, ar jeg ikke veed, hvor
vidt jeg tor forlade mig derpaa.
Vist nok siger ogsaa Bongarsius, hos Gruter, i det han beskriver den under No. 3g anfórre
Basrelief, om Mithra’s Figur: Vtr chlamy.de reduffia sub brachium.
Men, sæt endog, at disse Mænds Iagttagelser vare fuldkommen
nöiagtige, saa kunne disse Undtagelser dog ikke betage os den
Forestilling, at Mithra’s Indviede jo i denne Chlamys og dens
hvelvede, et udspændt Seil lignende Figur have seet et Sindbille
de paa Firmamentet, som deres Gud, hvad enten de befragtede
ham som Solen eller som Demiurg, beherskede. Mueligt var og

saa den conisk dannede,

rödt colorerede Hue dem et Sindbil

lede paa Stjernehimmelen.

Fi4. Je/. $kr. I 805. ir Del, 1 Htft'.
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XV.

Ben 'mithraiske Gruppe er, som og Handlingen medförer
det, stedse vendt til venste Side; og naar man paa nogle Kob
bere, f. Ex« paa det til No. 39 hörende, seer det Modsatte, bor
dette uden Tvivl tilskrives Kobberstikkerens Uagtsomhed. Mithra’s
uforanderlige Attitude er den, at han med sit venstre Knæ tryk
ker Tyrens Ryg, i det han udstrækker sit höire Been langs hen
over Rygraden, saa at Foden kommer til at ligge ved Begyndel
sen af Halen, eller og paa det höire Bagbeen : sieldnere, paa
Jorden, f. Ex. i No. 12.
Med sin venstre Haand griber han
om Dyrets Snude, som han trækker op ad, saaledes at samme
seer mod Himmelen; og med den höire stikker han en Dolk i
Halsen paa samme, noget ovenfor det höire Skulder-Led, henimod Struben.
Tillige vender han sit Hoved om til höire Side,
og seer som oftest noget op til Himmelen.
I No. 31 er det
ikke yed Snuden, men ved Hornene, at han holder Tyren: men
dette Monument er saa fuldt af Uregelmæssigheder, og, som det
synes, af Misforstaaelser, at det ikkun kan have liden Autori
tet. Paa den med No. 41 betegnede Gemme / af hvilken vi have
tvende Aftryk i Kobber og een Beskrivelse, alle tre meget afvi
gende fra hinanden, vrider Guden Hovedet saaledes om paa Ty
ren, at Hornene komme forrest og Snuden til at ligge tilbage
mod Ryggen.
I No. 39 sidder Guden ikke paa Tyren, men
staaer paa sine Fodder bag ved samme, i övrigt i den sædvanlige
Stilling. Ogsaa deri er dette Monument udmærket, at Tyren her
forestilles gaaende, da den derimod paa alle övrige sees liggende,
som nedtrykt ved Gudens Magt, og stræbende med den höire

Forfod og den venstre Bagfod under Bugen, med den venstre For-
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fod som holdes frem.ad og sættes ned i Jorden, da derimod den
höire Bagfod ligger strakt bag ud og ganske magteslös.
Heri fin
des dog nogen Forskjellighed, da Tyren forestilles snart mere,
snart mindre underkuet og nedslagen, undertiden sees med den
höire Fod i den Stilling, som vi have tillagt den venstre. Halen
er i Almindelighed snoet op ad, og ender sig i en Klump, der
er •'Sammensat af tvende ellej trende, Ax lignende, op ad staaende
Duske.
Paa den under No. 17 anforte Basrelief sees imellem
de tvende axformige Duske en Valmue-Frugt.
Kun sjelden en
des den som en sædvanlig Koehalé, som i No. 31 og i No. 40, .
hvor den endog hænger og slæber paa Jorden.
I No. 18 har
Ty ren en bred Gjord eller et Bind omkring Siderne, saadan som
vi finde samme ved de til Ofiring bestemte Dyr. Udaf dens Saar
seer man paa nogle Monumenter Blodet at qvælde frem og udbrede
sig over Bringen og Boven, som paa den berömte capitolinske
Basrelief No. 12, hvor der ved Siden af disse smaae Blodstrom
me staaer skrevet: NAMA SEBESIO, en Indskrift, der er ble
ven forklare; paa forskjellige og af Mange, som have fundet Be
hag i at gjöre tydelige Ting mörkc, paa hoist selsomme Maader.
Endog Maffei 1), den förste, som har givet os den rette Udtyd
ning af denne Indskrift, kunde have fattet sig meget kortere i
Beviset for at den ikke betyder andet end hiin hellige Kilde eller
Vædske, saafedes som og jeg *selv forklarede mig den, da jeg
förste Gang fik den at see, og som jeg er overbeviist om, at
enhver, der erindrer sig nok saa lidet Græsk, vil oversætte den. '

x)

Saggi di dit fert. dill' c. cad, di Cortona, Tom,

Z
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XVI.Jeg har allerede givet tilkjende, at Romerne, som med
denne ^Billed - Forestilling forbandt Begrebet om det ved Navnet
Taurobolium betegnede Renselses-Offer, deri fandt en rensende
Kraft; at dette Blod derimod hos Perserne ikke udostes til at be
stænke de Bodfærdige, men for at forsone Guderne.
Derfor
mangler Hunden, som Oromasdis Tjener, aldrig paa de mirhraiske Minder.
Den springer op paa Offerdyrets Bryst og nærmer
Tungen til Saaret, og undertiden, som i No. 29, modtager den
Blodet med aaben Mund og med fulde Drag.
I Almindelighed er
den liden af Vext, og findes undertiden, for at kunne naae med
Forfodderne op til Tyrens Bryst, staaende paa et fra Klippens
Side afrevet, rundt Stykke Steen; som i No. 26 og 29.
Ikke
heller pleier man at savne Ahriman’s Slange, hvilken i det den
udstrækker sig hen under Tyren og langs med dens Bug, og, i det
den oplofter sin Hals til Tyrens Bringe og udrækker sin klofrede
Tunge, viser sig ligesaa begjerlig efter at opslikke hans Blod.
Denne Slange er især tydelig og vel conserveret paa de med No.
15, 17, 26 og 29 betegnede Basreliefs.
I No. 17 gaaer den
imellem Tyrens Been til hans Bryst, og snoer sig derpaa tilbage
mod der Sted paa Bringen, hvor Saaret er.
I No. 29 glider den
overordentlig store Slange, uden mange Bugter, hen under Ty
ren, efter dens hele Længde, uden at röre ham, indtil den,
efter at have med Halsen snoet sig for om der boiedc Knæ, ven
der tilbage med Munden for at modtage en Deel af det fra Saaret
indtil Knæet overflodigen nedströmmende Blod.
Paa mange andre
er dens Bevægelse den allerede anforte, men paa nogle er Slan
gen saaledes brudt i Stykker og fortæret af Tiden, at det ikke
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er let at være vis paa dens Aflion.
I No. 6, 7, 13, 16,
22 og 39 kommer den ikke til at beröre Tyren, i det mindste
forbliver Hovedet i en Afstand fra Saarct.
Det samme kan end
nu bemærkes paa den mediceiske Gemme, ifald ellers den af
Deltorre derover givne Beskrivelse er rigtig ; thi paa Kobberne
mangler den aldeles, og istedet for samme sees en Delphin under
og i nogen Afstand fra Tyren.
Rimeligviis har hiint Marmor
stykke, med en derpaa udhuggen Slange og med disse Ord: deo
inviiïo mithræ secundinus dat, som, blandt andre afCaylus, blev
bekjendrgjort i hans Recueil Tom. 3. pi. 94. n, 1, udgjort en
Deel af en af flere Plader bestaaende Basrelief af en mithraisk
Grotte.
Iblandt alle er den med No. 40 betegnede Basrelief den
eneste, hvor Slangen aldeles mangler, da der'i dens Sted findes
en ung Love under Tyren: den sidder i en gjöende Hunds Stik
ling og vender sig til höire Side, hen mod Tyrens Avlelemmer
*
Paa No. 30 forekommer den samme Love, omtrent i samme Mancer, og imellem ham og Tyren ligger Slangen udstrakt og böiet
tilbage, som om Loven havde kasret den mod Jorden, mod hvil
ken den og oplofter Hovedet.
Det synes som om visse af Mithra’s Tilbedere have sogt at bortfjerne Slangen, Ahriman’s Medhjelper, og at de tilsidst have indfort den Solen forestillende
Love, som den onde Aands Overvinder.
Slangens Selskabsbro
der, Skorpionen, er bestandig beskiæftiget med Tyrens Avle
lemmer.
Jeg kjender, paa den under No. 6. b. anfórte Statue
nær, intet Monumenr, hvor den savnes.
Dens Handling, hvor
samme findes tydelig nok udtrykt, bestaacr i at klemmme Tyrens
Scrotum med sine Kloer, i det den nærmer sig til Siden af Ty

dens Bug.

Paa No. 15 secs den i Selskab med en stor Edderkop,

som kommer den imodc og ligeledes klemmer Offerdyrets Testi
kler.
Ogsaa Ravnen forekommer paa alle Basreliefs, hvor ikke
Tidens fortærende Kraft har udslettet den; ligeledes paa Gemmer
ne.
Ved Grupper af heclt ophöiet Arbeide finder man den ikke
let, deels fordi dens Vedligeholdelse er vanskelig, deels ogsaa
fordi den mueligt har været særskilt udarbeidet og hensat ved Ran
den af den Hule, hvori Statuen var opstilLt.
Derfor er dens
sædvanlige Sted paa Forsiden af Klippen, paa höire Haand af den
hvelvede Bue, gjennem hvilken man kommer til Hulen.
Her
pleier den at staae paa Randen af Hvelvingen, i lige Hoide med
Gudens Skuldre, vendt imod ham med udstrakt Hals, under
tiden med Hovedet inden for Grottens Aabning.
I Brudstykket
No. 28 findes den paa omtalte Sted, men siddende paa et ved
Siden af Klippen plantet Laurbærtræ.
En anden Gang seer man
den siddende paa Gudens flagrende Chlamys, ligeledes vendt imod
ham, f. Ex. i No. 13, 15, i8> 20, 25, 36I No. 40 har
han samme Stilling; men det synes ikke, at han staaer paa hiin
Chlamys, hvilket maaskee har sin Grund i Arbeidets Grovhed.
I No. 31 findes tvende Ravne (hvorpaa de staae, seer man ikke)
over Mithra’s Chlamys, den ene vendt imod den anden, og, efter
Deltorres Beskrivelse, i en Stilling, som om de vilde slaaes. I
No. 23 holder Ravnen i det mod Mithra udstrakte Næb under
hans Chlamys Noget, som synes at være en Laurbær-Frugt. Næsten
altid har den Næbbet aabent, og i det han vender sig mod Guden,
der som oftest seer lige paa ham, synes han at ville paaminde
Guden om Noget eller fordre Noget — bede ham maaskee cm
sin Deel af Offeret.
I Statuen No. 2, som nyligen blev funden
ved Ostia,

og er den enestef

mig bekjendte,

hvor Ravnen har
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holdt sig, staaer den overst paa det Bundt af Duske, hvori Ty
rens Hale ender sig, under Gudens Chlamys, og vendt mod
ham paa den sædvanlige Maade.

XVII»
Fra den hidtil opregnede Indretning af den mithraiske Grup
pe, og de med samme forbundne Dyr, er den meget grovt udarbeidede, og for en stor Deel kun löst udkastede, Basrelief
No. 22, som gjemmes i den altieriske Villa, ganske alvigende»
Paa dette Monument sees Mithra ganske en Face, og staaer opreist paa sine Fodder, i det han nedtræder Tyren, som omvæl
tet til höire ligger i en rolig Stilling.
Guden er ifort sit sædvan
lige Costume, men hans Chlamys, istedet for at flagre frit, be
dækker hans Skuldre og en Deel af Brystet og er svöbt om den
venstre Arm, under hvilken man seer en Deel af Dolkeskeden»
Han seer lige ud for sig, med Armene tæt op til Siderne lige
til Albuen og Hænderne i nogen Afstand fra Brystet, og holder
i den höire Haand en Dolk, med Spidsen vendt lodret op ad ; i
den venstre en Kugle, hvilken man i hiin Tidsalders Monumenter
pleiede at give de Billeder i Haanden, der forestillede den alt
beherskende Sol. Hans venstre Fod staaer paa Ryggen af Tyren,
den höire paa Hovedet, imellem Hornene.
Tyrens Hoved er
vendt ud ad i en skraa Stilling; Halen er oploftet og endes efter
Anseende med tvende Duske.
Lige over for Hovedet findes en
ung Hund, som nærmer sin Snude henimod Tyrens Krybbe; og

forved dennes Bug sees en sig bölgeviis bevægende Slange,

soîb
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nærmer sit I-Toved til Tyrens Bringe, uden dog at röre den. Rav
nen og Skorpionen ere anbragte i Hoiden pra Siden af Klippen,
over den liggende Tyrs Hoved, og til höire Side af Mithra, om
trent saa hoir som hans Albuer.
Det syn:s at man har villet ud
trykke dem som Stridende.
Nærmere Gudens Hule befinder sig
Skorpionen i en næsten vertical Stilling, med sine Saxe oploftede
mod Ravnens Hals og med Halen vendt mod sammes Fodder,
dog saa, at Spidsen af samme skiules af Klippen.
Ravnen, som
sidder paa Klippen, strækker Halsen ud og holder det aabne Næb
i Veiret over Skorpionen, uden at nærme sig samme, men vendt
mod Guden, ligesom for at udbede sig hans Bistand imod den
krybende Fiende.
Om de övrige Figurer, som paa denne Bas
relief omgive Gruppen, skulle vi tale paa sit Sted.

XVIII.
Hulen, hvori man pleiede at opstille den mithraiske Grup
pe, forestilles sædvanligen som en naturlig Grotte, som en halvcirkclformig eller og elliptisk Aabning paa den raae og ujævne
Forside af en Klippe, med en meer eller mindre udhulet Bag
grund, saaledes, at der, blandt de Monumenter, vi indbefatte
under Navn af Basreliefs, befinder sig fiere end eet, hvor Hoved
gruppen bestaaer af heelt ophöiet Arbeide, som i No. 12, eller
i det mindste er hævet saa meget, at forskjellige Dele deraf ere
bearbeidede saaledes som det pleier at skee ved Statuer, - saaledes
i No. 15, hvor desforuden Baggrunden af Grotten er gjennemskaaren med en aflang Aabning, i lige Höide med Tyrens Hals,
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ligesom for at forskaffe Leiiighed til at see Cerimonier eller hvad
andet der kunde stilles til Skue bag ved Marmoret.
Buen over

Indgangen, saavcl som den indre Hvclving er meer eller min
dre regelmässigen afrundet, meer eller mindre knudret, skjöndt
den stedse efterligner en naturlig Grotte.
Undertiden er Hulen
saa sjödeslöst forestillet paa Basreliefs, at man ikke kan skjelne,
om Billedhuggeren har villet udtrykke den, eller ikke; £ Ex. i
No. 31 og 39.
I No. 13 sees intet andet Spor til en Hule,
uden et Slags Gesims af bugtet og uregelmæssig Dannelse, truk
ket efter en ret Linie langs med det dverste af Marmoret. I No.
22 har Udhulingen, hvori Mithra’s Figur findes, ved Meiselen
faaet en næsten cylindrisk Form: kun ved Födderne udvider den
sig, for at give Tyren Plads, og det Ovrige af Forsiden er knu
dret og ujævnt, som en naturlig Klippe.
I No. 37 er Grotten
forvandlet til en Niche af en regelmæssig halvcirkelformig Huulhed; anbragt i en jævn og glat Forside.
Endnu kunstigere er
No. 18, hvor hele Marmoret er- dannnet som en Niche med lige
Sider, med en bueformig Karnis, og med Fodstykker af en Fjerdedeels - Cirkel over Hvclvingsposterne og med en Sokkel under
Nichen.
I No. 40 er det tvende Dori ske med hinanden parallele
Stotter, imellem hvilke Gruppen staaer under et Slags trekantet
Tag med architeQoniske Zirater. Hvad endelig det af Lafreri teg
nede No. 30 angaaer, da findes Gruppen paa en glat Fiirkant, og

det eneste Sted, hvor en vis ikke let beskrivelig Ujævnhed viser
sig, er det hvor Ravnen er anbragt.
Overst paa denne Flade
sees en horizontal, retlinet og glat Rand, og en anden ligesaadan, men lodret nedgaaende paa Gruppens höire Side.
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XIX.
De sædvanlige (og paa de Basreliefs, som ere komne hele
ril os, sjeldent manglende) Bifigurer ved Gruppen ere tvende fak
kelbærende Genier, ifórte samme Costume som Mithra, dog uden
Dolken eller Belter, og med deres Chlamys hængende paa Ryg
gen. Deres Störreise er mærkelig mindre end Mithra’s, dog som
oftest 1 et vist Forhold, f. Ex. som en Ynglings til en Mands:
da derimod de Övrige Bifigurer sædvanligen slet ikke staae i noget
bestemt Forhold til hinanden.
Det kunde synes rimeligt, at ogsaa de Værker af heelt ophöiet Arbeide, som forestille den mithraiske Gruppe, have været forsynede med saadanne Genier;
men dette forudsat, kunde man vente, at Statuer deraf fandtes
hyppigere, end hidtil er skeet.
Ikkun tvende Statuer erindrer
jeg mig at have sect, der kunde ansees som Billeder af hine Ge
nier; af samme tilhörte den ene, nu til Frankrig forte, fordum
det Pio-Clementinske Museum, og blev paa ny fremstillet som
en Paris; derimod, ved den èerômte Oldforsker Visconti’s For
klaring i) blev det gjort sandsynligt, at den forestiller en af Mi
thra’s Medhjelpere, og horer til en lignende Statue, som samme
Gang blev funden og siden forflyttet til Wien. Men, saa meget
jeg end beundrer den anfórte Forfatters sindrige Gisninger, saa
meget jeg end foler Skyrken af de af ham til sin Menings Understöttelse fremforte Grunde, kan jeg dog- ikke underskrive denne
hans Mening.
Foruden det, at disse Statuer, hvis Attributer
ere tabte (saa at man ikkun af Costumer og af Attituden kunde
slutte sig til deres Betydning), vare alt for store og af aít for
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skjönt Arbeite til at kunne sættes i Ligning med noget til os
kommet mithraisk Monument, eller til at kunne ansees for at til
hore en Cultus, som ikke synes at have opuaaet nogen stor An
seelse, fórend til en Tidspunkt, da Kunsterne begyndte at for
falde: — foruden dette, siger jeg, forhindrer den phrygiske Hat,
som hine Figurer bære paa Hovedet, og hvis Afvigelse fra den
mithraiske Tiara allerede ovenfor er tilkjendegivet, mig fra at
antage dem for andet, end for tvende phrygiske Ynglinger, der
maaskee henhorde til en Række af Statuer, som forestillede Priami Familie
*
Dersom de alligevel ero Genier (og der er noget i
deres Figur, som ku.tde bevæge os til at troe det), skulde jeg
snarere antage dem for Billeder af Atys, Gudinden Cybeles Ge
nius, enten af en eller anden hemmelig . Bevæggrund, eller og
ved Decorationen for den blotte Symmetries Skyld, dobbelt af
bildede; men det horer ikke til mit Foretagende, her at for
klare disse tvende Figurer, der, saavidt jeg kan see, ikke höre
til Mithra’s Dyrkelse. En liden hertil hörende Gruppe med tven
de Fakkelbærere erindrer jeg mig at have sect hos Billedhugger
Antonio d’Este.
Det var et eneste Stykke af hcclt ophöict Arbeide, i en raa Stil, og anföres af det Pio-Clementinske Mu
seums lærde Fortolker, som desuden giver os et lignende Stykke,
der tilforn fandtes iden negroniske Villa» 'Hvad derimod hine Billedstötter af mithraiske Genier eller Medhjelpere , som samme Forfat
ter anforer atvære i den borghesiske Villa, angaaer, da er det ikke
lykkedes mig at gjenfinde dem, og jeg formoder at han her har
tænkt paa Brudstykkerne No. 14.
Foruden dette gives der Bas
reliefs, hvor ingen Grund har Sted til den Formodning, at no
gensinde slige Genier have været anbragte, eftersom de Dele af
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Grotten eller af Scenen ere bievne hele, hvor disse Figurer pleie»
de at anbringes.
Saadanne Minder,ere No. 15, 16, 17, 23, 34,
39 og Gemmen No. 42.
Deres sædvanlige Post er paa begge
Sider af Gruppen, i Hjernerne, ved Indgangen til Hulen; snart
inden for samme, som i No. 12 og 20; snart udenfor den, som
i No. 26 øg i flere andre.
Den Genius, som saaledes findes
staaende paa höire Side, hvor Tyrens Hale er, holder i Almin
delighed sin Fakkel i Veiret; den anden paa venstre Side, ved
Tyrens Hoved, holder den nedsænket og omvendt; saaledes
skeer det i No. 13, 20, 21, 26, 29, 32, 36.
I No. 12 og 24
kommer det af Uforsigtighed hos den, som har villet paa ny
fremstille Figuren heel og holden, at begge Genier holde Fakler
ne op ad ; som ogsaa i No. 29 en lignende Aarsag er Skyld i at
Begge holde deres Fakler omvendte; thi paa ingen af Delene fin
des der Exempler paa andre os bekjendte Monumenter, uagtet
man undertiden finder, at deres Pladser ere forvexlede, f. Ex.
i No. 19, 28 > 31 og i No, 37, hvor de desuden sees i en
höiere Stilling end Tyren og ligesom svævende i Luften.
I No,
22, hvor Tyren er vendt mod den modsatte Side, staaer den
Genius, som holder Faklen op ad, paa hoire Haand af Mithra;
den anden sidder ved Gudens venstre Side,
I No. 30 og 40
staae Begge paa höire Side, men ganske adskilte ved Gruppen.
Afbildede over hinanden, saaledes at den med den oplöftede Fak
kel indtager det överste Sted, findes de baade paa den vertikale
Randbredde af No. 30 og ved'No. 40, paa det Sted, som bli
ver tilovers paa den anden Side af Pflasteren, som slutter Nichen,
hvori Gruppen befinder sig.
I Almindelighed sees de staaende,
saaledes at hver fra sin Side vender sig i skraa Retning henimod
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Gruppen.
Dog seer, i No. 20, 21, 25 og 36 den, med den
nedsænkede Fakkel, bort fra Gruppen. I No. 30 og 40 seer
den, som staaer overst, til höire; den anden til venstre; som
om denne havde været bestemt til at staae paa höire, den anden
paa venstre Haand.
Undertiden holde de deres Been lige ud
strakte, som i No. 12 og 26; undertiden lagte over Kors, saa
ledes som hvilende Genier sædvanligen forestilles; f. Ex. i No. 20,
29 og 40.
I Overeensstemmelse med Faklerne, vende de sæd
vanligen deres Aasyn op ad eller ned ad, og i Almindelighed hol
der hver sin Fakkel med begge Hænder i skraa Stilling for ved
sig, med Spidsen vendt mod Gruppen, som i No. 19, 26, 28,
29, 36.
1 No. 21, 25 og 36 holder den paa venstre Haand
staaende Genius Fakkelen nedsænket til venstre Side og vendt fra
Gruppen; den anden derimod holder sin saaledes, at Flammen
bliver paa den Side, hvor Gruppen befinder sig.
For det meste
holdes Spidsen af Faklen til den Side, hvor den seer hen, som
bærer den; saaledes endog i No. 30 og 40.
Men i No. 20 og
3.1 ere begge Spidser vendte fra Gruppen, endskjondt, i No. 20
den ene af Genierne, og i No. 31 Begge see hen mod samme.
Paa dette sidste Momument findes der ved Födderne af den, der
holder den omvendte Fakkel, nær ved Flammen en cylindrisk
Figur, om hvilken jeg ei veed, hvad enten den er en Sparre,
mod hvilken han er i Færd med at udslukke Fakkelen, eller og
et Slags Kar, som Deltorre har troet.
I No. 18» hvor Benenes
Stilling paa den Genius, som bærer den oplöftede Fakkel, er i
en nyere Stil, holder den anden Genius sin Fakkel saaledes, at
Flammen berörer Tyrens höire Forfod, og i den venstre Noget,
som jeg, formedelst Monumenters höie Stilling ikke kan skjelne
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med Tydelighed.
Men jeg formoder, at disse Attribttter cre
nyere, og at her i Oldtidens Dage stod den Genius, som bærer
den oplofcede Fakkel. I No. 22 læner den paa höire Side staaende Genius sig op til Klippen med Ecnerje, slyngede over Kors og
med Ansigtet henvendt ril venstre; dette gjör og Flammen af den
Fakkel som han med begge Hænder holder for ved sig, i en
skraa Retning.
Den anden Genius sidder i en liden Niche eller
særskilt liden Grotte, ligesom sovende, med den venstre Albue
stöttet paa Knæet og med Hovedet hvilende i samme Haand ; den
höire Haand ligger paa Knæet, med en omvendt Fakkel, hvis
Flamme slukkes paa Gulvet af den lille Grotte, imellem hans Fod
der.
Endelig findes paa den under No, 41 anförte, hos Ago
stini stukne og af Deltorre beskrevne Gemme, istedet for de Fak
kelbærende Genier, ved Tyrens Hoved en Yngling i mithraisk
Dragt, som kaster sin Sæd paa Jorden, og ved dens Hale en
anden, som lofter Fligene af sin Tunica i Veiret og danner af
dens Folder en sig hvelvendc Barm: men paa det af Gori givne
Kobber holder denne en oploftet, hiin en nedsænket Fakkel.
I övrigt er det ikke usandsynligt, at disse tvende Genier, som
folge Mithra, have foranlediget Ideen om den trefolds JWiihrci,
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XX.
Soten og JVbaanen mangle ikke paa noget vel vedligeholdt
Minde, ikke heller paa nogen af de Gemmer, jeg har lært at

2) Epift,

ad Potycarp,
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kjende; ligesom man endog i Zend-Avesta finder, at de paakal
des tilligemed Mi'thra, som udtrykkeligen siges sat imellem Solen
og Ma anen, netop som vi see ham paa Mindesmærkerne.
Der
for indrage disse tvende Himmellegemer stedse det överste af Mar
moret paa begge Sider af Hulens Hvelving.
Solen findes bestän
digen paa höire, Maancn paa venstre Side. Heraf fremkommer en
vis Mangel paa Overensstemmelse, (naar Fakkelbærerne bytte
Plads;, der lader formode, at det blot er Uagtsomhed fra Kunst
nerens Side, naar den Genius, der holder Fakkelen i Vciret
findes paa venstre Side, og omvendt.
De afbildes sædvanligen
paa tvende forskjellige Maader, Hyppigst forestilles de i Erystbillede, forholdsmæssigen noget mindre end Mithra’s Figur, anbragte
paa Forsiden af Klippen og undertiden ligesom fremstaaende udaf
Stenen.
Undertiden have de en forholdsmæssig Störreise til Gu
den, og i No. 29 ere de mærkeligen större.
1 No. 18 åndes
disse Brystbilleder udhugne paa det överste af Grottens Forside;
paa andre Basreliefs og Gemmer, hvor Grotten ei udtrykkes, have
de faaet deres Plads paa höire og venstre Side af Mithra’s Hoved.
I No. 39, om den hos Caylus stukne Tegning er rigtig, seer
man, ¡stedet for Solens Hoved, en stor Kreds med 10 Serai’
1er, og Maanen er afbildet som forste og sidste Quarteer, i vore
Almanakker.
Paa alle övrige Minder ere der Hoveder med meer
eller mindre af Brystet, eller med en Begyndelse af Skuldrene
eller Armene.
Solens Brystbillede er en ung Mands, omgivet
af Straaler. Hans Bryst er bedækket af en Chlamys.
Hans Blik
vendes beständigen mod den Side, hvor Mithra staaer, og hæver
sig meer eller mindre.
Paa No. 22 omgives Solens Hoved af et
gtraaleskin, hvorover £ Straaler udbrede sig.
Paa No. 36

der elleve Straaler, *og ligesaa mange seer man paa det Straale
skin, der paa No
*
29 omgiver den.
Paa No. 15. mangle disse
Straalcr aldeles; men paa No. ig secs der ved Siden af Hovedet
Noget, som jeg ikke tydeligen kan bestemme, hvad cr. Maanens Brystbillede har Brystet bedækket med en Tunica og bag ved
Skuldrene en stor segeiformig Maane., Undertiden staaer det over
eller inden i denne Nymaane, som i No. 15 og 16, hvor man
desuden seer tvende Stierner, anbragte ved Nymaanens tvende
Spidser og et Bind omkring det sædvanligen'som nogent forestillede
Lu na’s Hoved.
Samme Bind sees ogsaa paa No. 22.
Hovedet
med Slöret, No. 13, har jeg mistænkt for at være af nyere
Opfindelse. I No. 19 og 32 sees den tiltagende Maane over Gud
indens Pande,
Hendes Aasyn pleier at være meer eller mindre
vendt ned ad. I Henseende til Stillingen, sees hun vendt, snart
mod Venstre, bortvendt fra Gruppen, som paa No. 15, 16, 25,
36;
snart mod Hoire, vendt mod samme, som paa No. 13,
18 > 19, 22.
Begge Brystbilleder gaae indtil Navlen, hvor de
synes at fremspringe af Klippen, i hvilken ogsaa Hænderne tabe
sig. Armene sees nögne.
Endog ved Billedstotten No. 6 b. saae
man i ældre Tider tvende slige Brystbilleder, af hvilke det ene
har vedligeholdt sig og er anbragt overst paa et Stykke af den
raae Klippe, der særskilt hæver sig op over den bageste Deel af
Gruppen.
Det forestiller Solen ifört en Tunica med Ærmer og
en Citharspillers Chlamys, med et bredt Belte under Brystet.
Armene, fra Albuen ned ad, tilligemed det övrige af Legemet,
ere skjulte i Klippen, ud af hvilken det synes at fremspringe.
Det cjvindelige Hoved, som ikke passer til det Ovrige, er af
nyere Opfindelse, hvilket ogsaa kan siges om Mithra’s Hoved,
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- hans hoirs Arm og andre mindre væsentlige Dele.
Lima’s Bryst
billede, som burde findes lige over for Tyrens Hoved, er tabt
tilligemed Klippen og en Deel af Fodstykket.

Den anden Maade, men som er sjeldncre, at forestille disse
Guddomme paa, er, naar de afbildes paa deres Vogne, og da
pleie Figurerne at være smaa.
Af denne Art kjender jeg fem
Exemplaren
I No. 17 seer man höit oppe, paa Siden af Klip
pen, Solen med sit straalendc Hoved, ifört en til Födderne nedgaaende Underkjortel med Ærmer, med et bredt Belte og en flag
rende Chlamys, vendt i profil mod Venstre; dens Been, fra
Knæerne og ned ad, Vognen, hvorpaa den staaer, og Bagdelen
af de tvende Heste der trække samme, skjules af Klippen eller
imellem dens Klofter.
Hestenes Bevægelse er stigende og Solens
Aasyn vendt op ad.
Med den venstre Haand styrer den Tom
men; i den höire holder den Pidsken.
Paa den modstaaende
Side sees Maanen, ligeledes i profil, vendt mod Venstre, staaende paa en Vogn, der drages af tvende lobende Oxer, der uformærkt stige ned under Klippen.
Hun har en tiltagende Maane
paa sine Skuldre, er iklædt en opkiltret Underkjortel, böier sig
lidet frem ad, og seer tilbage, holdende Pidsken i sin höire og
Tommen i sin venstre Haand.
Paa No. 20 have de samme Stil
ling og skjules tildeels af Klippen.
Guden er nogen; hans Chla
mys er snoret fast over den höire Skulder og flagrende bagved.
Hovedet, som omgives af Straaler, sees i profil og er vendt til
Venstre.
Han oplofter sit Blik og holder den höire Haand op
for Ansigtet. Af Vognen, hvorpaa han staaer, sees Intet uden
Vid. Se/. Skr. 1 805. IV Del, I ILefte.
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Hovederne af de fire Heste, som trække den, ligesom og Figu
ren af denne Gad holdes skjult fra Lænderne og ned ad.
Hans
Söster sees en face med nogen Boining til Venstre.
Hun bær en
Tunica med et Belte, og hendes peplum (Overkjortel) staaer bueformig h velvet over hendes Hoved, som böies noget om ril Ven
stre, medens Hænderne for til holdes ned ad. Hun sees afbildet
indtil Mellemlivet, og staaer paa en Vogn, som allene kjendes
af Hovederne af de .tvende Oxer, der trække den, og hvis Stil
ling for til er lavere end Gudindens; hvilket altsaa er det Mod
satte af hvad Solens Heste vise, som stige op ad mod Klippens
Top.
Paa No. il sees Vognen oven for Fjeldets Ryg paa begge
Sider af en Lund eller liden Egeskov, som indtager Halvparten
af Bjergets Top, og mueligen har Hentydning til Dagens og Nattens
Grændser, ligesom Proserpina’s Lund i Nekyia (de Dodes Rige);

maaskee er den et Symbol paa den materielle Verden
som oplyses af disse Himmellegemer.
Begge vende sig til Ven
stre: Solens (Vogn), som gaaer mod Skoven; Maanens, som
forlader samme. Solens firespændige Vogn stiger i Galop; forud
for samme svæver Phosphorus (Lucifer), en nogen liden Dreng,
med lette Skridt.
I sin venstre Haand holder han en oploftet
liden Fakkel, seer sig tilbage, og synes med den höire Haand,
som han holder ned flag ved sig,, at vise Vognen Veien. Solens
Guddom er nogen med flyvende Chlamys, seer lige frem for ved
sig °g styrer Tommen med sin Venstre.
Dens höire Arm er
borte; ogsaa Hovedet har Tiden beskadiget. Luna paa sin Vogn
helder sig for over og seer tilbage, holdende med begge Hæn

der de tvende Heste,

som med langsomme Skridt stige ned fra
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Heiden *).
Forud for disse gader ligeledes en nogen liden Dreng,
Hesperur, med Hovedet vendt tilbage og en liden omvendt Fak
kel i den höire Haand, som han holder ned ad bag ved sig.
Den venstre holder han for ved sig op ad.

Paa No. 40 ere Vognene anbragte paa Skraaheden af Himmelhvelvingen; paa höire Side sees Solens firespændige Vogn for
fra.
Guden selv har en Chlamys paa og holder den höire Haand
i Veiret; til Venstre sees Luna med flagrende Peplum paa en
Vogn, som sees i profil og er vendt til samme Side. Den træk
kes, som det synes, af een eneste Hest, som stiger ned ad
med nedböiet Hoved. — Paa No. 30 findes de paa Randen eller
Karnissen af Marmortavlen : paa höire Solens firespændige Vogn,
som her ligeledes sees forfra; paa den anden Side Luna’s tospændige Vogn, i profil, vendt til Venstre.
Hun har en liden Mai
ne (Lunula) paa Forhoveder.
Hendes Heste synes at falde.
So
lens Heste hæve sig med Spring; dens Hoved er omgivet af
Straalcglands, dens Chlamys flyver i Vinden og sin höire Haand
holder den i Veirer. —- Endelig seer man paa No. 18, foruden
de allerede anförre Brystbilleder, som findes paa Ydersiderne, ud-

arbeidede paa Fodstykket af Nichen begge Himmellegemers Vogne,
tilligeme.d de Genier, som gaae forud for samme.
Disse ere
tvende nögne Smaadrenge, uden Attributer. I det de modes paa
Midten af Fodstykkets Forside,

udstrække de Armene mod hin-

Maanen bruger længere Tid til sin Vandring over Horizonten, end Solen, naar Begge’sDagbuer ere lige store. Billedet er altsaa godt valgt.
Overs,
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anden, som for at brydes.
Vognene ere begge vendte mod den
venstre Side: Solens Vogn, som findes i det venstre Hjorne af
Marmortavlen,

trukken af tvende fyrige Heste,

synes at flye

for ved Maanens Vogn, som sees i det boire Hjorne, og som
fort af tvende puklede Oxer forfølger den i Galop.
Det synes,
man her har villet udtrykke Striden mellem Dag og Nat,

eller

og allegorisk betegne disse Himmellegemers Formörkelser.

XXI,
Vi have endnu at betragte adskillige Biting, som vel findes
paa adskillige mithraiske Basreliefs og Gemmer, men dog mangle
ganske og aldeles paa den störste Deel af de Mindesmærker, der

henhöre til denne Guddoms Dyrkelse.
Paa Nogle af dem ere disse Biting i ringe Antal, £ Ex.
paa No. 20, hvor der ved Födderne af den Genius, som bærer
den ned ad vendte Fakkel, imellem ham og Tyren sees liggende
et Næg og et omvendt Ryton *
);
og ligeledes sees der, imellem
Tyren og den Genius, som holder den op ad vendte Fakkel,
paa Jorden en Gran-Kogle og cn mod samme vendt Hane. Det

er at formode,

at disse tvende Gjenstande have Hensyn til den

•) Rytony

et Slags Bæger, hvis Figur er bred for oven og
spids neden til, omtales hos Demosthenes. De mange og forskjellige Arter af disse Drikke- og Offerkar findes udförligen beskrevne i
i en stor Dtel af den ilte Bog hos Athenæus,
Over s.
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af Solen bevirkede Frugtbarhed, ligesom de tvende forhen nævnte
til den, der tilskrives Maanens Indflydelse.
Paa No. ig sees,
over Hovedet af Fakkelbæreren, paa höire Side af Gruppen en
liden Menneskefigur, sóm slæber en Tyr, om hvilken vi snart
skulle tale.
Over Hovedet af den anden Genius have der været
lige saadanne Sindbilleder, men saa ilde tilredte, at det bliver
vanskeligt at sige Noget om samme.
Under den överste Rand,
hvor Luna’s Hoved er, seer man Noget, der ligner en aabnet
Blomst eller en sig udbredende og delende Flamme; og ved Si
den af samme er der Noget, ligesom en fremstaaende Muskel
skal, og inden for samme en Levning af en nogen Figur, igjen
istandsat som en Venus Anadyomene. Man har maaskee villet af
bilde de tvende Elementer, Ilden og Vandet: men jeg afholder
mig fra enhver Gisning, da det slet situerede Marmors Afstand
har hindret jnig fra at forvisse mig om Beskaffenheden af det Af
bildede.
Paa No. 29 findes de Stjerner, som paa tvende forhen
beskrevne Mindesmærker pryde Mithra’s Chlamys, udarbeidede
paa Baggrunden af Grotten: fire ere paa höire Haand af Guden;
de trende övrige burde staae paa hans venstre Side, hvor dog den
alt fortærende Tid ikkun har efrerladt enkelte Straaler.
Desuden
sees, ved höire Side, paa Bunden af Grotten, tvende uregel
mæssig parallele Furer, som gaae i skjæv Retning fra Indgangens
krumme Omrids ned ad; den ene til Gudens Skuldre, den an
den til hans Chlamys.
Begge udgjöre saa at sige et bredt Belte,
som kunde formodes at have Hensyn til Dyrekredsen, og inden
for hvilket, under den Sribe som danner den överste Rand,
ere anbragte tvende af de fire for omtalte Stjerner, medens de
övrige tvende blive ovenfor samme Stribe og uden for Beltets in-

dre Rum.
Oven for det krumme Omrids a£ Klippen, 1 som dan
ner Hulen, ere plantede syv knortede Træer, som kunde tages
for Laurbærtræer.
Mellem hver tvende af disse staaer et bræn
dende Alter; og nederst paa Marmoret, under Slangen, sees
ligesom opgravede for ved Hulens Indgang anbragte paa een Linie
syv ligeledes brændende Altere i maadelig Afstand fra hinanden.
Af disse syv Altere ere det forste og det sidste af cylindrisk Fi

gur ; de övrige ere firesidede og næsten cubiske, hvilket og de
sex oven for Bjerget i Lunden anbragte Altere erç.
De syv Al
tere ved Hulens Indgang synes at være helligede de syv Planeter,

saa meget mere, som de tvende der iblandt, som have CylinderFormen > ere större end de övrige og derved udtrykke et nöiere
Forhold til de tvende större Himmellegemer, som paa dis'se Slags
Minder pleie at indtage Yderkanterne.
Den mörke Lund höit
oppe paa Klippen kunde være et Sindbillede paa Natten, og de
mellem Træerne blussende Altere, hvis Antal maaskee ingen .an
den Bestemmelsesgrund har, end deres forholdsmæssige Stilling
mod disse Træer, skulde da have Hentydning til Fixstjerncrne,
som i utallig Mængde glindse, gjennem Nattens Mörke. Ikke hel
ler skulde det stride mod denne Forklaringsmaade, at man seer 'de
os nærmere Planeters Altere anbragte paa den nederste Deel af

Marmoret; at derimod de der ere helligede de ubevægelige Sjerner, som angive Universets Grændser, ere anbragte paa det
höieste af Bjerget, i Mørket af den Skov, som forestiller den
uendelige Materie. Overflødig rige paa smaa Figurer ere de m ed

No. 19. .28. 21. 30. 40. betegnede Basreliefs dg Gemmerne No.
41 og 42.
Paa No. 21. löber der paa Siden af Klippen en bøl

gende Flod ned ad indtil det Underste,

hvor det synes som om
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den ved Siden stàaende Genius neddypper og udslukker sin Fak
kel, medens en liden fra samme Side nedstigende Tyr nærmer
sin Mule dertil for at drikke. Denne Omstændighed bringer mig
paa den Formodning, ar der ogsaa paa No. 31 kan være et Vand
kar, hvortil Fakkelbæreren nærmer sin Fakkel, endskjöndt et
ovenfor anfort Sted af Porphyrius, angaaende Lustrationen med
Honning, kunde fóre i Tvivl, om Mithra’s Dyrkere antoge en
saadan Blanding af Ild og Vand.
Men disse Lærdomme vare in
genlunde saa uforanderlige, at jo deres Tilhængere i eet eller andet kunde afvige fra hinanden.
Desuden finde vi, blandt de Berömmelscs-Udtryk, der tillægges Mithra i Zend-Avcsta, ogsaa om
talt hiin vandrige Strom, som flyder ned fra Bjerget Alborgi, hvor
Guden boer, og som frugtbargjor Hjorderne; og i den Sokn
angaaende Afdeling, Neaesci, paakaldes foruden denne ogsaa
JWithra og Ormusd’s Datter, Vandet 1).
Imellem Floden og
Hovedet af den Genius, som bærer Fakkelen, opdager man,
*
paa
Siden af Klippen, et fireföddet Dyr, som synes at være et ungt
Vildsviin, hvormed ogsaa det ander lidet Dyr, som sees i No.
37, ved Siden af Luna’s Hoved, har nogen Lighed. Gronovius
antog det for en Björn.
Mueligt var det, at Sviner, som ud
rydder Slanger og andet Kryb, stod i nogen Yndest hos Mager
ne, skjondt jeg ikke finder talt derom.
Paa en til Overtroens
Tider hörend-e Gemme, som bevares i det borgianske DaQyliothek, seer man afbildet et Sviin, som med Föddern© sondertræ
der en Slange, der hæver sit Hoved mod dets Tryne.
Antage
ligere var maaskee den Gisning, at dette Dyr er den hos Parser1

1)

Anquet.

Tom.

2. p. 206. p. 12, 13*

I
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ne heilige B sever 2), for hvilken netop Stillingen ved Siden dr
Floden var saare passende.
Det överste Hjorne af Marmorer,,
hvoi Luna’s Hoved burde findes, mangler; derimod seer man
paa den modsatte Side, paa venstre Haand af Soleny Hoved, en.
vinger Hest, som skrider frem mod denne (Luna), og som maaskee har Hentydning til det i Zend-Avesta 3) Solen givne Tilnavn
af Mithra’s Livhest; endskjöndt man ogsaa, uden at tage sin
Tilflugt til Parsèmes Böger, let vil kunne finde Aarsager, hvor
for man har sat Pegasus ved Siden af Solen.
Bag ved denne
Hest staacr en Phoenix, et Sindbillede páa Evigheden, ligeledes
bekjendt paa Oldmynrer ; og længere ned ad, paa hóire Haand
af Fakkelbæreren seer man, paa det af Vignoli besørgede Aftryk
i Kobber, en Hane med tvende Hx i Næbbet, hvilke jeg ikke
har kunnet skjelne paa Originalen, der stod paa et ubeqvemt Sted
og efter Vignoli’s Tid har taget endnu större Skade.
Saaledes
kunde da de den animalske og vegetabilske Frugtbarheds Symboler
forenes, som paa No. 20 sees fordelte ved de tvende Geniers
Födder.
Maaskee vare der endnu andre Figurer, som ere tabte
tilligemed Indskriften, der af Vignoli anföres som udarbeidet paa
Baggrunden af Hulen, og hvoraf for nærværende Tid intet
Spor meer er tilbage.
Paa den med No. 22 betegnede Basrelief,
hvorpaa Klippen af Mithra’s cylindriske Niche deles i to aflange
og næsten lige store Stykker, finde vi paa höire Side af Solens
Brystbillede en liden Cypr esse, et hos Orientalerne helligt Træ;
hvilket kan godtgjöres, deels af de nyere Persers Beretninger, deels
a)

Sadder

3)

Anquet.

port,

62.

Tom,

2.

apud

p,

Hyde

13.

p,
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af pal myren ske Oldminder, paa hvilke især dette Træ secs i For
bindelse med Solent og Maanens Billeder 4). Desuden findes ogsaa
Cypresser paa de persepoliranske Basreliefs.
Under Solens Bryst
billede er der en liden Grotte, hvorfra en Löve gaaer frem, som
med en Boining vender sig mod höire, medens den dreier Hove
det tilbage, som for at see mod MithraJs Niche.
Under Loven
findes den allerede beskrevne Ravn og Skorpion; derefter, staaende, den Fakkelen bærende Genius; endnu længere til Höire en
JDaddelpalme, som maaskee sigter til Navnet: Uovervindelig, som
hyppigen tillægges Mithra.
Paa venstre Haand, under Hjornet,
ved Siden af Luna’s Hoved findes der en i det Grove bearbeidet
Cypresse, som svarer til - den anden paa Solens Side staaende.
Under Luna’s Brystbillede, og over den lille Niche, hvori Nat
tens og Sövnens Genius, med den ned ad vendte Fakkel, sidder,
staaer en Hane med aabnet Næb, som om den med sin Galen vilde
vække den sovende Genius.
Den seer mod Venstre, mod en
Daddelpalme, ved Siden af hvilken man finder en Örn, som, an
bragt over Klippen, holder i begge sine Kloer en Lynstraale, og,
i det den dreier sig mod den Side, hvor Fakkelholderen staaer,
synes med sit udstrakte Næb ar tragte efter en liden og ikke tydeligen nok forhöiet Ting, som findes i nogen Afstand over Spid
sen af hans Hue.
Endelig finder man i det underste Hjörne
en tredie Daddelfrugter bærende Palme.
De omtalte, med No.
J9 og 28 betegnede, Basreliefs ere i Maneer, Draperiets Colorit
og Figurernes Anordning saa overeensstemmende med hinanden#

4) Vid, Foggini Mus. Capitol, Tom, 4, Tab. 18. p, 87.
Vid. Sd. Sir.

180$.

IV Dtl, l Haftt.
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at jeg næsten er overbeviist om>

at de fordum have udgjort et

eneste Stykke, da den ene netop mangler, hvad der findes paa
den anden.
Jeg vil og beskrive dem som saadanne, og blot er
indre, at hvad der horer til den höire Side af den Deel, hvor
Solen er anbragt, findes paa No. 28, som tilhorer Hr. Fagan,
da hvad der svarer til den modsatte Side sees paa No. 19, som
er indfattet i en Væg af Forgaarden i Belvedere.
Paa höire Haand
af den Genius, som holder den omvendte Fakkel, findes et paa
Siden af Klippen henpladtet Grantræ, der ikkun har en eneste
med Blade besat Green, da Hovedstammen er afskaaren ; paa
denne sees anbragt en Hue eller Hat, saadan som Mithra bærer
den, af rod Farve.
Dette Træ, helliget Rioder Idaa, er et nyt
Beviis paa den nye Forbindelse imellem Mithra og Atys, som og' saa Begge pleie at bære Huen eller Hatten ; dog med den Forskjel, at Atys’s sædvanligen er forlænget ned over Nakken, efter
Phrygiernes Skik.
Höiere.oppe staaer et Laurbærtræ, hvoraf en
Green strækker sig hen mod Hulen, og paa denne, som allerede
forhen er erindret, sidder Ravnen.
I Skyggen af samme ligger
en Mandsfigur med Skjæg, nogen indtil Hofterne med et rodt
Omsvöb (Peplum), som, efter at have bedækket hans nederste Lem
mer og snoet sig omkring begge hans Sider, tilsidst skjuler hans
Hoved indtil Panden.
Han ligger næsten udstrakt, med Fod
derne mod Stammen af Træet; med den höire Haand, som hvi
ler paa Hoften, holder han en liden Segl; den venstre Arm,
hvis Albue holdes mod Klippen, tjener ham til Störte for det tilbageheldende Hoved: denne Saturn forestiller maaskee Magernes
overste Guddom, som de kalde den ubegrandsede Tid. Paa höire
Side af Træet f

noget lavere end Roden eller det Nederste af
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Stammen, bemærker man én Dolk, fæstet lodret ned i Klippen;
maaskee med Hentydning til Fablen om Agdestiî, en Sön af Ju
piter og af den gjennemborede Klippe, Over Laurbærtræet findes
Solens Hoved, til hvilken, som til Apollo, dette Træ er hel
liget.
Paa den modsatte Side, d. e. paa Stykket No. 19, seer
man, paa Siden af Klippen, over Fakkelholderens Hoved, en
liden Tyr, med Forfödderne paa Jorden og Hovedet strakt ned
ad paa Randen af Grotten.
Bagbenene hvile paa Skuldrene af en
Mand i mithraisk Dragt, som, i det han vender sig bort fra
Hulen, holder fast om den unge Tyrs Fodder og slæber den bort
med sig. Denne unge Tyr, der paa No. 21 nærmer sig til Bæk
ken, havde her bragt mig den onde Dæmon i Erindring, som
forhindrer ham i at opnaae der ham bestemte Gode;
men, da
jeg seer samme Gruppe gjentagen paa No. i8> kun med den Forskjel, at den findes paa höire Side af Grotten og vendes mod
samme, forvisses jeg om, at her handles om et Emblem eller
en Ritus, som ikke andensteds fra er os bekjendt.
Maaskee er
det Offeret selv, som, efter at være slagtet af Offerpræsten,
bortfores til det Övre af Bjerget, for der, efter Magernes og
Parscrncs Begravelsesskik 5), at overlades Fuglene som et Rov.
Imidlertid, da denne Tyr mere har Anseende af levende end död,
fristes man snarere til at troe, at her forestilles een af de Kamppröver, der fordredes af dem, der skulde indvies; hvilke, maa
skee til en Efterligning af deres Gud, skulde betvinge, i det
mindste lade som de betvang, en Tyr.
Over denne Gruppe,
ligeledes i Nærheden af Hulens Rand, findes der en anden af

5) Vid, Zoega de orig, et usu Obelise, f, 249. 649,
Cc 2
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tvende Mænd i mithraisk Dragt, af hvilke den Ene seer til Ven«
stre og er beskjæftiget med at sætte en Straalekrands paa den An
dens HoVed, som derimod ligger knælende for ham og med sin
höire Haand holder om dens Arm, der krandser ham; maaskee
som for at afslaae den Ære, der tilbydes ham, eller for at lade
Frandsen, ifólge den oven for anförte mithraiske Skik, falde ned
paa Skulderen.
Af denne liden Figur er den nederste Deel af
nyere Arbeide, men" dog forbedret med Iagttagelse af der Antike.
Den Krandsende sees en Face og holder i sin höire Haand, der
hænger ned til Siden, Noget, som jeg ei nöiagtigen har kunnet
bestemme, om det er et Offerbæger (Ryton) eller en Offerkniv.
Det forste kunde sigte til Salvelsen i Panden, som foretoges med
Mithra’s Stridsmænd; det andet til den ved Krandsens Overgivelse
brugelige Trusel: Mithras signât in fronte milites suos et sub
glaàio redimit coronam 6).
Paa den med No. 41 betegnede Gem
me, beskreven af Deltorre, er der intet Spor til en Grotte. Den
mithraiske Gruppe staaer midt imellem begge som Medbjelpere til
stedeværende Genier, og ved den ene Yderkant sees et Overflø
dighedshorn; paa den anden en Palmegreen med en dertil fæstet
Menneske-Hjerneskal.
Hunden og Skorpionen have deres' sæd
vanlige Plads, Slangen sin i nogen Afstand fra Tyren, og under
dennes Hale er der en Skildpade.
Fremdeles sees överst Solens '
af Straaler omgivne Hovedy tilligemed en over Skuldrene hængende Svøbe ; og Luna's Hoved, for til udmærket ved en voxende
Maane.
Mellem disse tvende Hoveder findes otte Stjerner, en
Lynstraale, en Herolds Stav, en Piil, tvende Fugle, en Slags
6)

Tertull.

de

præscript,

c,

40.
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Lee, og under Luna’s Hoved en Krandf.
Paa Reversen af sam
me Gemme findes udarbeidet en Love, som gaaer med en Bie i
Manden, omgiven af syv Stjerner.

xxir.
En særdeles Opmærksomhed fortjene Bifigurerne paa de med
No, 30 og 40 betegnede Basreliefs og de paa den i Caylus’s
Samlinger forekommende Gemme, No. 42.
Paa No. 40 findes,
inden for Mithra's Niche, tvende sniaa Træer, henplantede paæ
denne og paa hiin Side af Tyren. Det for ved den eller paa ven
stre Haand staaende synes at være en Gran, over hvis Stamme en Fakkel sees fæstet, hvis Lue hæver sig op imod Tyrens
Bringe. Det andet Træ er fuldt af Frugter, og hen mod samme
flyver en Fugl, som kommer fra den Side, hvor Mithra sees.
Granen,

som helliget Gudernes Moder (A^/Z^T^g) findes hyp-

pigen i alle de Mysterier, hvor man tog Hensyn til den oprinde
lige Naturstand, hvori Menneskene levede i Skove, eller og til
levende Væseners Fodsel, hvorpaa Grankoglen ansaaes som et Sym
bol, have vi allerede fundet paa den under No. eg forekommen
de Basrelief, og dens Frugt paa No. 20,
Det Venus helligede
Æbletræ bringer mig paa den Formodning, at den Fugl, majs'
har villet betegne, kunde være en Due, skjöndt den paa Kob
beret snarere ligner en Glente.
Her er ikke Stedet til Undersø
gelser over Forholdet imellem Mithrct og Anai'tis ; ei. heller maa
man tænke paa Adonis'r Mysterier.
Venus, som Forplanteisens
Kilde, udgjorde i hiin senere Tidsalder en Deel af de til samp
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lige Guddomme helligede Mysterier, hvorpaa vi, blandt mange
andre Ting, ogsaa finde Beviser i de mange abraxïske Gemmer
med et Aftryk af Venus Anadyomene, som med et ægyptisk paa
disse Gemmer udskaaret Navn kaldes Aroriphrasis, d. e. Glædens
Blomst.
Men maaskee udgjöre begge disse Træer, hvoraf det
ene er vildt, det andet et ved Cultur forædlet Frugttræ, kun
tilsammen et eneste Emblem paa de forskjellige Planteslægter, som
fremvoxde af Marven af den Tyr, som, efter Magernes Cosmo
gonie, var Stamvæsenet for de övrigc.
Oven for de tvende
Træer findes sex i en horizontal Linie, men i uregelmæssig Af
stand fra hinanden henstillede Cylindre, hvoraf tvende staae paa
venstre, fire paa höire Side af Gruppen.
De see ud som sméa
Kar, men ere formodentljgen Ætere eller Betale, skjöndt Luerne
mangle.
Jeg formoder,
der burde være syv saadanne, som
havde Hentydning til de 7 Planeter, baade fordi Arbeidets Grov
hed og Vanskeligheden at udfore denne Basrelief i Glas retfærdig
gøre Mistanken om at Adskilligt kunde være udeladt.
Over de
fire, som have deres Plads paa höire Side, staaer en stor lodret
opreist Fakkel.
Samme omsnoes af en spiralförmig Fordybning,
og er selv noget krum, som om den var et Horn af et Dyr; og
Luen trænger kraftig frem af en bred Aabning.
Paa höire Side
af samme sees en liden Menneskefigur, som ved Glassets Smelt
ning ei er kommen til Fuldkommenhed, hvorfor der ei heller
lader sig give noget rigtigt Begreb om samme.
Den falder paa
skraa ned ad fra det överste af Fakkelen til det yderste Alter, som
om det var en ond af Fakkelens Lys forjaget Dæmon, eller som
-om man havde villet forestille hiin glimrende Engels Fald, som

.siden har faaet Navnet Lucifer,

Paa venstre Haand af Mithra
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finder man tvende vingede Ynglinge, som fra Mellemlivet og ned
ad omgives af et Slags spiralförmig Svöb, som lignir den kort
tilforn beskrevne Fakkel.
Den ene staaer ved Siden af Gudens
Hoved og ovenfor hans venstre Arm; den anden foran ved
Tyrens Tryne og imellem de tvende Altere.
De have ingen At’
tributer, ingen bestemt Handling;
Armenes Holdning og Bevæ
gelse have en aldeles barnlig Character.
Er det maaskee Sjæle,
som, lige Sommerfuglene, forlade Puppen? —• I Porphyr’ii Afh.
om den homeriske Hule findes adskillige Udtryk, som kunde be
styrke os i den Mening, at ogsaa denne Idee blev fremsat i Mithra’s Mysterier.
Eller er det Lysets Engle, der, ligesom Phanes af Ægget, gaae frem af det Mörke, hvori de ere indhylle
de? En Forestilling som ei er meget afvigende fra hiin, i det
mindste er den beslægtet med samme.

som slutte Nichen, er den höire
ganske besat med den forhen anfórte Indskrift, paa det nær, at
der paa Capitellet sees udarbeidet et Vievandskar, ligesom der paa
Capitellet af den modsatte Pilaster findes trende Offerknive af forskjellig Dannelse, og langs ned ad Pilleskaftet syv Laurbarkrandse,
den ene over den anden. Disse Krandse ere upaatvivleligen et Tegn
paa den mithraiske Krigstjeneste, og hine paa Capitellerne udarbeidede Redskaber stadfæste denne min Mening, at den her fore
stillede Mithra’s Handling er en Offring, og at den, endog efter
Indforelsen af alle mystiske Forklaringsmaader, vil ansees derfor.
De tvende smaa Træer paa det nys beskrevne Oldminde findes
atter paa No. 30 i de samme Stillinger.
Det paa venstre Side

Af de tvende Pilastre,

er,

ligesom hiint, et vildt;

det paa höire Side et frugtbarende
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Træ.

Men ved dette sidste hænge desuden en Skorpion og en

omvendt Fakkel, ligesom ved hiint cn Fakkel med Luen op ad
og et Hoved eller og en Pandeskal af en Oxe. Mueligen har man,
ved slige Symboler, tænkt paa de himmelske Dyrebilleder, i hvilke
Solen stiger og nedstiger, og givet Tyren og Skorpionen Fortrin
net for Hoved - Consrellationerne, Vædderen og Vægtskaalen, for
tillige at hentyde til Venus og Mars',

eller

og VEIKO-Çy

efter Empedocles alle Tings Grundaarsager.
Efter Skikken i det
Aarhundred, hvorfra dette Oldminde synes at være, lode Philosopherne, soçi i bogstavelig Forstand vare alle Guders Præster
{omnium deorum sacerdotes i), sig bruge til at fornye og fortolke
hine philosophiske Digteres Lærdomme, der vare vante til at give
Sandheden Fabelens Indklædning; da derimod hine Philosopher,
disse Digteres senere Discipler, beskjæfrigede sig med at forvandle
det Individuelle i alle Myther og religiöse Skikke til philosophiske
Sandheder.
Det synes desuden, at Ophavsmanden til denne Bas
relief, i det han med Skorpionen, som findes ved Tyrens Av
lelem, forbandt Krebsen og sat Loven i Nærheden af samme,
har tænkt paa Solens og Maanens Indflydelse paa Forplantclsen, da
ogsaa disse tvende Dyr have cn Plads i Dyrekredsen. — Paa Kar
nissen af her omtalte Basrelief, imellem de Steder, som Solens
og Maanens Vogne indtage, sees syv brændende Altere, som
maaskee betyde de 7 Dage i Ugen; og imellem hver tvende staaer
Noget, som man kunde antage for en Lysestage uden Lue og
ansee for et Symbol paa Natten, dersom Lysestagernes og Alter

nes Antal var det samme,

1)

A^ulejus,

Maaskee er det en Efterladenhed af
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Kunstneren, at han klin hil' gjort sex: maaskee har han ladet sig
noie med at tilkjendegive Overgangen fra en Dag til en anden,
formedelst Natten; men det kan og være, at disse Altere og
Lysestager tilsammen ikkun ere et Emblem paa Himmelen og dens
tindrende Stjerner; og at der er en Overeenssremmelse imellem
de 7 Altere og de 5 Lysestager paa dette Oldminde og de 13 Al
tere- paa No. 29. — Imellem Solens Vogn og det forste Alter staaer
Billedet af en skjæglos, nogen Gud, opreist staaende og omböiet
mod Alterne til Venstre, og fire Gange omsnoet af en Slange,
hvis Hoved hæver sig bag ved Billedets Hoved. Efter det tredie
Alter opdager man et andet, lignende Billede, som kun deri ad
skiller sig fra det forrige, at det har Vinger og holder en Knip
pel i sin venstre Haand.
Da jeg vidste, at dette Marmorminde
kun eengang er aftrykt i Kobber — et Aftryk, for hvis Rigtig
hed jeg ikke tör svare — formodede jeg, at begge Originalens
Billeder maatte være vingede og bevæbnede med Knipler; og da
skulde jeg let have troet, at det ene Billede havde Hensyn til
Solen, det andet til Maanen, da Æonerne maales ved disse Him
mellegemers Bevægelse.
Desuden kunde det Solens Æon tilhoren
de Antal af tre Altere være det Ulige, Fuldkomne og Mandlige hos
dette Himmellegeme, ligesom Antallet af de fire Airere var et
Tegn paa det Lige, Ufuldkomne og Qyindelige hos Maanen. Men
da jeg paa et andet Oldminde, hvorom jeg strax skal tale, fin
der de samme Figurer gjentagne med samme Forskjel, falder jeg
paa den Formodning, at den uden Vinger forestiller Orphikcrnes
evige og uforanderlige Tid, den Magerne betragtede som alle Gu
ders Fader; den anden derimod (Æon) er, efter de samme Orphikeres Lærebygning, hiin uforanderlige Tids -bevægende Kraft, EvigVid. Sti. Skr. 18QJ. IV Dsl, I Haftt. D d

hedenf Maa!.
I det mindste ophæves derved ikke Idee - Forbin
delsen imellem Tidens Gud og det störte Himmellegeme (Solen)»
eller den imellem Guden Æon og det mindre (Maancn), ei heller
nedbrydes derved, hvad jeg har sagt om Alternes Antal og dettes
Hentydning.
Her skal i det Folgende tales om Guden Æon.
Det Oldminde, hvorpaa jeg nylig har beraabt mig, er en Jaspis
i Caylus, som, hvad storste Delen af dens Tegning angaacr,
stemmer overeens med den af mig beskrevne Basrelief. De tvende
Træer, som og de paa deres Stammer befæstede Ting, ere de
samme; men desuden er her,~ over hvert af disse, en anden
Fakkel, ligesom i Luften, som vendes ned ad over det paa ven
stre Haand staaende Træ, — den hertil fæstede Fakkel staaer op
ret, hævende sig, efter en skraa Retning, over det andet. Disse
Ting, tilligemed den mithraiske Gruppe, have deres Sted inden
for Grotten> som paa nærværende Gemme betegnes ved et bueformigt Klippestykke, paa hvis Skraabed man seer de tvende Him
mellegemers Fagne , netop saaledes afbildede, som paa vor Bas
relief, med den Undtagelse, at Luna her har den voxende Maane omkring ved Skuldrene. Oventil sees-ligeledes tvende af Slan
ger omgivne Figurer, ligesom paa hiin Basrelief, den ene vin
get og med Stokken i Haanden, den anden uden disse Attributer.
Imellem de tvende Figurer er der tre Flammer, og imellem den
vingede og Luna’s Vogn , fire andre. Endelig bemærker man paa
Loire Haand af den ubevingede Figur, som staaer paa Solens Side,
■-noget længere nede ni Stjerner, imellem hvilke en liden Figur,
nogen og efter Anseende qvindelig, ligger knælende og i en Til
bedendes Stilling, med Hænderne oplofrede mod hiint storre Bil
lede, fra hvilken den dog adskilles ved Noget, som er uty de-
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ligt og ubestemmeligt, og kunde forestille et sonderrevet Slor,
eller cn opstigende Taage.
Alle Omstændigheder forene sig til
den Gisning, at man har villet forestille Venus Urania, i det hun
beviser Tidens evige Guddom sin Ærbødighed«

XXIII.
Guden Æon, som vi bave havt Ledighed at omtale, st aa er
i nöieste Forbindelse med Mithra’s Mysterier, og har, uagtet Ab

derdommens Skribenter kun sparsomt nævne ham, dog spillet en
stor Rulle i hine Overtroens Aarhundrede, da disse Mysterier
især vare i Anseelse./ Allerede hos en af de gamle Tragikere i)
finde vi Ideen om e« Æon, Chronus's Son og Pareens Ledsager ; og
dersom vi skulle troe Johannes fra Philadelphia 2), har, længe for

Euripides, ogsaa Epimenides talet om Dioskureme

°g

som alle Tings förste Frembringere : men disse Allegorier vare
ikke optagne i de almindelige Lærebygninger om Gudernes Oprin
delse ; ikke heller havde de nogen Indflydelse paa de offentlige
Cerimonier.
Dog nöd Æon fra de allerældste Tider af visse
Æresbeviisninger i de orphiske Mysterier, hvorfra siden, flere
Aarhundrede efter Christus,

Neoplatonikerne fremforte dem paa

1) Chorus in Her(iclid> Euripidis, v, 898 j
Mci^a TeKeaw'SureiÿAJav

7s

2) De mensibus.

itatç.

Mscr, in Biblioth. Barberin»

Dd a
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da denne Se£l,

ny og udbredte dem,

meer end nogen af de

viste sig ivrig i at forbinde Philosophie,

övriirc,

Religion til et eneste Heelr.

Mythologie og

Den gamle Poesies Chronos var dem

en alt for almeenbekjendt Guddom, og skjondt de,

endog ved at

fortolke og forklare denne Guddoms Mythe efter deres egne Ideer,

nærmede sig meer eller mindre til dens Opfinderes Mening, saa
satte de dog, istedet for samme, i deres eget System, tvende
den ene,

kaldet

eller Aarhuridred;

og de

med den beslægtede Guddomme eller Kræfter,
eller Tiden, den anden,

antoge Forholdet imellem XgOM °g' A/GDV overensstemmende

med Forholdet imellem

og

3).

*)

Æon var altsaa

den bevægende og maalelige Kraft, som boer i den ubevægelige og
umaalelige Chronos:

og i Folge dette Begreb har jeg anraget,

det med Vinger og Stav forsynede Billede,

ar

paa de tvende forhen

beskrevne Oldminder,

skulde forestille Æonen, ligesom Chronos,

eller den evige Tid,

skulde forestilles ved det disse Attributer
den utrættelige Æon og

manglende Billede.

Begge Guddomme,

den evige Chronos,

nævnes tilsammen i hiint,

ligen forvirrede Litanie,
domme,

forresten temme-

helliget de i Mysterierne dyrkede Gud

og samlet af en langt sildigere Digter under Navn af

vrghiske Bonner > hvorfor det'og sædvanligen faaer sit Sted for ved
*) D. e. imellem den snndselige Sjal, som samler Erfaringer i begrændsede og bestemte Tidsrum; og den fornu tige Sj¿ef som kjender og
indseer de evige Love, som gjelde overalt og til alle Tider.
Overt,

3)

Erocl, in Tun, I,

4. p. 246, 247, 25'1.

2Ï3
de Hymner,

som tilskrives Orpheus 4),

Men-ligesom ygç og

* det mindre nöiagtige Sprog bruges uden Forskjel,

ledes betjener man sig og af Ordene Oclfày og

saa-

til at be

tegne et eneste Væsen ; hvorjfor ogsaa de samme Orphikere, i
deres Lærebygninger om Gudernes Oprindelse, ikkun tale om
Chronos 5).
Derimod; medens denne ligesom laae begraven i
hine Theorier, dem kun Faa gjenncmskuede, og medens den, efter
Damascius 6) og . Athenagoras 7), ham egne Figur, der var cn
Vinget Slange med et Menneskehoved imellem et Tyre- og et LöveHoved, maaskee ikke meer er at finde paa noget af de til os
komne Oldminder, nöd Æon en höitidelig Tilbedelse, og mange
af hans Billeder ere endnu blandt os. I ham forenede de de Gatn1er Phanes, som synes at udgjöre Hovedbegreber, da hans ægyp

tiske Navn 8) svarer til Grækernes QCifày ?

hvorfor ogsaa Dama

scius $>) sammenligner den orphiske Phanes med Phoenicicrnes
V.

4)

Orph,

5)

Damasc, fragm. de primord, p,

6)

Ibid, p, 254.

7)

Legat, pro Christ, C. 1 g,

rpg,

25.*

8)

Denne Phoeniciernes Æont
9) Fiagm. ap, Benti, epist. ad Mill, p, 4,
er, efter den hos Euseb. pr. ev. 1, IC, p, 34. udof Philo fra By
blus compilerede Sanchoniaton, en Broder ti} Protogonus og en Son
af Colpia og Baau, d. e. af Aanden og Natten, Det fortjener ligele
des at amnæikes, at Forfatteren til de orphiske Bonner, efter at
have taler om Æon, dog ikke nævner Phanes«.

'■
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•

Magernes evige Tid,

»

,

,

'

•

v

som vi have seet frem

sat paa en mithraisk Basrelief, under Skikkelse af en Chronos
eller Saturn; og desuden Osiris og Adonis, hvilke man mener
forestillede Solen io).
Efter Anseende bleve Billederne, som
forestillede samme Guddom, ikke fremviste, uden i Mysteriernes
inderste Helligdom, og til dens Ære forfattede Hierophanterne

Hymner, hvoraf man finder en Prove hos Nonnus,
nysiaca ii), hvor Jupiter tiltaler ham saaledes:

i hans Dio-

’£2 7rarsg7 (xsvwsm ¿rsw dcürod7rô^s ncipw.
Ogsaa Gnostikerne nf Valentin’s Skole fandt Behag i at frem
stille denne Guddom som den fórste og ældste, som Oprindelsen
til alt det Gode, som Ophavsmanden til det himmelske Hierar

chie ;

hvilken de kaldte den fuldkomne Æon,

— ogsaa

TTgOOC^T] 7

Tefsicd)?

7r%07T(X7(¿)g7

med den eviggamle Tausheds Gudinde,

Sige,

som i Forbindelse
der ogsaa blev holdt

i Ære hos Orphikerne, frembragte ag mindre Æoner, hvilke,
forenede med deres Forældre, udgjöre det guddommelige Pleroma

Denne Æons Billede, som, efter Damascius

12).

i Heraisci Levnet 13),

blev tilbedet i Alexandria,

Guddommeligt og Overraskende,
10)

Daniasc,

11)

Lib,

12) S’.
13)

7.

Iren,

fip,

v,

Suid,

V,

havde noget

havde mange ikke blide,

kictyvafMiv

et

’EiriQcw.

x.

eôirç.

73.

conf,

p.

gaos,

i > 1» 2.

TertuU,

adv.

Valent,

c,

1049.

?

7,

8.

men
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uagtet dets Rædsel, en velgjörende Naturs Chara Her.
Tydeligere Efterretning om dette ÆonsBillede finder jeg ikke hos de gamle Skribenter; men adskillige
Grunde overtyde mig, at de vingede, af Slanger omsnoede, Fi
gurer, med Lövehovedet, som fandtes i den ved Ostia opdagede
Afbildning af den mithraiske Hule, ligesom andre dermed overX
I
eensstemmende Figurer, forestille denne mysteriöse Guddom.
Slangen, Tidens bekjendte Symbol, som med afmaaltc Vendin
ger snoer sig omkring disse Figurer, leder os allerede til denne
Tanke: dernæst det oven for anförte Lövehoved imellem Ting,
der, som Særkjender, udmærke Tidens Gud, nemlig Vingerne og
de övrige dertil hörende Attributer, hvis Forbindelse med samme
Guddom er saa let at indsee.
Fire Vinger, netop som de Pille
der, hvorom her tales, havde Phoeniciernes Chronos,, efter Philo
Era Byblus omtalet hos Eusebius 14).
Sårdeles rimeligt bliver
det, at det er den tilligemed Mithra, i den hellige Hule, dyr
kede Gudj naar man veed, at Magerne ansaae Tiden som den
överste Guddom: men ovenanforte Steder indgive mig den For
modning, at det Navn, som man i Mysterierne pleiede at give
Tidens Gud, var Æon, og ikke ChronoS. Dette bestyrkes end
ydermere ved et Sted hos Arnobius 15), hvor Guden i Löveskik
kelse kaldes Fruqifer, et Tilnavn som hyppigen gives Osiris,

rædsomme Skjönheder,’ 'og dog,

der,

som ovenfor er sagt,

ofte forvexledes KOCTOC

TiVCC §€OKPOL(Jl(Xy med Æon:

14)

Prrfp.

35)

Cast.

tvang,

gent.

I.

1,

6.

ïo.
p.

p,

86»

39,

og filed dette Tilnavn stemme

ti6

ogsaa Vingerne paa den ved Ostia fundne Hovedfigur overeens,
da Producter af de fire Aarstider ere udarbejdede paa dem.
Frygt og Forundring opvækkende,

Det

som Damisems angiver som

chara&eristisk hos denne Gud Æon, findes overmande kräftigen ud
og de Skjönheder,

trykt i disse Billeder;

som Epopterne kunde

blive vaerpaa samme, vare visseligen af en meget alvorlig Natur.

Jeg troer derfor ei at være langt fra Sandheden,

miar jeg ansecr

disse Figurer som Billeder af den under Navnet Æon bekjendte

Tidens Gud, der tilbades af de mithraiske Mysteriers Medlemmer
som alle Guders Fader og som den överste Demiurg.

hos Suidas 16) melder,
de

Damascius

at Guden Æon stod i Forbindelse'med

persiske Mysterier, og formodentligen er han identisk med Ma

gernes Demogorgon, som omtales af Statius’s Scholiast 17); ligesom
der ikke engang kan være Tvivl om, at disse Billeder, som sædvanligen saaes i de mithraiske Huler,

have forledet samme Scho

liast til den Mening, at Mitra selv der blev afbildet, bonis vultu
eum tiara, pérsico habitn et utrisque manibus bovis cornua compri

mais:

en

den Skribent,

være,

hvoraf intet Spor findes,

Ting,

være sig i nogen an

eller, paa noget andet Oldminde.

at Gudén Genneus,

hvis Billede i Löveskikkelse saaes

staaendc i den heliopolitanske Jupiters Tempel i8)>
skjellig fra vores Æon,

tale i en Afhandling,

Det kan ogsaa

ikke var for-

om hvilken jeg faaer ny Anledning at
som jeg nu arbeider paa,

og som skal

handle om den orphiske Guddom Phanes.
16)

i 7)

18)

T.

’Etî/ÇjâJ'.
4,

*
eføpwr

516.

Dunasc, ap, Phot, cod, 242, p. 1064.

'

'

r
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XXIV.
Forud in de tvende allerede beskrevne Oldminder, gives der
ti mig hidril bekjendre Billeder af Guden Æon, alle af slet Billedhugger-Arbeide, skjöndt ei alle ere sildigere end det adet Aarhundrcd efter den almindelige Tidsregning.
Den störste og
mærkværdigste af dem alle er den sidst fundne Billedstotte i det
ved Ostia opdagede Mithræum.
Dens Höide er 7 Palmi *
);
Hovedet er en Loves, og har et forfærdeligt Udseende; det
Övrige er en Menneskefigur.
Den er nogen, staaer opret paa
Födderne og er tæt indviklet af den om samme sig snoende Slan
ges Vendinger, hvorfor og Benene staae sammenföiede.
Fodsaalerne skjules i Overfladen af Billedets Fodstykke.
Tvende raae
og store Marmorstykker slutte tæt op til Siderne af Benene og
naae, det ene paa höi.re Haand indtil paa Midten af Læggen, det
andet paa Venstre indtil over Knæet. Dette lader formode, at
man dermed har villet pege paa, at denne förste Gud var fodt af
Chaos, ligesom Phanes af Ægget; men det kan og være, at
•) Hr. Forf. har ikke behaget at angive, med hvad Slags Falme her
maales.
Er det den saakaldte palmo dei Architetti, som holder 99
franske Linier, hvoraf pied royal holder 144, bliver Billedets Höi
de 693 fr. Lin. tiler 4 Fod li T. 9¿ Lin. Dansk Maal: antages
derimod, med P. Boscovich, den nyere Romerske Palmo lig 8 T.
3, 033 Lin. fr. Maal, bliver Figurens Höide 4 Fod 9 T. 9^ L. fy.
Maal eller ¿ Lin. Dansk Maal större end den forben fundne Höide.
Men, sættes med Paneton, de la Lande og Christiani, en Palmo —
no¿ fr. Lin., skulde man faae Billedets Höide i fr. Maal 5 F. 4
T. 3^ Lin. eller 5 F. 6 T.
Lin. Dansk Maal.
Over X.
Sti. SK?.

1805.

IV Del, 1
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>
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dette blot er en Folge af Arbeidets Plumphed, og at hine Steenmasser bleve staacnde for at tjene Figuren til Understøttelse og
som et Feldt, hvorpaa man vilde anbringe de Symboler og Ind
skrifter, man siden havde i Sinde at tiiföie.
Denne Figur har
fire smaa, til Siderne udbredte Vinger, tvende paa Skuldrene,
tvende paa Lænderne.
Paa hver af disse Vinger findes der, paa
den Tilskueren fravendte Side, udarbeidet et Emblem, som horer
til en af de fire Aarstider» Paa den venstre Skulders Vinge findes
en Due, siddende i et Rede nf Löv, og en Svane, som ud
strækker sin Hals mod samme.
Fuglen i Redet er et skjonr
Symbol paa Foraaret, ligesom Duen og Svanen, Venus’s og Apol
lo’s Ledsagere, paa en höist yndig Maade betegne Naturens Opvaagnen. Den paa den höire Skulder anbragte Vinge er heelt be
sat med Ax, og den til Hoften paa samme Side horende Vinge
med en Drue - Klase og nogle af Finrankens Blade,
Endelig
Hoftes
Vinge,
en
Rôrvœxt
,
Vinterens
sees, paa den venstre
bekjendte Symbol, og tvende smaa Laurbærtræer, som, fordi
de stedse ere grönne, love den bedre Aarstids Tilbagekomst.
Midt paa Brystet sees, i halv ophöiet Arbeide, en lodret farende
Ly ns traale, et Symbol paa Luften, som frugtbargjör. Jorden,
meget passende for den Gud, som saa ofte forekommer under
det höitidelige Tilnavn af Frugifer, og maaskee er den samme
som hiin Gud, der i en Indskrift, angaaende en mithraisk Hules Indvielse, kaldes Bronton i).
Desforuden finder man i en,

Mithra selv

tilegnet,

34 >

Indskrift Benævnelsen,

¿
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maaskee istedet for (XJT^OCTTTû^Tl 2).

beskrevne Basreliefs seer man,
rende Örn:

Og paa en af de forhen

paa Siden åf Grotten,

en lynfo

ligesom man og' gav denne ubegribelige Guddom alle

de övrige Guddommes Egenskaber og Attributen.
Nærværende Figurs Arme ere böiede paa samme Maade,
som de pleie at være det paa Osiris, naar han findes afbildet i
Mumie-Skikkelse, med hvis Billedstoffer baade de sammentrykte
Been og det Strakte i Stillingen give hele Figuren en stor Lighed,
Af Hinderne, som holdes til Brystet, omfatter den höire en
Nögel, den venstre en Stok med en Knap paa begge Ender, samt
en liden Fakkel.
Nöglen, et Symbol paa Solens Porte, Guden
Æons bestandige Attribut, har paa den flade Side tolv Huller,
som let sees at skulle tilkjendegive de tolv Maaneder i Aaren
Undertiden findes der kun fem saadanne, hvilke, om man vil
have en Forklaring over samme, kunde betegne de fem Jordens
Beiter.
Ogsaa den antændte lille Fakkel synes at tilkomme Solen

og Stangen at forestille Tidens Udmaaling; skjöndt den sidste,
paa nærværende Figur, mangler den Spirallinie, som, paa en
Albani’s Villa tiihörende Basrelief, deler den i tolv Dele.
Den
er af maadelig Længde og strækker sig, i en noget skjæv Ret
ning, fra det venstre Skulderbeen indtil under Knæet paa samme
Side. Den ligger med sin hele Flade til Legemet og under den
Figuren omsnoende Slanges Bugter, hvis Hale stöttes mod Steenstykket paa höire Side af Fodderne, hvorfra den snoer sig sex

Gange om Figuren og siden stiger fra Midten af Ryggen,
2) Reines n, 291.

Ee 2

imel-

*
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lem Skuldrene og over Nakken og Baghovedet indtil Løvehove

dets Pande, hvor den hviler sit Hoved, som er besat med en
Kam og strækker Braadden frem for sig. At disse. Slangens Ven
dinger betyde 71ar hundreden ex Omvæltninger, «om, uagtet de uonhörligen gaae frem, dog stedse komme tilbage, og, i det de ode
lægge Alt, paa ny frembringe Alt, synes mig at være en Ting,
der ei kan drages i Tvivl; og naar jeg seer Æons Stotter saaledes omsnoede og ligesom omgivne af Ranker, fremstiller sig i
min. Hukommelse hiint Sted i det Orpheus tillagte Digt om Argo- .

nauternes Tog 3), hvor Phanes, der, som vi ovenfor have givet

Vink om,

paa en vis Maade,

er den samme som Æon,

siges

frembragt af Chronos under uendelige Omvæltninger (oCTtei^VlOl-

GIV Útf)

oKKOIÇ)
*

Foltolkerne,

ligheder i dette Udtryk,

som her have fundet Vanske

og desaarsag, istedet for samme, sogte

at sætte dXxaiÇ eller K0X7T0lÇ^ betænkte ikke, at Slange-Skik
kelsen er Orphikernes Cronos eller Chronos egen; hvorfor ogsaa
istedet for Frembringelsen af Ægget,

Nogle,

tænkte sig Phanes

bragt til Modenhed imellem de krumme Bugter, hvormed Chro
nos omslynger hans Billede.
Men netop denne Chronos-Slange,

et Symbol paa den Alt omslyngende,

Alt indbefattende, Alt ud
rugende Tid, er det efter min Mening, som med sine Bugter
omgiver og sammenholder Æons (Evighedens Guds) Lemmer,
Dog vil jeg ikke nægte, at jo de blandt de Gamle, som i Æon
tillige tænkte sig Osiris og Solen,

3)

V.

*
13

aldeles

At
ikke

paa

omtvivles»

dette\Sted

tillige kunde ansee Slangens

er

den

samme

som

kan

Ä2I

spiralförmige Vendinger som et Tegn paa Solens spiralförmige Vei
over Himlen. Denne sidste Forestillingsmaade, som allerede om
tales af Macrobius 4), faaer end större Vægr, naar man paa en
til denne Classe borende Billedstøtte seer de tolv Dyrekredsens
Tegn udgravede og fordelte, tre og tre, imellem Slangens Ven
dinger.
Istedet for disse findes, paa Legemet af et andet Bille
de, de fire fornemste Zodiacal-Billeder anbragte paa Hjernerne
af en Fiirkanr.
De, som ogsaa deri, at Slangen hviler sit
Hoved paa Gudens Pande, söge en hemmelighedsfuld Betydning,
kunne derunder forstaae de henfarne Hårhundreder Hvile i Evig
heden.
Et endnu mere udtryksfuldt, og med nærværende Fore
stillingsmaade overeensstemmende, Symbol paa den begrændsede
og.maalelige Tid, som taber sig i den uendelige og umaalelige
Tid, for paa ny at frembringes og fortsætte sit forrige Löb,
finde vi paa et andet Billede (om ellers San Bartoli har givet
os en paalidelig Tegning af samme)
Slangens Hoved, som
stiger ned fra Panden til Lovehovedets aabne Mund. Dette Hoved»
denne halv aabne Mund med de Tænder, den viser, der udbredte»
stivt staaende Haar, synes at være et meget passende Emblem paa
Chronos, som fortærer sine egne Börn, og paa den ubegrændsede Tids, med andre Ord Evighedens, forfærdelige Afgrund, ved
hvilken selv vor Indbildningskraft standser og forvirres *).

4) Jma. i, 17.
*) Man tilgive mig denne Omskrivning af Originalens fyndige, men,
korte, Abisso confuso, spaventoso.
Ovt r ><
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Tænkt under Billedet af Rum og Materie., kaldes dette Ubegrændsede Chaos.
Tillige er der en vis Overensstemmelse imel

lem dette stivtstaaende Haar og Lysets Straaler; hvorfor ogsaa,
i Folge en meer almeenbekjendt Fortolkningsmaade, Lövehovedet
ansees som et Sindbillede paa Solen, saa meget mere, som Lo
vens Tegn ansees som dette Himmellyses egentlige Hjem. Des
uden betydede Loven, efter Ægypternes sindbilledlige Betcgnelsesmaade (Symbolik), Vandet 5), saa at de fornemste Grundstoffe
forenedes i dette Hoved, og en vid Mark aabnedcs Foltolkcrne,
hver efter sit System.
En paa den med Billedstottens venstre Been sammenhængen
de Steenmasse udhugget Indskrift :

C. VALERIVS HERACLES PAT. ET C. VALERII VITA-,
LIS ET NICOMES SACERDOTES S. P. C. P. S. R. D. D.‘ IDI.

AVÖ. IMP. COM. VI. ET SEPT1MIANO COS.
....

\

.

Lærer os, at denne Billedstötte blev forfærdiget under Kei
ser Commodus’s sjette Consulat, i Aaret 190 efter den alminde
lige Tidsregning ; og de paa begge Steenstykker udarbeidede Sym
boler vidne om den paa denne Tid herskende Smag for Dyrkelsen
af saadanne Guddomme, 'som i sig forenede alle Guders Egen

skaber *).
5) Zoega
*

Paa höire Side ssees Vulcans Verktöi,

Hammer og

De origin, et usu obelise, p. 329» 443» not> 31»

*) Ogsaa lier var det vanskeligt at naae Originalens Korthed og Fyn
dighed»
Nuini panthei, aumina panthea,
Smag for Dyrkelsen af

i
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Tang, liggende over hinanden; paa Venstre Mercurius’s Star,
Solens Hane og Atys’s Grankogle, Billedstorten fandtes henstiller i
den inderste Krog af et Allerhelligste, der var dannet som en na
turlig Grotte, og paa Siden af en lang og snæver Gang. I Mun
dingen af Hulen stod den allerede flere Gange omtalte mithraiske
Gruppe med folgende Overskrift:
SIG. IMDEPREHENSIVILIS DEL
helliget Guden af den samme Valerius Heracles og af L Sext. Ca
ms.I Hulens Inderste fandtes Æons Stötte paa boire Haand,
og lige over for samme var fastgjort en heel forgyldt Basrelief,
som forestillede den samme Gud, men i en anden Gestus, og
mindre rig pra omgivende Emblemer.
Vel var Legemet nögenr,
Hovedet en Loves; vel vare Vingerne fire i Tallet og Hænderne
lagte paa Bryster, ligesom paa Hovedfiguren; men Vingerne ere
uden Emblemer og hver Haand holder en Nögel, hvis flade Side
er ganske glat.
Han svæver i Luften, opret, men med noget
fra hinanden udbredte Been, da der, imellem Fodderne, er an
bragt Mundingen af et Kar, som i Dannelse ligner et Krus eller
en liden Porte, og staaer paa Jorden.
Paa Overfladen af det
Flydende, der indeholdes i dette Kar, ligge Hovedet og Halen
af den Guden omslyngende Slange, hvis Tunge farer frem., lige
som for at slikke den op ad krummede Hales vædede Spidse. Her
ved faldt Nogle af de Gamles Idee mig ind, at Solen drager
r

y

''k.

¿toe kunde, for Tvetydighedens Skyld, ei oversættes ved
f»r Panthéisme, da den snarste var Smag for Monothéisme,
s ;
,\

*

.

>

-

/

'
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Næring; af Havet; men da jeg heller vil ansec Slangen, som et
Symbol paa Tiden, forestiller jeg mig denne Forening af Dyrets
tvende yderste Ender i een og samme Vædske, som et Billede
paa Tingenes Kredslob, paa samme Maadc som Horapollo 6) for
klarer Slangen, der sluger sin egen Hale, hvilket efter hans Me
ning betyder den kredsl'obige Gjenfrembringelse af de Bestandvæsener, som udgjöre Universet.
I ovrigt cre denne Slanges Böininger, med Hensyn til de andre Billeder, der haves af Æon,
usædvanlige og dannede blot efter Kunstnerens Lune. Fra Halsen
og ned ad böier den sig omkring Figurens hoire Hofte , strækker
sig hen over den venstre Hofte og stiger langs den venstre Side
til bag ved Skulderen, hvorfra den paa ny snoer sig ned ad og
krummer sig, i Figur af en Halvmaane, ■ omkring Underlivet,
hvorfra den paa ny hæver sig og gaaer under den hoire Albue,
bag om Ryggen, hvorfra Fialen hænger ned over Karret» Arbeidet paa denne Basrelief er meget grovt, og kan kgn sammenlig
nes med den forhen beskrevne Billedstotte. Begge kunde let hol
des for Arbeider af et nyere Datum, end de virkelig ere af»
Det samme gjelder om den mithraiske Gruppe, dog i mindre
Grad. —- En Basrelief af lignende Arbeide, som gjemmes i den
albanske Villa 7), forestiller Guden opret, staaende med Fod
derne paa en Kugle, som af tvende hinanden krydsende Striber
deles i fire lige store Dele, i Ægypternes hellige, hemmelige
Skrift, et bekjendt SymboPpaa Alverdnen.
Tid og Ritm, som

6) Ilierogl, 1,2.
7) K, Raffet. Osservaz, sopra alcuni anticki monum, nella villa Albani. Tav.
3* #2
* I»
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Tilværelsens Former, udtrykkes vel de Belter*
sotn omgive den,
ligesom Synskredsen og Middagskredsen omgive vor Verden. Paa
Kuglen, ved Siden af Figurens höire Fod, hviler Shngens Hale,
medens dens Legeme sex Gange omslynger den og gaaer over Bry
stet, op ad over Skulderen, over Nakken og Panden. Løvehove
dets Mund er gjennemboret med et Hul, som gaaer tvært igjennern Marmoret; hvoraf Hensigten mueligen var et eller andet af hine
Overtroens Bedragerier. De fire Vinger have samme Stilling, som
paa de tilforn beskrevne Billeder, med hvilke nærværende Figur
og stemmer overeens i Henseende til Armenes Stilling. Med den
höire Haand holder den en Nogle, som har fem Huller paa den
flade Side, med den venstre en Stang, hvis begge Ender ere for
synede med en Knap. Denne Stang er noget længere end Figuren
selv, og ved en spiralförmig Fure deelt i tolv Dele. Det fortje
ner at anmærkes, at Figurens Løndele, paa de trende hidtil anforte Oldminder, skjules under Slangens Bugter, medens man paa
de övrige Figurer seer det Nögne af samme imellem hver tvende
Böininger. Man kunde herved formode, at man havde villet fore
stille denne Guddom, som ikke deelagtig i Kjönnenes Forskellig
hed. Blandt dem, jeg har seet, er den vaticanske Billedstötte den
eneste, hvorpaa Figurens Löndeel er utildækket. I samme alban
ske Villa en liden, ikke fuldt 2 Palmi höi, Billedstötte 8), som
forestiller et Uhyre med et Løvehoved og Rovfuglekloer istedet for

Been; med toVinger paa Skuldrene og to paa Fodderne, staaende
over en i Midten deelt Halvkugle, som neden til er omgiven af
et Belte og paa Forsiden mærket med en Halvmaane.
8)

V.

Raffei

Vid. Sti. S/;t.

lib.

X8O5,

cit.

Tav.

4.

/g. 2.

IV Deh I Kaftt,

F

£

En stor Slange,

2^6

X

hvis Hale hænger ned imellem Uhyrets Been og over Halvmaanens
Middelpunkt, snoer sig sex Gange tæt omkring det, saa at en
Bugt ligger paa den anden, og saaledes ganske indvikler og skjuler
det indtil Maven, hvorfra den siden, paa sædvanlig Maade, stiger
op til Hovedet. Paa Brystet er udhugget en Lynstraale i horizon
tal Retning, saa bcsynderligen dannet, at jeg, uden Hjelp af Sam
menligningen med den ved Ostia fundne Billedstotte, skulde have
antaget den for Knuden af et Belte.
Armene ere ligesom paa de
allerede beskrevne Figurer, men Hænderne berøre ikke Brystet;
tvertimod strækkes de frem ad og .holde, i en med Brystet parallel
Retning, lodret op ad staaende Nogler, og det saaledes, at deres
med fem Huller mærkede flade Sider slutte tæt op til Løvehove
dets Sider under Orerne. Den engang beskadigede venstre Arm er
paa ny istandsat, men paa den antike Stils Bekostning.
Der kan
ikke tænkes raaere og grovere Arbeide end dette Billedes. Endnu
gives der en meget besynderlig Omstændighed, der kun vanskelig
lader sig forklare: Munden er gjennemboret med et Hul, der
svarer til en Kanal eller Fordybning, som i en noget skjæv og
uregelmæssig Retning forlænges fra Baghoveder, igjennem hele Ryg
gen, indtil den bageste Deel af den Halvkugle, hvorpaa Figuren
staaer.
Den seglformige, paa Halvkuglens Forside udarbeidede,
Maane, ud af hvis Midte Slangen synes at komme frem, tilkjendegiver maaskee, at Maanen er det ældste Maal for Tiden, og saa
at sige Moderen og Kilden tik al Tidsregning. Den vaticanske Bil
ledstøtte er ikke stort andet end en Blok; dog ere Hofterne og
en Levning af Løvehovedets Haar under Halsen endnu antike.
Slangen synes kun at have omgivet den fem Gange.
Det, som

paa denne Figur er mærkværdigt,

er de fire, paa Brystet og paa

22?
Hofterne anbragte, Jævndogns og Solhvervs Zodiacal-Tegn. Nem
lig, over Slangens femte Coining findes paa det höire Bryst den
til Venstre vendte Vædder; paa det venstre Vægten, en Vægt-

skaal,

der holdes af et staaende Drengebarn;

under den tredie

Bugt, paa den höire Hofte, Krebsen i lodret Stilling, og paa den
venstre Hofte Steenbukken-, som vender sig til Hóire. Denne Billedstötte, hvorpaa At beider er yderst slet, er bleven offentlig be•

/

-

l

kjendt ved et Kobber, som findes i den eden Tome af det PioClementinske Museum 9). Et ander Billede af Guden med Leve
hovedet, omtrent halvfjerde Palme höit, og ligeledes af grovt Ar-

beide, findes i det vaticanske Bibliothek. Han staaer, i sin sædvanlige Stilling) paa en Halvkugle, med en Nogle i hver Haand,
fire Gange omsnoet af Slangen, hvis Hoved hviler paa hans Isse.
Det eneste Mærkværdige ved denne Figur er, at den er uden Vin
ger, og at dens Löndeel samt Hofter skjules af et Stykke Klæde,
der ligner et Skjodskind.
Blokken af en omtrent fem Palmi höi
Billedstøtte, som omgaves tre Gange af den samme omslyngende
Slanges Bugter, af hvilken Slange Hovedet og Halen ere tabte
tilligemed alle Figurens egne Lemmer, udmærker sig deri fra alle
övrige Figurer af denne Classe, at den ganske omslores af et

Dække, som ingen bestemt Dannelse har.

Paa dette Omsvöb vare

udhugne alle Dyrekredsens Tegn, fordelte tre og tre paa de imel

lem Slangens Bugter værende Belter.
Af disse ere de ni förste
bievne tilovers: paa det forste Bel
*
Vædderen, Tyren og Tvil
lingerne; paa det andet Krebsen, Loven og Jomfruen; paa det
tredie Vægtskaalen,
9)

Tav,

19.

og

hos

Skorpionen og Skytten.
Kfl/ei

ÆA.

cit. Tav.

3.

fig,

Dette mærkværdige
2.

Ff 2
X
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Fragment, som engang opbevaredes i Arles, findes stukket i Kob
ber i Montfaucons Samling af Oldsager io). Den ovenfor anfövte,
af Bartoli tegnede og ligeledes af Montfaucon n) meddelte, .Billed

stotte er nögen som de övrige, staaer i den sædvanlige Stilling og
har en Nogle i hver Haand. Födderne staae pa.a en Kugle. Slan
gen omslynger den kun rre Gange, og i det den strækker sig over
Løvehovedet,

gaaer den ind i sammes aabne Mund,

som vi alle

rede have bemærker.
Dens fire Vinger synes at gaae ud fra et
fælleds Middelpunkt paa Ryggen; de tvende hæve deres Spidser
op ad, og de andre tvende lade dem synke. Denne Billedstötte blev
funden i Flaminius Vacca’s Tid, i Quirinus-Dalen, som jeg alle
rede ovenfor har omtalet, i et underjordisk Værelse, hvis Indgang
i ældre Tider var tilmuret. Der stod den paa en Piedestal i en

Niche, omgiven af en Kreds af Lamper 12).
I samme Værelse
< fandtes en Basrelief af groveste Art, som endnu bevares i Colon
na’s Hauge paa Quirinalis. Der er er Menneske med et Lövehoved, hvis Haar naae lige ned til Brystet, nögent indtil de natur
lige Dele, som, tilligemed Underlemmerne, skjules af et Slags
Beenklæder med Folder, som paa et lidet Skjort. Paa Ryggen har
det fire næsten vel store Vinger; tvende op ad staaende, tvende

Om hver af Vingerne snoer sig en ikke stor Slange.
Figuren staaer opret paa sine Fodder, sees en Face og har Ar
mene udstrakte i horizontal Retning, men Vingerne udfoldede og
liggende over hinanden.
Ï hver Haand holder den en oploftet
nedhængende.

brændende Fakkel.

Under den höire Haand staaer der paa Jorden

10) Tow. i.
215» ». 3.
11) Uid. n. i.
12) V, Vacca, Metnorie n, 116.

*
Montfauc
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et rundt Alter, med sin ganske tydeligen afbildede lidpande, hvorpaa en rask Ild sees at brænde. Fra Lövens Münd udgaaer en glat
Stribe over Brystet og ned til Alterets Arnested. Man kan, efter
min Mening, ikke tvivle paa, at denne Stribe betyder Gudens
Ilden oplivende Aande; ligesom jeg, i hele Figuren, troer at see
Æonernes (Aarhundredcnes) Genius, som oplyser og opliver Al
verdenen, og paa eengang er skrækkelig og velgjörende : saaledes
beskriver ogsaa den ovenanførte Damascius os ham. Maaskee fjen
de de paa den albanske Basrelief bemærkede Kanaler til en Gjennemgang for .den Luftstrøm, som fra Løvehovedets Mund skulde
gaae hen til det lige over for samme staaende Alter.
Jeg har opsat det til Slutningen, at tale om en liden Figur
af Bronze, der forst, da denne Afhandling var færdig, blev mig
viist af en Mand, som solgte gamle Raritetcr. Den var fem Tom
mer höi og forhen bleven brugt som Haandgreb til en Offerskaal.
Oven for Löndelen var den et nögent Menneske med et Lövehoved
i Carricatur, og havde fire ikke store Vinger.
Den nederste
Halvdeel af samme var skedeformig, eller af Dannelse som en fiirkantet Stamme. En med Skjæl bedækket Slange omgav med trende Böininger saavel Stammen, som tlet nögne Legeme, saaledes
at den tilsidst hvilede sit, med en Kam besatte, Hoved paa Løve
hovedet. Figurens Srilling var den samme, som paa de allerede
beskrevne Figurer. Hænderne laae paa Brystet ; i den hoir’c Haand
havde den en kort Fakkel, i den venstre en Nogle.
XXV.
Endnu har jeg at tale om et besynderligt til de mithraiske
Mysterier henhorende Oldminde, som tilforn stod i Villa Negroni,

S3©
men for nærværende Tid Endes i det borgianske Museum i Velletri.
Det er en firkantet Marmorplade, hvis Sider ere 2 Palmer
lange, og hvis Tykkelse omtrent holderaf en Palme.
Saavel
Overfladen, som den Side der berörte det heilige Steds Mudr, ere
glatte; de övrige trcnde Sider ere prydede med en Basrelief af en
ikke ædel Stil og af meget slet Arbeide. Paa den mellemste af disse
Flader sees Solen afbildet nogen med flyvende Chlamys, staaende
paa en med fire springende Heste forspændt Vogn, der vendes mod
*
Venstre.
Hovedet, tilligemed Brystet og Hænderne, ere tabte.
For ved Hestene staaer et lidet brændende Alter, imellem tvende
Mennesker, der efter Anseende have Mithra’s Klædedragt, men
hvoraf hele Overdelen, indtil Underlivet, er tabt. Bag ved Vog
nen staaer et nögent Menneske, som sees en face.
Han har . en
Dolk i sin höire Haand, og i Baggrunden af Marmoret, paa hiin
Side af hans Födder, seer man Indvielsernes sædvanlige Offer, Svi
net.
Af de andre Sideflader fremstiller enhver tvende Grupper,
som upaatvivlelig forestille de Pröver eller Pinsler, hvilke de, som
skulde indvies, maatte underkaste sig. Af de paa don höire Side
flade anbragte Figurer er den forste et nögent Menneske, som lig
ger med det höire Knæ paa Jorden, vendt til höire Side. Hans
Handling viser, at han lægger sin venstre Haand paa Hoften og
udstrækket sin höire Haand hen mod et andet uskjægget Menneske
i mithraisk Costume, hvilket staaer lige over for ham, holdende
en Dolk i sin höire Haand; nied den Venstre holder han, mod den
Knælendes Ansigt og over hans udstrakte Haand, en Fakkel med
en umaadelig stor Flamme. Fremdeles sees der, paa Tilskuerens
venstre Haand, et nögent, i en ganske horizontal Stilling liggende,

Menneske,

med fravendt Ansigt og Underliv og mçd udstrakte

agi
Arme og Been. Billedhugger- Arbeidets Raahed tillader ikke at skjelne med Bestemthed, om dette Menneske ligger paa Jorden, eller
holdes udstrakt i Luften. Omkring hans Person seer man syv Sno
rer, sö.m kunne forestille de Strikker, hvormed den Lidendes Lem
mer bleve trukne og strakte. Een af samme er anbragt nær ved
Hovedet, tvende yderst ved Hænderne, tvende ved Siderne og tvende
yderst ved Fodderpe. Lige over for hans Hoved, mod Enden af
Facaden, staaer en Anden af Mithras Indviede , ligeledes uden Skjæg,
vendt mod den Lidende; han har, i sin höire Haand, en lang
Spidsrod og i den venstre Noget, der ligner en Kop.
Paa den
tredie Flade er der, i Hjörnet som stöder til den mellemste Faça
de, en Gruppe, hvis hele överste Deel mangler; men det som er
tilovers lader formode, at den forestillede en Gjentagelse af den
forste Gruppe, paa den modsatte Side. Efter disse tvende Figurer
kommer en anden af Mithra’s Indviede, som vender sig til Ven
stre, mod en nogen Yngling, der staaer imellem tvende Rör eller
Siv. Man seer denne Yngling en face og i den Stilling, hvori de
Söefarendes Guder hos Phönicierne (TTa TOCIKOl') sædvanligen findes,

nemlig med Knæerne slapt böiede til begge Sider og Hænderne lagte
paa Hofterne. Over Hovedet bærer han Noget, som er lidt större
end Hovedet selv, men formedelst Arbeidets Grovhed er vanske
ligt at beskrive.
Maaskee er det en Art af Krone; maaskee en
tredobbelt Flamme; men mere end med noget Andet har det Lig
hed med en Halvmaane, fra hvis Middelpunkt en Lue stiger op ad.
Sivene kneise over hans Hoved, og Bladene af deres Toppe bede
sig tilbage over Halvmaanens Spidser? Den forhen anförte Indviede
har i den venstre Haand, som han holder ned ad, en lang Stok,
og med sin höire Haand nærmer han en Kop til den nögne Yng
lings höire Skulder, som for at ose en Vædske derover.
Denne
Kop og Sivene synes at sigte til T^andpröven, lidproven er tydeligen
nok bestemt, og Forestillingen ved Siden deraf synes altsaa at svare
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til Luftproven : Mentis- pan¿untar )*.
Endnu fortjener det at mær
kes, at nun, istedct for Mirhra, seer Solen selv, i græsk Dragt,
kjörende sin firespændige Vogn.
Dette er Alt, hvad jeg, for nærværende Tid, har at sige over
de Romerske Oldminder, som angik Mithra’s Dyrkelse.
Jeg har
sögt at.samle s¿a mange som mueligt, og ved en fuldstændig Frem
stillede af alle endog smaa Omstændigheder at lægge deres Forskjel
ret mærkeligen for Dagen.
Men blandt disse Oldminder kunne let
nogle ganske have undgaaet min Opmærksomhed, og ligesaa let kan
Eet eller Andet, ved de af mig opregnede, være blevet overscet af
mig. Endnu er der Haab, at flere og nye Oldminder kunne op
dages og fore til nye Resultater. Flere Forbindelser af Steder hos
de gamle Skribenter, som jeg maaskee ikke nöie nok har undersögt,
skulle kunne bestyrke Formodninger, hvortil jeg, i Henseende til den
af mig valgte Gjenstand, har troet mig berettiget. Jeg lover altsaa
ikke at ville forsvare nogen af de her fremsatte Yttringer videre,
end de kunne forsvare sig selv; ei heller giver jeg mine Gisninger
ud for meer, end de ere. Det Eneste jeg önsker, er: At lærde
Mænd, som ere bevandrede i disse Materier og ikke forud indtagne
for nogen Mening, ville værdige min Afhandling en stræng Under
søgelse, og, i det de gjendrive, hvor jeg har feiler, understotre,
hvad der fortjener Bestyrkelse, og saaledes bringe denne Gjenstand
i det Rene, saa meget som det, ved de hidtil bekjendre Oldminders Hjclp, lader sig gjöre, og derved lægge en fast Grundvold
for videre Undersøgelser, ifald nye Opdagelser skulde gjöres.
*) Hvo tænker ikke, ved disse Ord, paa Æneïd. VI. 740-42:
Alia panduntur inanes
Suspensa fid ventos; aliis sub gurgite vasto
lnfe ftum eluitur scelus , aut exuritur igni.
Hvor tre lignende Renselsesmaader nævnes?
Overt.
(Til denne Afhandling höre tvende Kobbere).
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Natur - Revolutionerne have frembragt i Island, -ville de tvende
klagende Vandspring Geiser og Srrok, som springe op i en Af
stand af 195 Alen fra hinanden, kunne fremstilles blandt de forste,
og tillige som der stolteste Phænomen af dette Slags i hele Verden.
Disse Vandspring findes paa den sydlige Kant af Landet,
og ligge paa en Brede af omtrent 64o ao' og en Længde af 3540
40' fra Öen Ferri beregnet.
De ligge omtrent s Mile inde i
Landet fra den sydlige Söekyst og omtrent 3 Mile Nord til Ost
fra den forrige Bispestol Skalholdt.

Geiser er forhen bekjendt,

men paa hvilken Tid den har

faaet sin Tilværelse, finder man, saavidt jeg veed, ingensteds
anfört.
Navnet Geiser, betyder i det daglige Sprog: En som i
Vrede og Raserie tager grumt afsted.

Strok derimod har forst faaet sin mærkelige Tilværelse ved

det stærke Jordskjælv som skeede i Island

efterhaanden i Styrke og Heftighed.
C? O'

ï?4>4

og siden tiltaget

Dette bekræftede Indbygger-
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ne eenstemmig, og som ydermere findes bérort i det islandske
Litteratur Selskabs Skrivter 14de Bind, Side 147 og 149, hvor

det heder : at Jordskjælvet foraarsagede, at gamle knagende Kil
der forsvandt og nye opkom paa andre Steder.
Strok betyder
en trang Aabning som har Lighed med et höit og smalt J\ar.
(

Da jeg i afvigte Sommer 1804 opmaalte Söekysten paa denne
Kant af Landet, gjorde jeg en Reise til forommcldte Sted for at
see dette Naturens skjönne Phænomen, og for tillige at aflægge
samme paa Situations - Kartet over denne Egn.
Jeg opholdt mig
sammesteds i 24 Timer, og de Observationer og Opmaalinger som
bleve anstillede i denne Tid, vil jeg kortelig beröre og tydeli
gere oplyse ved hoslagde Tegninger.
Den 16de August reiste jeg fra Skalholdt i Selskab med
nogle Mænd som kjendtc Veien til foromtalte Sted, og som selv
havde Lyst til at beskue dette Særsyn.
Vi kom til Geiser Kl.
'33 Eftermiddag. Undervcis saae man i lang Afstand et Udbrud
af Geiser, som opkastede en Rögstyttc der syntes at forene sig
med Skyerne, men som forsvandt snart igjen.
Da vi nærmede
os til Kilden, var Skaalen ganske fyldt med Vand som ' Fig. 2.
Vandet var stille og man saae ikkun tynde Dampe at opstige af
samme.
Veiviseren sagde at Udbrudet vilde nu snart skec og
vi bleve staaende paa Randen af Skaalen.
Paa engang hörtes en
underjordisk Lyd, som om en svær Kanon blev affyret under Jor
den.
Klippen bævede og syntes ligesom at oploftes i Veiret og
Vandet i Skaalen begyndte at blive uroligt. Enhver Fremmed og

Ukjendt med Geisers Udbrud,

vilde have taget Flugten,

men

237

Mændene, som vidste Beskecd, sagde, at jeg uden Fare kunde staae
roelig.
Strax derpaa fulgte 2de endnu hæftigere underjordiske
Skud; Vandet blev loftet op med en stærk Opkaagning og stödt
bölgcformig mod Skaalens Krands som stærke Brændinger, hvorpaa et lidet Udbrud Fig, 4 skeede, omtrent til en Höide af 20
Alen eller 40 Fod, som ikkun varede i nogle Secunder, hvor
efter Vandet i Skaalen stod atter faa Oieblik stille.
Nu hörtes
igjen flere og hæftigere Knald, omtrent 3 i en Secund; Klippen
bævede endnu stærkere, ligesom den vilde rævne og Bilde sam-,
men. Vandet blev atter loftet i Veiret med en stærkere Opkaag
ning og stödt hæftigt mod Skaalens Krands, hvorved nogle faa
Böiger bleve for förste Gang skylte over Skaalen.
I samme Oie
blik skeede det störsre Udbrud Fig. 5 ; Vandet rystedes i Skum
og den faste Kolonne focr med snel Fart i Luften, ledsaget af en
Damp- og Rög- Masse.
Den fordeelte sig i flere tykkere og tyn
dere Vandstraaler, som decís stege paa engang og deels fulgte
skudviis som Raketter strax paa hinanden. Disse opstege i lodret,
og enkelte i skraae Linie, til forskjellige Höider ; de stege un
dertiden til en .Höide af 212 Fod, som siden blev bestemt ved
en anstillet Höidemaaling.
Vandet faldt lige tilbage i, Skaalen,

ikkun enkelte af de skraastigewde Straaler uden for samme, og
de tyndere Straaler som bleve kastede höiest i Luften, faldt til

bage som en Stövregn.

Dette store Udbrud vedvarer almindelig i 5 til x o og sjelden i 15 Minuter.

Efter forommeldte Udbrud blev Skaalen tom som Fig. x,

og Vandet sank til en Dybde i Roret

d e

Figf 3,

fra 14 til

16
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Fod, hvor Vandet stod ganske stiile, uden at der endog fra sam
me opsteg nogen mærkelig Damp;
Vandkolonnen 'som opkastes,
cr for neden 8 Fod i Diameter,
*
og st'edse 212°- varm efter
Fahrenheits Thermoiheter.

Rôrêt og Bækkenet Fig. a, ere dannede af Kilden selv,
ved det som Vandet lidt efter lidt har afsat, ligesom om de vare
forfærdigede af Kunsten.
Roret danner en Figur i Form af en
omvendt Kegle, som saalcdes har for oven en Diameter ab Fig.
i og 3 , af 12 Fod, og for neden ved Vandefen Diameter mn
Fig. 3 af 6 Fod.
Loddet sank i samme uden mindste Modstand
til en Dybde af 80 Fod
*
Skaalen eller Bækkenet Fig. 1 er sitkelrund-, og har fra
dens Ydrekanter en Diameter AB af 72 til 74 Fod, og indven
dig en Diameter MN af 60 Fod
*
Skaaleils Dybde d e Fig. 3, er
g Fod.
Klippens udvendige Figur Fig. 9, ligner en afskaaren Keg
le, hvis Grundflade staaer paa en skraa Flade af en liden Bakke,
og kan saaledcs ikke være paralel med Skdalens Rand som ligger
horizontal.
Ikke heller danner sammes Grundflade af nysnævnte
Aarsag nogen fuldkommen Sirkel, men har den störste Udstræk
ning til de Sider, hvor Bakkens Skraaning gaaer, nemlig mod
Ost og Nordost. Grundfladens Diameter er omtrent 200 Fod, og
Keglens eller Klippens Höide paa den östlig$ og nordostlige Kant
hvor den er höiest,

er omtrent 30 Fod.
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Det som Vandet saaledes afsætter,

og som Tid efter anden

har frembragt ovenmeldte Klippe,

har en lys brun eller snarere
graae Farve, og er af nyere Mineraloger, med Hensyn til de
ved chemisk Analyse opdagede Bestanddele, kaldet Kieseltuff.
Klippens Yderflade har mange smaa irregulaire Afsatser, som en
ten ere glatte eller ujævne, eftersom Vandet har flödt over sam
me i Stromme, eller nedfaldet deçpaa i Skure af Vandstov.

Vandet begyndte efter foran beskrevne Udbrud atter at stige,
meget langsomt i Roret, dog uden mindste Uroelighed og Opkaagning.
Men saasnart Vandet begyndte at stige op i Skaalen,
og naar denne blev halv fuld, hvortil medgik en Tid af 3 til 4
Timer efter Udbrudet,, hörte min igjen af og til underjordiske
Skud, hvorpaa fulgte sædvanlig en liden Opkaagning med tyk
kere Dampe, og imellem disse blev Vandet atter stille. Jo ful
dere Skaalen blev, jo flere og stærkere bleve Skuddene, og Opkaagningerne voxede i samme Forhold.
Da Skaalen næsten var
fuld, saae man af og til mindre Udbrud indtil endelig det större
Udbrud foregik, som skeede igjen denne Dags Aften Kl.
Mellem dette og forrige Udbrud medgik altsaa en Tid af omtrent
6 Timer, hvilken Tid man ogsaa siden bemærkede medgik mel
lem de folgende Udbrud.
Veirligct var denne Dag klart og stille, men om Aftenen
blev Luften tyk med Udseende til Regn og Storm; en Foran
dring i Luften som syntes at gjöre Geiser mere uroelig og foraar-

sage at det sidstmeidtc Udbrud blev heftigere end det forste.
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Jeg opstillede denne Gang mit Instrument for at maale Höiden af Vandkolonnen, men da det formedelst Aftenen og den
tykke Luft allerede var mörkt, kunde jeg ikkun see de tykkeste
Vandskud, som befmdtes at have steget til, en Høide af 72 Fod,
men de smalere Vandstraaler kunne saaledes i Morke ikke sees.
$kaalen- fyldtes paa nye saaledes som nysmeldt, og Kl. 3
om Natten skeede det jdie Udbrud, og det 4de om Morgenen
den 17de August Kl, 9.

Veirliget var denne Formiddag uroeligt med Regnbyger og
Blæst, og Geisers sidste Udbrud syntes denne Gang at være hæftigere end noget af de forrige.
Den höieste Vandstraale steg nu
til en Höide af 212 Fod; hvilken Höide er anfurt under Forkla
ringen over det fórste Udbrud. Hos Strok havde man endnu ikke bemærket den allermindste
Bevægelse, uden Vandets sædvanlige Smaakaagning i Roret, hvor
fra opstiger stedse nogen Danip som fra de övrige mindre Kilder.
Men inden Geisers Udbrud var endt, som skeede Kl. 9, brod
Strok ud med en skrækkelig Allarm, lig en hæfrig Kanonade fra
et Batterie, hvor flere svære Kanoner affyrcs uden mindste Tids
rum mellem Skuddene.
Jorden bævede om Kilden, og med eet
saae man en tyk Rögstytte at stige med Hurtighed lige imod
Skyerne.
Vandet blev opkastet af Roret med en skrækelig Fart;
i Farten blev det forandret til en fin Vandtaage som steg i Luften
til en overordentlig Höide.
Man saae af og til nogle sammen
hængende Vandstraaler at skyde frem gjennem Dampstotten, decís
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i lodret og deels i skraa Linie; de bleve opkastede i forskjellige
Hoider, nogle af dem jeg kunde see, til en Hoide af 150 Fod.
De forste og höieste opkastede Vandstraalcr forsvandt inden jeg
kunde faae Instrumentet opstillet, formedelst at Udbrudet kom
saa uventet, og da denne Kilde opkaster ikkun lidet Vand, men
især Damp, blev Kilden inden kort Tid færdig med de hoie
Vandstraalers Opkastning.
C

Kilden vedblev fremdele? med uafbrudt Hæftighed at udkaste
Luft og Damp i 2 Timer og 10 Minutter, og opskjöd bestandig
en Darnpstotte, der syntes at forene sig med Skyerne,
Mod Slutningen af Udbrudet lignede Dampen mere Rög i
Henseende til Farve.
Tæt ved Aabningen og noget nede i Ro
ret, syntes Dampem at ligne den Rög som sees nær ved en LueIld, eller som Rögen viser 9ig i det Öieblik en Lue vil bryde
ud.
En dansk Karl som jeg havde til Hjclp ved Cpmaalingen,
og som ei havde seet nogen stor klagende Kilde £or, raabte : at
han nu kunde see Lue at komme op.
Men da han ei vidste at
Darpp og Heede kunne fremkomme uden Ild, blev det ommeldte
Syn sikkert skabt af hans Indbildning; thi jeg kunde med al
muelig Opmærksomhed ingen Ild see, og hörte ei heller Indbyg
gerne at tale om at de nogen Tid havde seet Lue eller Ildfunker
at opkomme af Strok.
I mine Tanker laae Aarsagen til denne
Forandring af Dampens Farve deri : at da Kilden var udtömmet
paa Vand, blev den indsluttede fyee'de Luft sat i Frihed tör,
eller med færre Vanddampe forbunden, som saaledes synes at
kunne frembringe ovenmeldte Forandring,
Vii. Sel. Skr.
If Del, I Hafte.
II h
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I E. Olafscns Rejsebeskrivelse over Island, finder man Side
• 588 anfort, at man i (leiser skal, efter nogle Mænds Vidnes
byrd, endog have sect Ildfunker at opstige med Vandet.
Om
dette Syn har blot været et Blændværk eller virkelig Ild, staaer
derhen, dog synes det fdrste snarere troligt.
' '
’ •
-M-

Det nys beskrevne Udbrud af Strok blev tilendebragt Kl. 11
og i o Minuter Formiddag, hvor efter Kilden blev roelig og kaagede igjcn saaledes som meldt förcnd Udbrudet skeede.
Ved Stroks Udbrud blev Geiser urolig Kl. n, og opka
stede Vandet temmelig höit i 15 Minutter,’ uden at Skaalen var
nu, som ved de forrige Udbrud, blcven ganske fuld.
Da der
imellem Geisers sidste Udbrud og dette ikkun var 2 Timer, og
derhos at Skaalen ei var ganske fyldt med Vand, synes det som
om Stroks hæftige Udbrud havde foranlediget Geisers, eller ret
tere, at de paa en eller anden Maade staae i Forbindelse med
hinanden.
Geisers store Udbrud skeede igjen Kl. 3I Eftermiddag, og
. paa 15 Minuter nær, til selv samme Klokkeslet som det förstmeldte Udbrud skeede den foregaaende Dags Eftermiddag.
At see begge disse Kilders Udbrud paa engang, var det
Stolteste og. meest henrykkende Syn som man kan tænke sig i
Verden. -Geisers Udbrud havde Fortrinet i Skiönhcd, men Stroks
derimod i majestætisk Stolthed, Styrke og Hoide.
Mange troeværdige Mænd og Bonden som boer paa Bayen Langa, tæt ved

243
disse Kilder, forsikkrede, at Strok kaster de fleste Tider Vandstraalen f höiere end Geiser gjör.
Geiser kaster flere Gange i et Dögn, og efter forbeskrevne Observationer i 24 Timer, syntes de störste Udbrud at skee
regufairt næsten hver 6te Time, da Stroks Udbrud derimod her

ingen bestemt Tid. Efter .Bondens Forklaring som boer paa nys
nævnte Bay Langa, skeer Stroks Udbrud deels hver anden og
deels hver tredie Dag;
deels om Dagen og undertiden om
Natten.
Stene, som man med Forsæt nedkastede i disse Kilder naar
de vare roelige, bleve ved Udbrudene kastede i Luften, ofte
höiere eqd de synlige Vandstraaler og faldt de fleste Gange tilbage
i Roret. De af Geiser saaledes opkastede Stene faldt sielden uden
for Skaalen, og af Strok faldt de undertiden ned 2 til 4 Alen
uden for sammes Ror.
Roret i Strok gh Fig. 7 og 8 er for oven 8 Fod i Diame
ter, og 14 Fod i Dybden af samme ik, hvor Vandet staaer
stedse og kaager, er Diameteren op Fig. 8j 31 Fod.
Rorets
Dybde befandtes Ved Loddet at være 44 Fod.
Det maatte endnu tillades mig at beröre kortelig Stedets Si
tuation m. m.
Man seer af hosfölgende Kart at Kilderne springe
op af en haard Mark, hvis Jordbund bestaaer af Sand og Grus.
Denne Mark er omgivet af en stor Myr eller Mose, som mod

Syden og Osten strækker sig 1 til 2 Mile,
H h 2

og som er gjennem\
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skaaren af flere Elve.
I den Bakke som ligger mod Vesten fra
Geiser, findes forskjellige Jordarter, fornemmelig Gibsjord, hvori
findes tildeels hist og her lidet Svovl.
Mange af de ovrige
Jordarter syntes at være af samme Slags som dem man finder ved
Kriseviks Svovl-Miner og paa flere Steder ved de kaagende Kil
der.
Saavel i bemeldte Bakke som paa den sydlige Side af Gei
ser, sees mange smaae kaagende Kilder, hvoraf No. i, 2, 3,

4, 5, 6> 7> 8’
10, li,
12, 13, I4> *
5,
16 og 17
dampe meest.
Af disse ere Litr. a og 11 mærkværdige derved,
at de ere 56 Fod dybe, og at Vandet som flyder fra samme,
har efterladt sig en hvid kalkagtig Steenskorpe af megen Haardhed, som strækker sig næsten henimod Strok
No. 13 var tem
melig dyb og buldrede stedse, især naar man kastede Stene i
samme, hvilket ligeledes var Tilfældet med Litr. a og 11, No.
9 er 38 Fod dyb og No. 6 opkaster Vandet til en Höide af 16
til 20 Fod.
Vandet som rinder fra No. 1, 2, 3, 4, efterlader
sig en haard steenagtig Skorpe, hvor under fandtes en blod og
hvid Masse, lig tyk Melk, som formodentlig indeholder Kiesel-

jord.

Ved de ovrige fandtes ikke noget synderligt at anmærke.

4

Det er hoist rimeligt at Kilderne hente Vandet fra de i

Mosen rindende Elve; thi Geisers og Stroks befundne Dybder,
strækkede sig endog dybt under Overfladen af den Mose hvorigjennem Elvene flyde.
En Omstændighed som jeg bemærkede ved en af Geisers
Udbrud, kunde endnu maaskee fortjene at anföres.
Denne var

nemlig :

at der ikkun blev ubetydeligt Vand skyllet over Skaalen
\

i
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imod den Vandmasse, som' det siden befundne tomme Rum i
Skaalen og Roret kunde indeholde.
Dernæst bemærkede jeg, at
i samme Öieblik som et af de skeede Udbrud var tilendebragt,
var Skaalcn endnu mere end halv fuld med Vand, som med et
sank til forbemeldte Dybde af 14 til 16 Fod i Roret.

Hvis man heraf torde drage nogen sikker Slutning, $aa
synes man at kunne antage, ar den ved Decompositioner og Forbrændning frembragte Gas, bliver, sammenpresset til en vis Grad,
eller indtil den expansive Kraft er istand til at overvinde Vandets
medvirkende Tyngde, hvor den da hastigen sætter sig i Frihed;
opkaster Vandmassen tildeels i Dampform, indtil den derved igjen
er kommet i Ligevægt, og tillader det overblevne Vand paa nye
at udfylde Tragten.
Foruden foranförte, finder man Geiser beskreven i Olafsens Reisebeskrivel.se over Island, Side 882, og i Troils Reise,
Side 264. . Vandet fra nogle af de hede Kilder i Island, og den
forberörte Kieseltuf, ere undersögte af den berömte Chemiker
Klaproth, og findes anfort i sammes Beitrage zur ehemischer
Kenntnisz der Mineralkörper ate Band pag. 99 og 109; samt af
Black i Annales de Chemie, Paris 1793.

Derimod er Strok forst bleven bemærket efter det forbe
meldte Jordskjælv som skeede 1784»
ei bekjendt.

°g saaledes til denne Tid
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Ved at sammenligne, det her beskrevne om Geiser, med det
som findes anfort i forbemeldre Skrivter, vil man, fornemmelig
i Henseende til Geisers sjeldnere og tillige regtilairere Udbrud i
den seenere Tid, finde nogen Forandring.
Begivenheden som
maarte have foraarsaget denne Forandring, veed man ei at kunne
angive med större Rimelighed, end det meerbemeldte Jordskjælv;
thi Beboerne i Egnen fortalte, at de havde bemærket at Gei
ser fra den Tid af, var bleven mere roelig og dens Udbrud
sjeldnere,
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Ï Handels- og Industríe-Tidenden No. 21 for dette Aar er indrykket

Udrog af et Brev fra en dansk Reisende i London, der melder om
et vist Slags fint og blödt Klæde, man i Engelland forfærdiger af
de fine Haar paa Skindet ¿f et Slags Sælhunde fra Sydhavet, med
hvilket Brev, Prove, saavel af Sælskindet, som af Klædet, er
hidsendt.
I et underfoiet Tillæg til dette Brev, have Udgiver
ne af denne Tidende blandt andet sagt folgende: “Det fortjente
”vel nöiere at undersoges, om Sælhundene i vore nordiske Vande
“ikke i nogen Periode af deres Alder skulde have de fine Haar
“eller den Uld, som hine i Sydhavet; vor almindelige Sælhund
“har Uld i Bunden, men den er hos de Gamle meget kortere og
“sjeldnere, end den i Proven fra Sydhavet; dog erindrer jeg at
“have seet en ung Sæl, som havde en noget tættere og længere
“Uld.
Den fra Sydhavet har sorte blöde Haar, som paa Spidsen
“og ved Grunden ere ganske hvide, imellem disse sidder cn cho“coladefarvet yderst fiin Uld, som er tæt og fuldt f Tomme
“lang.
Adskillige af de Grönlandske Sæle have ogsaa Uld i Bun“den, mere eller mindre, og udentvivl er dette foranderligt efter
“Alderen.
Skindet af Ungerne af Phoca Ursina bruges jo til
“Foerværk, just for den skjönne blöde Ulds Skyld, og det blöde
“Haar, som det har, da de gamle derimod have stive Haar.
“Neppe have dog nogen af vore Nordiske Sælhunde - Arter en saa
“tæt, fiin og blöd Pels, som denne fra Sydhavet, der terde
Sel. Sk?.

1ÍÍ05.

TV Del, I Hafte.

I i
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’’være en ny hidindtil ubeskrevet Art.t<

Saavidt Handelstidendens

Udgiver.
Fór saadan Bekjendrgjorelse skede, var Forespørgsel gjort
hos mig, ved Skindprovens Foreviisning, om jeg kjendte denne
Sæl-Art, og om den kunde regnes til nogen af dem, jeg i min
Fauna Grönlandica og i Naturhistorie - Selskabets Skrifter, havde
beskrevet?
Hvor il jeg uden lang Betænkning kunde svare, at

den var mig ubekjendr,
Laad paa dette Skind,

thi Haarene,

og det derunder værende

vare rer paafaldende forskjellige fra alle

dem, jeg paa nogen Art i Grönland havde seer, ei heller vidste
jeg strax at angive nogen af de hidtil i naturhistoriske Skrifter
beskrevne Arter, hvortil den kunde henfóres, med mindre det
skulde være Sos - Björnen (Phoca Ursina), men snarest formode
de, at det maatte være en nye og ubeskreven Art, som gav

dette Klædestof;

imidlertid lovede jeg nöiere at anstille Undersög-

ning derom, og da at tilkjendegive Udslaget; dermed kunde jeg
dog, formedelst indlobende Forhindringer, ikke fremkomme saa

betimelig, at jo ovenanførte . Bekjendtgjörelse imidlertid skede,
hvori det ellers maaskee beqvcmmest kunde bleven indlemmet;
derfor jeg nu helst, med Selskabets Tilladelse, paa denne Maade
fremlægger mine Tanker offentlig for Sagkyndige Videnskabsmænd,

da jeg tillige kan tage Hensyn til hvad i ovenmeldre Tillæg er

bleven yttret, i den sikkre Forventning,
Udgivere ikke ville have noget herimod.
Hvad da den Sæl-Art angaaer,

at Handelstidendens

af hvis fine og blöde Laad

det omskrevne Klæde virkes, da tör jeg nu ingenlunde dratte i
Tvivl, at den jo er Söe-Björnen {Phoca Ursina), altsaa længe

siden bekjendt og beskreven,

thi denne siges just at have saa-

'¿5*
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;

danne Haar og Laad, som Pröveskinder anviste, og rillige paa
gamle Hanners Skind en saadan Farve.
Jeg troer og, at enhver
vil blive overbeviist herom, som holder Skindproven mod det
udstoppede Exemplar af Phoca Ursina, som findes i Universite
tets Natural-Samling, da den eneste Forskjel, som ved denne
Sammenligning kan opdages, bliver denne: at det udstoppede
Exemplar er mindre smukt og lidt mindre tykhaaret; hvortil Aarsagen kan være, at det, ved saalænge at gjemmes, kan være
blegnet, cg at Skindproven kan være taget af et fuldkomnere og
ret udvoxen Dyr. At denne Sæl-Art o¿saa skulde findes i Grön
land, har jeg, saavel i min Fauna grönlanaica p. 6, som i Na
turhistorie-Selskabets Skrifter iste Bind idet Hefte pag. c'i 6o,
blot formodet efter Gronlændernes Beskrivelse paa deres omtalte
Auvekajak, men ikke kunnet udgive det for nogen fuld Vished,
saasom dette Dyr aldrig var kommet mig for Orne, skjönt Pen
nant i sin arktische Zoologie pag
*
166 forklarer mine Ord ander
ledes; skulde min Formodning ellers, ved nyere Iagttagelser,
blive bekræfeet, da maatte det ventes ved de aller sydligste Egne
af Landet, og den vil dog kun blive en af de yderst sjeldne Ar
ter , hvoraf altsaa liden eller ingen Fordeel var at love sig til slig
Klædes Virkning i vort Fædreneland.
Hvad angaaer den Yttring, at Salhundene i vore nordiske
Fände mueligen i nogen Periode af deres Alder kunde have de fine
Haar eller den Uld, som hine i Sydhavet, da torde jeg nogenlun
de bestemt paastaae, at man, ved anstillet Undersøgelse med
nogen af de hidtil be’.jendte og systematisk beskrevne Arter, ci
vil finde sig bestyrket i si g Formening; naar end Säe-Björnen

selv,

eller en lignende hidtil ubekjendt Sæl-Art, skulde opdages.,

2^2
som vel var mueligt,

da Buffon *
) vil vide den af de Reisende

antruffen under alle Breder sydlig og nordlig indtil 65de Grad, og
Berings-Oen hvor Steller fandt saa stor Mængde af disse Dyr, sees
paa Karterne aflagt omtrent imelLm den 55de og 56de Grad nord

lig Brede **
);
da vilde det dog uden ai Tvivl beflndes, at de i
hver Periode af deres Alder have denne fine Uid eller Laad (som
jeg. hellere vilde kalde det), i det mindste giver mine indhentede
Erfaringer ikke Grund til at formode nogen Forandring heri, naar
Talen er om det rette Laad eller Underlag, som findes i Grun
den under de egentlige Haar, og ei om Haarene selv.
De grøn
landske af mig seete forskjellige Sæl-Arter, have vel, som sagt,
mere eller mindre af dette Laad under de længere fremstikkende
Haar, hvilket jeg ei heller har forsömt at anmærke i mine oven-

rneldte Skrifter, men aldrig have de dog saa fiint, langt, blodt
og tætpakket Laad, som den Sydhavske eller Söebjörnen; de Ar
ter, hos hvilke jeg fandt ¿et meste Laad, vare Klapmydsen {Phoca
cristata) og Fjords eslen (JPhoca hispida), af hvilken sidste jeg her
kan fremvise er Skind til Skue, men hvilken himmelhöi Forskjel
der er imellem deres og Soebjornens, vil ved mindste Sammenlig

ning strax kunne erfares ;

ei heller er deres Laad bleven befun

den saaledes foranderlig efter Alderen,
blive længere eller blödere,

-at det i een Alder skulde

end i en anden;

*) See Büffbns naturgesch, vierf. Thiere,
16 B. p. 236.

thi med det under

iibersczt durch Herrn Otto,

**) Jeg folger heri de Karter, som findes v vedfoiede Stellers Beschrei.
bung vott dem Lande Kamtchatka og Adelungs Geschichte der Nordost,
liehen Schiffahrten, saavelsom Pallas neue Nordische Beiträge, 3 B»
Jte Platte.
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Haarene siddende Laad har det omtrent samme Beskaffenhed, som
med Dunen under Söcfuglenes Fjær, der, saavidt vides, ikke
er Forandring underkastet, men bhvei' i hver Periode den samme
hos een og samme Art, enten saa Fuglen er ecnaarig eller flereaarig.
Derimod gives der hos Sælhundene et andet Slags Laad eller
blöde Haar, hvormed de födes, og hvilke findes paa de ufodre
Unger, naar de ere Födselen nær, men tabes kort Tid efter
Fodselen, alt ligesom Artens rette Haar fremvoxe; dette med
fødte Laad ligner altsaa mere den Duun, hvormed Kyllinger, og
adskillige andre Landfugle-Unger, komme frem af Ægget, som
snart taber sig og ligesom afskydes ved de egentlige Fjærs Fremvext ; det er og just saadanne nyfodte eller ufodte (af Moderens
Liv udskaarne) Söebj.örne - Ungers blödhaarede Skind, der læses
om at være brugte til Focrværk, da endog de ufodtes siges mere
silkeartet og sortere end de nyfodtes *).
Skindene af de grøn
landske Sæl-Arters ufodre Unger, der faaes især af Svantsiden
(Phoca gronlandica), naar en drægtig Hun fanges kort for Fod
selstiden, og have da et saadant fint, blödt og tykt Laad, der
er giindsende hvidt og plydsartet, derfor ved Colonierne kaldes
lisblinke-Skind, paa Grønlandsk: Iblau, (hvoraf jeg og kan
fremvise Selskabet et Exemplar til Betragtning), har jeg lige
ledes seet brugt tib Huer og Vesrer af et temmelig godt Ud
seende; og jeg formoder, åt den i Tillægget, af Handelstiden«
dens Udgiver, ommeldte Unge af vor almindelige Sælhund, som
var seet med en noget tættere og længere Uld, maae have været
af dette Slags, da ellers vor almindelige Sælhund (Phoca vitu-

lina) er en af de Arter,
*) Buffon 1, c. p, 249,

som have kun lidet Laad i Bunden
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ander Haarene *).
Og dette Slags Sælhundelaad var det eneste »
jeg vidste at give Anviisning tii, naar noget Forsög skulde gjöres med vore nordiske Arter for at efterligne Brugen af SydhavsSælens Laad til Klæde; imidlertid trocr jeg ikke, det vilde ret
lönne Umagen, deels fordi det er saa langt fra den Fiinhed og
Blodhed, der udmærker det Sydhavske, og ganske naturlig maatte
opvække Tanken om dettes Brugbarhed til Klæde, deels og fordi
hverken lisblinke-Skindenes Störreise er af den Betydenhcd, eller
deres Antal saa stort, at dermed kunde udbringes noget i det Store.
Dette var da alt, hvad jeg havde at sige om denne Sag,
men virkelig skulde det glæde mig, om nogen Andens Erfaring
kunde aabne bedre Udsigter, hvis anstilte Undersogninger jeg in
genlunde hermed har villet erklære unyttige, og saa meget min
dre villet forekomme, som mangen nordisk Sæl-Art endnu kan
være mig og flere Naturkyndige ubekjendt. Hvad de grønlandske
Sæl-Arter angaaer, da maatte man önske et udstoppet Exemplar
af hver Art, og Forandring efter Alderen, ved Handels - Directionens Foranstaltning oversendt til Universitetets Natural Samling,
paa det den fornødne Sammenligning kunde gjores med de Arter,
som vel ogsaa ved Øvrighedens Foranstaltning bleve at erholde fra
Island, Færoe, de norske og danske Kyster, thi upaatvivlelig
vilde dette tjene til noiere Opklaring og vissere Kundskab om disse
Sóedyr, hvis Historie langt fra ikke endnu er bragt til den rette
Fuldstændighed.
Ja var det og ikke mueligt at bringe det vi
dere, end til et Skind af hver, med sammes paaklæbede Natio
nal-Navn, saa var dog allerede dermed meget vundet til at flnde
ud af det nu herskende Vild,erode i vore nordiske Sælarters Syno
nymie, den jeg ellers efter Evne har sögt at fastsætte paa oven«
anförte Sted i Naturhistorie-Selskabets Skrifter..
*) See Natufhist. Selsk. Skr. I. c. p. 104.
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A

store Problem at finde Længden til Soes var engang en
vigtig Gjenstand for de skarpsindigste Hoveder,

hvortil saavel

Sagens Natur, fom og de af adskillige Nationer udsatte Belonninger gave de kraftigste Opmuntringer.

Somanden vidste godt at finde Skibets Afstand i Nord og
Syd, fra den affarede Plads eller fra ethvert andet bekjendt og
ved astronomiske Observasioner bestemt Sted ; men hvor han var
ihenséende til Öst og Vest, eller som det kaldes: Længden, var
og maatte blive ham , forend Problemets Oplosning, ubekiendt,

i det mindste til den Grad af Nöjagtighed, fom' kunde give han«
Reise paa det vilde Hav den mueligste Sikkerhed,
Pe Farer for Menneskers Liv, Skib og Gods, fom næ
sten] altid ledsage den - dristige Somind ,
men allermest, naar
han er uvidende om hvor han er i Soen, kunde ikke andet end
opfordre de söfarende Nationer til at anvende særdeles Opmærk

somhed paa denne Sag,

for ogsaa fra denne Side at give Sejlad

sen den mueligste Tryghed.]

A 2

4
Spanien var det forste Land, font 1598» da Philip den 3dte.
besteg den spanske Trone, udsatte en betydelig Præmie for at
finde Længden til Söes.

Holland efterfulgte dette ExempeL

Derpaa udsatte det engelske Parlament. 1714 en Præmie af
ioooo Pund Sterling for Opfindelsen af et Middel, der jngav
Længden til en halv Grad, 15000 Pund naar det viste den til to
trediedeel Grad, og naar det bestemte den ikkun til 1 Grad da
10000 Pund.
Frankrige udsatte 1715 en Præmie af 100000 Livres.
Hos dem, som pönsede paa at oplôse en saa 'vigtig Op
gave', maatte den Tanke ganske naturlig fremstille sig, ar naar
man ikkun vidste Tidsforskjellen imellem Skibet og- den affarede
Plads eller et andet bestemt Sted, saa vidste man og hvor Skibet
var i Öst og Vest, da Tidsforskjellen faa lettelig kunde for
vandles til Bue eller Grader,
bekjendt, til Mile,

og disse igjen,

naar Breden var

Et Uhr, som kunde vedligeholde en jævn Gang, og med
hvilket man ved Rejsens Tiltrædelse kunde, saa at sige, indpak
ke Tiden, tagen paa den affarede Plads, maatte altsaa kunne blive
Middelet til Problemets Oplosning,

5
Men Uhrmageriet Rod i den Tid paa et meget lavt Trin;

thi forsi til det 12te Aarhundrede kunde Uhrenes Opfindelse ansættes.

Det var ikke forend i Aaret 1657 at den ^ekjendte holland
ske Mathematiker Huyghens opfandt Pendelen, den for Uhrene saa
gode Regulator ; meñ Udlosningsværket (Echappementet) var tíl
den Tid ikkun Spindelen, og altsaa yderst ufuldkomment«.
For de mindre Uhre havde man .vel en Slags Urof

Spiralfjederen,

men

hvorved Uroen kunde holdes i en jævn Bevægelse,

blev forst af den samme Huyghens opfunden 1674.

Efter disse saa vigtige Opfindelser giorde Uhrmageriet bety
delige Skridt fremad,

Astronomen,
som uden en sikker Tidsbestemmelse lidet^
jeg tör vel endog sige, intçt, kan udrette, blev ved disse Frem
skridt i Uhrmageriet givet et Værktøj i Hænderne, som satte
ham i Stand til med Vished at maale Klodernes Afstand, deres
Gang og deres Baner, bestemme Stedernes Afstand, og sige
Somanden hvor langt han havde til de fjerneste Egne.
Men.

endnu var intet af de forbedrede Uhre skikket for «Somandenu
Pendelu’nrer kunde formedelst Skibets Slingren aldeles ikke bruges

ombord,

uagtet nogle gjorde Forsog derpaa ved en konstig Op-

hængningsmaade.

Lommeuhrene vare den Gang end mere ufuldkomne end vor
Tids maadeligste Lommcuhre«.

Skulde derfor Længden til Soes

6
¡af Tidsforskjellèn udledes,
Fjederkraft,

saa maatte Ührene,

som gaae med

stige ril et langt höjere Trin i Fuldkommenhed.

Saadant l^kedes en John Harrison i London,

fom fra at

være Skibsbygger var bleven en af Londons, fortrinligste Uhrma-

gere.

I Aaret 1736 fik "han det forste Souhr færdigt,
kaldte Time-Keeper (Tidholder.)

som hare

Han havde ikke alene givet

aamme et forbedrer og den Tid aldeles ubekjendt nyt Udlosnings

værk (Echappement), hvorved Uroen for en Deel var frirlobende, eller fri foæ Hjulværker i den meste Tid af dens Sving frem
og tilbage, men og anbragt en Korr^ction for Varmens og Kul

dens Indflydelse paa Spiralfjederen, saa at den, uagtet at blive
længere ved Varmen og kortere vel Kulden, dog ikke betydeligt
forandrede Uroens Gang.
Denne konstige Indretning var en lyk
*
kelig Anvendelse af Theorien i den bekiendte Grahams Pendel#

der er sammensat af 4 Messing- og 5 Staal • Stænger.
Dette forste Horrisons Uhr blev prövet paa en Rejse til Lis

sabon og fik af Capitaine Roger Wills den fortjente Roes.

*
Konst-

neren, der paa denne Opfindelse havde anvendt saa megen Tid
og Bekostning, blev understottet, og i Aaret 1749 tilkjendt den
Cepleyske Medaille,
vedblev

med

den roesværdigste Iver at arbejde

Han

paa Söuhrets

leverede d. igde November 1761 det andet
som blev prövet paa en Rejse til Jamaica, Rejsen vedva-»

Forbedring,

Söuhr,

som Belönning for nyttig Opfindelse.

og

rede Si Dage og i denne Tid afveg Uhrct 5 Sekunder paa Hen

?
rejsen, paa Hjemrejsen derimod i Minut 54 Sekunder, der udgjör i Bue tilsammen’29' 45", altsaa paa en Rejse til Vestindien
blev inden for den halve Grad, som ved Parlamentsakten af 1714
var Vilkaaret, naar den udsatte störsre Belönning af 20000 Pund
for at finde Længden til Söes skulde erholdes.

Det 3die Söuhr leverede Harrison 1764,

med dette blev

gjort Prove til Barbados, da Afvigelsen i 6 Uger var 54 Sekunder
som er i Bue 13'

30".

Konstneren erholdt dog ikke mere end 12^00 Pund.,
Om,
han længere hen, ved Bistand af den saxiske Minister i London
Hr. Grev Brühl, hvilken Chronometrien, denne saa delikate Gren
af Konsten skylder saa mangfoldigt meget, er tilkjendt den fulde
Præmie, tor jeg ikke med Vished sige; dog dette veed jeg,
at Greven til Admiralitets - Lorden, og Præsidenten i Længde
kommissionen, har gjort grundige [Forestillinger imod at en for
Videnskab, Handel og Söfart saa vigtig Opfindelse skulde savne

billig og retfærdig Medfart.
Harrisons SÖuhre vare i Hjulværket af Störreise Tom et al
mindeligt Tafeluhr, og ophængte paa lige Maade fom Sokompas
set.
De saa kaldte Box - Chronométrer ere endnu af den Störrei

De bleve forbedrede og eftergjorte af Arnold og Kendal i
London, fom og i Frankrige af Le Roi den ældre cg Berthoud.
se.

Omtrent 30 Aar tilbage blev der gjort heldige Forsög paa
ikke alene end mere at forbedre Söuhrene,

men og indskrænke

g
¿eres 'Störreise saa meget,

at de kunde bæres i Lommen
*

Josias

Emery, cn Discipel af Thomas Mudge, vejledet og understottet
af Grev Brühl, var den förste, som udforte Grevens og en
Thomas Madges Ideer om Lomme-Souhrene, . og man gav disse
Navn af Chronométrer (Tidmaaalere).
Det er fast utroligt til

hvilken Nøjagtighed disse Undere af Konst ere bragte, man maa
selv have prövet, selv ved Observasioncr sammenlignet dem med
Stjerners og Solens til Öjcblikke bestemte og sikkre Gang, naar
man skal fole sig overbeviist om med hvilken Nöjagtigüed en saa
liden og for adskillige Slags Bevægelser udsat Maskine vedligehol
der sin eensformige Gang.
Og dog er det saaledes
*
Utallige
Proveí, som derover cre anstillede, vidne derom.
Sömanden fik saaledes et Middel i Hænderne, som be
stemt angiver ham paa det vildsomme Hav hvor han er i Ost og
»Vest, ikkun at han nu og da faaer Sol og Stjerner at see, for
deraf at kunne observere og beregne sin Tid ombord og af dette
fundne Klokkeslæt udleder han med Vished sin Længde.
Han
ratter sit Bestik, gaaer videre frem med kalkuleret Gisning, og
næste Gang ham atter gives Ledighed til at observere Souhret
.sættes han paa ny i Stand til at rette paa Gisningen, og saaledes
:selv afmærke den Vej han skal fare.
Velgjörende i höj Grad
•var altsaa Söuhrets Opfindelse.
De deraf flydende heldige Fol«

•ger for Handel og Söfart ere og ville altid blive uberegnelige.
Den menneskelige Interesse byder at gjore sig enhver Ting
saa nyttig som mueligt, ogsaa ihenseende til Chronométeret er dette

blevet fulgt.

For Sömanden blev det opfundet;

men man har

9
og nogle Aar tilbage sögt, og det ikke forgjæves, at drage Nytte
paa det faste Land af en Opfindelse, der gjör den menneskelige
Forstand saa megen Ære.

Det blev snart indlysende, at den Maskine,- som paa Havet
kunde angive til Minut Distånserne i Ost og Vest, ogsaa maatte
kunne udrette dette, endog til Sekund, paa det faste Land.
Man forsögte derpaa og Udfaldet svarede fuldkommen til Forvent
ningen.
Længden til Lands kan vel findes ved astronomiske Observasioner; men sandelig ikke til Nöjagtighed uden ved mange Aars
idelig igjentagne Obscrvasioner.

Formörkelscr i Solen, Maanen, Jupiters Drabanter og Fixstjernernes Bedækning af Maanen bruges, som bekjendt, til
deraf at udlede Længden, naar nemlig den samme Formörkelsc
observeres tillige paa et andet i geografisk Længde og Brede be

stemt Sted.
Men hvor ofte observeres ikke disse Formørkelser paa et Sted
imedens de, formedelst tykt Vejr, blive usynlige paa et andet, og
atter observerçs Formörkelser paa andre Steder men blive usynlige

paa det forste,

hvis Længde det var man sögte.

Ere endog Omstændighederne heldige nok til at saadanne Læng
de - Observasioner kunde faae Korrespondenter paa andre Steder,
med hvilke de kunde sammenlignes og Længden deraf kalkuleres
*
Vid. Sel. Skr.
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saa udfordres dog af samme en Mængde ,

naar man til Sekunder

kan vide sig sikker paa Stedets sögte Længde.
Med Chronometret derimod vil Længden ikke alene meget

sikkert, men og meget snart kunne findes, forudsat at det er
hvad det bor og kan være, nemlig en Maskine, der stadig hol
der Tiden, eller haver en eensformig jævn Gang.

Jeg vil herpaa anforc indlysende Exempler:
> •
'
• •
•’
Hr. Justitsraad og Professor Bugge anstillede i Aarer 1792Observasioner med er, under Grev Brühls Opsigt, af Josias Eme

ry forfærdiget Chronometer No. 929,
Dette fortræffelige Instrument rirhörtc’ den Tid afgangnc
Stiftamtmand Hr. Grev Knuth, men lieldigviis er det] siden ble
vet min Ejendom«.
De af Hr. Justitsraaden anstillede Observasjøner, hvilke i en meget lærerig Afhandling findes i Selskabets
Skrivrer, Nye Samling 4de Deel pag. 583, havde egentlig til
Gjenstand at undersöge, om ikke Længden afWerslöw i Sjælland,
ligesaa nöje og i meget kort Tid, kunde findes ved Chronométrer,

som den tilforn, igjennerrr en Række af Triangler,
til Kjøbenhavns Meredian, var bestemt,

reducerede

Længden af Werslöw var ved de trigonometriske Opmaalin?

ger funden at \>ære 5" '26" vesten for Kjobenhavn, og Chronome
tret angav den til 5' 25,8'35" —- alrsaa en Forskjel imellem den

trigonometriske Og Chronometrets Bestemmelse af 0,165" i Tid cg

Il

Hvad enten denne saa ringe Forskjcl skal skrives paa Chronometrets eller de trigonometriske Operasioners »Regning understader
jeg mig ikke at bedpmme; men Provens skjonne Resultat viser
noksom, at Chronometrerncs Opfindelse, og den underfulde Fuld
kommenhed, hvortil de ere bragte, er en betydelig Vinding for
sikkre og hurtige Længdebestemmelser paa det faste Land.

Pariser- og Greenwich-Observatorier ere ikke alene de æld
ste, men og de berømteste i Europa.
Paa disse ere i en Række
af i oo Aar og derover Observasioner anstillede, hvoraf deres
Længdeforskjcl indtil enkelt Sekund maatte være at udregne. Den
var og, uden at mindste Tvivl derom kunde være at formode,
ansat til 9' 16«.
Men i Aaret 1785 d. 24 Maji tiltraidte Hr.
Grev Brühl en Rejse til Dresden, da den berömte gothaiske Astro
nom Friherre von Zach medfulgte.

Greven tog sit Chronometer med, som gik efter Londons
Tid. De toge Tilbagevejen om Paris, da de den 11 Novbr. s. A.
indfandt sig paa Cagniolis Observatorium, som ligger 0,4" vestlig
for Pariser-Observatorium. Der sammenlignede de den Tid, som
Chronometret angav, med den, som sammesteds blev observeret,
og fandt Længdeforskjcllen imellem Paris og Greenwich at være
9' i9>8/z* Den folgende Dag, altsaa 172 Dage efterat have forladt
London, blev dem af Grev Cassini paa Pariser - Observatorium
givet Tiden, og denne, sammenlignet med Chronometrets Lon
doner-Tid, gav atter det Resultat, at Meredianforskjellen imel
lem begge forbemeldte Observatorier var 9' 19,0".
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Da denne Forskjel blev af de franske Hrr. Astronomer anseer at være for stor, og der maaskee i Observatoriets TransitInstrument , ved hvilket Tiden var observerer, kunde være nogen

Fejl i Henseende til Verifikasionen, saa angav Hr. Mechain tillige
den Tid han i sit Huus ved korresponderende Hójder havde fundet
*
rg dermed sammenlignet blev Længdeforskjellen 9' 19,75".
Faa Grund af den tilforn antagne Længdebesremmelse af
16" blev den chronometriske modsagt,

som for stor.

Mang

foldige foregaaende Observasioner bleve fremtagne og paa ny be
regnede,
Der blev appelleret til General Roys Opmaalingery
som da vare i Arbejde,,

Arnold gjorde siden med er Chronometer en Rejse over til

Faris, hvilken ikkun varede faa Dage,
og efterat alle bevis
ligheder saaledes vare forte,, faldt Dommen aldeles i Medhold af

den ved Grevens Chronometer givne Længdebestemmelse.
Der er ingen Grund til at kalde denne Sag Í Tvivl,

da

Friherre von Zach offentlig har bekj’endtgjort den i Breve til Astro
nomen Bode, der med alle Bevisligheder har indfort den i sin
Jahrbuch für das Jahr 1797 pag, 196.
Den i saa lang Tid imellem Observatorierne i Paris og Green
wich, antagne Længde af 9' 16"'blev altsaa ved et Chronometer,
som havde været paa Rejsen i 171 Dage
*

tet til det sande.,

funden urigtig og ret

U
Tiî ydermere Bevis for Chronométrées særdeles Gavnlighed
til Længdcbestemmelser paa det faste Land, kunde jeg end videre
fremlægge de skjönnc Resultater det afgav for adskillige Steder paa
en Reise Hr. von Zach i Aaret igoo foretog fra Gotha til Celle,
Bremen og Lillienthal; men jeg haaber at have anfört nok til at
godtgjörc hvormeget man derved i Rist utrolig kort Tid kan komme

Sandheden nær.
Det maatte nu tillades mig ar anfóre det Resultat, som jeg
til Længdens Bestemmelse imellem Kjöbenhavn og Wangs Præstegaard i Agershuus Stift i Norge har erholdet ved Observasioncr,
anstillede med et Arnolds Chronometer No, 132, hvilket jeg for
2 Aar siden hk fra Konstneren.

Forinden min Abreise fra Wang den 17 Februar 1805, bleve
folgende Observasioncr anstillede,
for at finde Chronometrets

Gang :

<4
Obscrvasionssted og Sand
Tid.

Wang.
Februar 2
4I
—
5
—
7
—
8
-—
11
— .13
—
14
—
15
—
16

12
12
12
12
12
12
Î2
12
12
12

-

RetardaDen sande Mid Chronometrets
sion fra
Middag. dags Middel- Fejl fra Mid- Mid delrideltiden.
tid.
den.

24 - 59,5
25 - 6,5
25 - 8,5
25 - 10,5
25 - 10,5
25-11,0
25 - 9,0
25 - 6,5
25 - 3,0
24 - 5,8,0

12 3 212 12 J2 12 £
12 12 12 -

14 14 14 ’
14 ■
14 14 14 14 "
14 14 -

8,2
21’5
26,5
34)0
3 «5,6
39)8
37?8
35)7
32,9
29)3

■
Kjöbenhavn.
Marts
i
—r2
—
IO
-— 12
—
14
—
17
— '18

12 12 12 i2 12 12I2 -

i,
17 - 34 D 12
17 - 22 D 12
12
15 - 11
14 - 36,5 1*2
13 - 58,5 II2
12
13 - 0
12
12-40

-

12 12 10 10 9 8 8 -

Forestaaende Tabel viser,

43,7 i
31,6
37,9
5)7 1
31>8l
39)5
2i)7

HH ioz 45,0"
HH ioz 42,0"
* 10' 36,5"
HH 10' 33,9/z
HH 10' 3I,2/Z
* ioz 31,2"
HH 10' 30,8"
HH 10' 30,1"
HH 10' 28,7."
Middeltallet

3)izz
3,ozz
2,7"
2,7ZZ
0,9"
e3ozz
0,4"
o>7zz
i,4zz
i,65zz

&
* 4Z 50,3"
•* 4Z 5o>4/' HH o,izz
2,1Z'
* 4Z 33)izz
HH 4Z 3°)8zz
1,1"
2,OZZ
d« 4' 2Ó,7/Z
2,OZZ
HH 4Z 20,5ZZ
2,2Z/
HH 4Z i8»3zz.
Middeltallet 1,58zz

at Cbronometret har holdt en

saa jævn Gang, som man neppe vilde formode af en saa liden
Maskine paa en m danske Mile lang, nu og da besværlig Rejse
og under mange stærkt afvigende Temperaturer.
De faa Ano
malier, det har viist, maa billig kaldes ubetydelige.
Den ite
og eden Marts vare desuden Observasionerne i Kjöbenhavn, for

medelst Veirets Mislighed, usikkre.

I5T
«

Saavel i Wang som Kjöbenhavn

er det observeret ved

Transit - Instrumenter.

Imellem. Observasionerne paa begge Steder blev det ora
Dagen haaret i Lommen, og om Natten sat i det dertil horende
Træfutteral, saaledes at Tallet 12 vendte opad og Tallet 6 nedad,
hvorved' det altsaa bestandig havde den samme Stilling.
X

. y ..Ö

''

■

f

'

Af Tabellen secs, at dets Retardasion i Wang med et Mid\/'
* ■
deltal var 1,65" daglig, eller i 24 Timer, . og efterat Rejsen *
igjennem Sverfig til Kjöbenhavn var tilendebragt i 13 Dage, bli
des dets daglige Retardasion at være i,58/z.
Forskjellen i dets

Gang i Wang og den det har havt i Kjöbenhavn bliver altsaa 0,07",.

Det maa ellers bemærkes,

at imellem den 2den og 10de

Marts blev en Rej.se gjort til Frederiksværk, paa hvilken Chrono
métrer fulgte, og at Rejsen “ skeete paa en Vogn, som rystede,
og det saa meget mere da Vejene, efter foregaaende Tovejr, og
da indtræffende Frost vare meget ujævne. Ikke destomindre beholdt
Chronométrât sin eens'formige Gang, saa at dets daglige Retarda

sion, saavel i Wang som Kjöbenhavn,

er paa det nærmeste den

samme,

Efterat dets daglige Retardasion af Observasionerne i Wang

er funden at være 1,65",

vil Længdeforskjellen imellem Kjöben

havn og Wang lettelig være at beregne saaledes:

16

Den 16de Februar var det i Wang ved sand Middag foran
Middeltiden
*
io' 28,7"
Den daglige Retardasion 1,65" udgjör i 13 Dage o' 21,45"
Chronometret skulde derfor i Wang d, ite Marts

være foran Middeltiden
- •
10'
Den ite Marts befandtes det at værre foran Mid

7,25"

deltiden i Kjöbenhavn
4' 50,3"
Altsaa Længdeforskjellen imellem Kjöbenhavn og

Wang efter ite Observasion i Kjöbenhavn

-

5' 16,95"

*■ Paa saadan Maade er Længdeforskjellen imellem disse Steder
beregnet i efterfølgende Tabel, og udledet af de i Kjöbenhavn
med Chronometret gjorte Observasioner sammenlignede med den
sidste Observation i Wang den 16de Februar.,

Chronometret ef Chronometret
Observasions- ter Beregning for efter Observasion
dagene i Kjö an Middeltidcn i foran Middeltiden Længdeforskjel
benhavn.
Wang.
i Kjöbenhavn.
Marts i
io' 7,25"
4' 50,3"
5Z 16,95"
jo' 5;6o"
—
2
5Z 15.20"
4' 50,4"
4' 33,1"
— 10
5Z 19.30"
9Z 52,40"
— 12
9' 49,10"
5Z 18,30"
4' 30,8"
4' 26,7"
— 14
5' 19.10"
9' 45.8o"
4' 20,5"
5Z 20,35"
9' 40.85"
— 17
5' 20,90"
9' 39.20"
— 18
4Z i8.3zz
Middel-Længdeforskjel ~ 5' 18,58''

Da Observasionerne den ite og eden Marts, som forhen
anmærket, vare usikkre, vil det være rettest at udelukke samme,
og da bliver Middel-Længdeforskjellen 5' 19,59"

i7
'Bruges ikke den i Wang fundne Chronometerets daglige Rf «
tardasion i,<5" for deraf at beregne hvad det har viist, medens
det blev observeret i Kiöbenhavh, men Retardasionen paa de obser
varte Dage i Kiöbenhavn tages saaledes, fom den der er funden,
saa vil der fremkomme en nøjagtig Overensstemmelse i LængdeForskjellen paa de i Kjöbenhavn observarte Dage ; men da man,
efter denne Maade at beregne Længden, naturligvis maa faae for
alle de paafölgende Dage det samme, som den forste observerte
Dag giver, eftersom enhver Chronometerets Anomali ved saadan
Kalkulasionsmethode bliver hævet, saa er det vel sikkrest at bruge
den forste Maade, og ansee Medium af sammes Resultater for de
rigtigste.

Eller om man ikke vilde 'beregne hvad Chronometeret paa
den affarede Plads bor vise, eiter den Retardasion eller Akselerasion,
som det der har håvt, hvilken efter foranforte Observasioner var
minus 1,65" daglig i Wang, saa kunde man betjene sig af den dag
lige Forandring det viser paa Stedet, hvortil man kommer, som
i nærværende Tilfælde blev 1'58" i Kjöbenhavn.

Men da denne er saa lidet forskjellig fra den daglige For
andring det havde i Wang, saa forbigaaer jeg at opholde mig ved
nogen Beregning paa denne Maade, da den ikkun vilde give næsten
det samme Resultat, som tilforn er fundet.
Wangs geografiske Længde er sögt ved en Række af astro
nomiske Observasioner anstillede af mig henved 15 Aar, og disse
Observasioner ere anförte i adskillige udenlandske Journaler, hvor
Vid, Sel. Skr, 1805. zr. Dd, II, Hæfte.
C
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tiîiïge Resultaterne! til Wangs geografiske Længde paa mange Steder
■etc beregnede/
■

Saaledcs for Exempefr

.

/
<

Ï Bodes Jahrbuch für 1795 er af Hr. Justitsrådd Bugge
anfört Maaneformörkelsen den agde April 1790, hvilken blev ob
serveret saavel i Kjöbenhavn som Wang,
af hvilken Hr. Justitsnaden har beregnet Wang at ligge vesten for Kjøbenhavns Meri

dian i Tid 5Z ee't
Den i Wang den 5te September 1793 observarte Solformør
kelse har Hr Professor Wurm sammenlignet med den i Gorha og
Greenwich observarte, hvoraf han i von Zachs geographische Ephemerideir III. Band pag. 196 udleder Wang at ligge osten for Pa
ris i Tid 35z 2,7". DaParis ligger vesten for Kjöbenhavn 41' g", saa
vil, efter rmne Professor Wurms Beregning, Wang ligge vestea
for Kjöbenhavn i Tid. 5Z 57,3",

ForBemeldte Solformørkelse er og af Dr. Triesneckcr i
Wien beregnet og anfört i von Zachs geograph. Ephemerid. TIL B>
*
pag
26b, hvor han ansætter Længdeforskjellen imellem Wang og
Paris at være 35
* i,2zh
I Folge deraf bliver Wang vesten for

Kjöbenhavn 5' 58;8//*
I Gaspari ög Bertuchs geograph, Ephemerid. VIT. B. igoï»
pag. 334 er Længdeforskjellen imellem Paris og Wang bestemt an
sat atvære i Bue ß° 45' 28zz> hvilket bliver i Tid 35' i>86" Der-
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-af udledes Længdeforskjellcn imellem Kjöbenhavn

og Wang at

være i Tid
Af Jupiters Drabanters Formørkelser observerte i Berlin
eg tillige i Wang' anförer jeg ikkun fölgende:
1797 den 9de September, Emersion af ite Drabant, Middeltid i Wang
*9 —
—
i Berlin
4
i8,o
59^

10

*

Wang vesten for Berlin

*

-

Kjöbenhavn vesten for Berlin

Wang vesten for Kjöbenhavn

—

6

-—

0 — 9 — i8>9
0 — 3 — Ï 1,0
0 —

6 —

7’9

1797 den 16de September, Immersion af ite Drabant, Middeltid i Wang
11 — 50 — 10,9
Berlin
12 — 0 — 16,0
-

Wang vesten for Berlin

0 —-ro —

Kjöbanhavn vesten for Berlin

-•

0 —

3 — 11,0

Wang 'vesten for Kiöbenhavn

-

0 —

6 — 54’1

igoo den 20de Februar, Emersion af ite Drabant, Middeltid i Wang
7 — 33 ~ 52,4
Berlin
• ' 7 — 42 — 25’0
-

Wang vesten for Berlin
Kjöbenhavn vesten for Berlin

-

«

Wang vesten for Kjöbenhavn

C 2

0 —

8 — 32,6

0 —

3 —

0 —

5 — 21,6

/
I 1,0

2Q
i

?.. ■

;

dea 15de: Martsi Emersion af ite Drabant, Middel

tid i Wang;
Berlin

-

**

-

-

Wang vesten for Berlin
Kjöbcnhavn- vesten for- Berlin

-

7 — 48 — 24,1

"

7 — 57 — o

-

o — § — 35,9
o -— 3 — ii,o

-

>-

-

Wang vesten, for Kjobenhavn,

o. — 5 — 24,9

«

-

w
Middeltallet af disse- ved Formørkelser i. Jupiters Drabanter
fundne Længdeforskjel imellem Kjobenbavn og Wang çr 5' 57,12".
Förestaaende Resultater af Middagsforskjellen imellem Kjøbenhavns og;
Wangs> Meridian ere altsaa folgende 2

Maanefor.mörkelsen den: 2.8de- April 1790Solformørkelsen den. 5te September 1793.
Jupiters; Drabanters Formørkelser

Hvoraf Middeltallet er
~
Chronometeret har angivet samme at være
Forskjellen er

-

*•

-

-

5^22,oM
5/ 57,3"'
5' 57,12."

»

*5 45,47'
*
5' 19,59"

. -

*
2:5,88/

Naar man: kjender, og ved idelige Erfaringer finder stadfæstet,
hvor uvis man. er i at finde Stedernes? Længde paa nogle Sekunder,
endog ved de astronomiske Observasioner, som kunde ansees for ret
gode, saa vil Forskjellen imellem den Wangs Længde, som er funden
ved Observasioner og den, som er given ved Chronometeret, ansees
for ubetydelig. Lægger man end videre Mærke til den stadige

Gang, som Chronometeret har holdt saavçl i Wang som i Kjöben-
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havn, saa vil man rimeligvis helde mere til at antage det chronometriske Resultat for det rigtigster saa. meget mere da. dette ind
til 2,41" stemmer overens med den af Hr. Jusritsraad Bugge imel
lem Kjöbenhavn og Wang direkte beregnede Længdeforsk jeL

Ved astronomiske Observasi’oner tit Længdens; bestemmelse
indlöbe saa mangfoldige Omstændigheder, som gjöre Slutningerne
mislige: Det Uhrs rigtige Gang, hvorefter der observeres—Meri
dianens aldeles nojagtige Betemmelse na ar Transitinsrrument bru
ges og dets fuldkomne. Vrrifikasion-—Øjnenes og Kikkerternes Forskjcllighcd —' Fejl, som endnu kunde være tilbage i Planettav
lerne — Omstændigheder under Observasioncrne, der mere eller
joindre kunde være skadelige eller gavnlige for dem,, som obser
vere paa forskjellige Steder —- Air dette kunde- maaskee nu og da
ligesaa lettelig summeres til ar foröge Observasionernes Mislighed,,
som til at hæve samme.. Observasioner fra de: fortrinligste Obser
vatorier afgive idelige. Reviser herfor«
•
.I

*

-

'

S ' ■

'

'
;

-

•

■

Chronometerets Brug til Længdeobservasioner paa det faste
Land kan derfor ikke andet end. ansees for særdeles gavnlig.
Der er al Sikkerhed-fór,-, ar naar det i Tiden dertil anven
des, vil Stedernes Længde ikke alene'findes med den Nøjagtig
hed, hvormed det angav den efter de anførte Exempler for Wcrslöw, Paris og Greenwich, men og med en Vinding af Tid, som

det er umueligt at opnaae ved de sædvanlige astronomiske Obser

vasioner.

Ved de trigonometriske Opmaalinger, som foretages eller
allerede ere skeete i adskillige Lande, vilde Brugen af Chronometeret blive til megen Forde.el flor den mathematiske Geografi.
Triangelrækken angiver Stedernes Afstand; men naar der
sporges hvor de ligge paa Kloden, ' udfordres til Besvarelsen een
eller flere Meridianers og Polhöjders sikkrc Bestemmelse.
Den trigonometriske Opmaaler anstiller til den Ende astro
nomiske Observasioner; men disse kunne ikke blive ret mange
*

naar han ikke for meget skal standses i de trigonometriske Ar
bejder.

Vinteren kan. lian rigtig nok anvende til at maale Jorden
-paa Himmelen; men sjeldne ere de Længdeobservasioner, som
han i enkelte Vintre kan faae; og ligesaa sjeldne kunde de kor
responderende Observasioner paa andre bestemte Steder blive, hvor,
med han kan sammenligne dem, .som det lykkedes ham selv at
*
anstille

"Uvisheden i Længde og Brede kunde derfor lettelig belobe
sig endog til flere Sekunder, hvilket ikke vilde være vanskeligt ar
*
bevise
Antager man, at der gives omtrent midt i Landet, som
opmaales, en Meridian, hvis Nøjagtighed paa enkelte Sekunder ved
mange Aars astronomiske Observasioner er bestemt, og den rej
sende Astronom gaacr ud fra denne Meridian med et godt Chro-
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nometer, da vil han i meget kort Tid könne afgive sikker Læng
de og Brede for adskillige Punkter^ i Landets Tria-rigelrad.
Fra
disse chronometrisk. bestemte Punkter, vil Længden og Breden saa

meget lettere og vissere derefter blive at beregne for Triangelra
dens ovrige Dele.
Skulde end ikke den Meridian, hvorfra den rejsende Astro
nom udgik-, med al mathenratisk Vished være bestemt til den Tid
han foretog saadan Rejse, saa er dog Stedet hvorfra han udgik,
betragtet som forste Meridian, det Sted, hvortil Triangelradens
Punkter referere sig.
Denne forste Meridians Beliggenhed paa
Kloden kunde end videre i den kommende Tid bestemmes til
yderste Nøjagtighed ved flere fortsatte astronomiske Observasioner,
ethvert Punkt i Triangelraden tilligemed Meridianen selv,. hvorfra,
man udgik, vilde da faae ydermere Sikkerhed i Længde og Brede,,
Paa denne Maade skulde det neppe blive nødvendigt for
de trigonometriske Opmaalere at sinkes ved astronomiske Observasioner.
De kunde uafbrudt fortsætte Triangelraden, da Maalet
©g Beliggenheden paa Kloden, som fra Astronomien skal udledes,
Meve de Data, som af den rejsende Astronom skulde gives.
Ef
ter min Formening vandt derved den trigonometriske Opmaaling
ligesaa meget i Tid som i Sikkerhed.
Den rejsende Astronom,

skulde ikkun behove faa Aar til Udforelsen af denne Plan.
Saaledes som Söuhret er opfundet til Bedste for Sofarten og
tillige kan anvendes med megen Fordeel paa det faste Land, saa
har man og laant af Sovidenskaben et andet for den opfundet In«
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strument, nemlig Sextanten, hvilken med ikke mindre Forded
kan bruges paa Landet, efterat man dertil har udtænkt en konstig
Horizont istedcn for den naturlige,

som i Sovidenskaben kaldes

Kimming.

Hadlay var den, søm opfandt dette yderst sindrige Instru

ment.
Det var, som enhver Opfindelse, i sin Barndom noget
ufuldkomment; men er i den senere Tid ved mange Slags Forbe
dringer voxet til en saadan Höjde i Fuldkommenhed, at det unegtelig fortjener Rang mellem-de fortrinligste instrumenter til Höjde-

og Vinkel-Mailing.

En berömt Instrumentmager i London, -navnlig Troughton
har fornemmelig forbedret dette Instrument og indrettet det med'
dobbelte Limber, hvorved det er blevet end mere stadigt, ikke

saa let forandrer sig af Solens Hede under Observasionerne, og
dog tillige er saa let, at det ikke meget betynger den Haand,
med hvilken -det under Brugen holdes.
Af Erfarenhed kjender jeg Instrumentets höje Værd.

For

henved 4 Aar siden fik jeg fra bemeldte Troughton en saadan Sex
tant af 8 Tomers Radius med, dobbelte Limber, og indfattet
med Sölv i den Deel af Buen, hvor Graderne ere anbragte. Ind
delingen er saare fortræffelig og en Nonius er anbragt, hvorved
man læser ligefrem til 10";
og da Nonius indbefatter 59 af In
strumentets Dele, for at kunne angive io", saa er den tillige en
bedre Kontrol for Instrumentets Deling end om den indbefattede
færre af Gradbuens Afdelinger.
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Som enhver Spejlbue, giver den Vinkelen dobbelt, naar
derved observeres i den Sonstige Horizont, man læser Vinkelen

ligefrem til io", og da dette er det dobbelte bliver den sande
Vinkel indtil 5" paa Instrumentet at læse.
Er man övet i godt
at aflæse livad Insrrumentet viser, og tillige kan bedömme de
Middeldele, som Nooiusen ikke ligefrem afgiver, saa faaer man,
naar Instrumentets Dele efter Bedømmelse halveres, Höjden eller
Vinkelen til a¿z/.
Da Instrumentet ikke liar Vaterpas og ingen Filamenter,
der fordre idelig Verifikasion, og dog efterlade Tvivl om deres
rigtige Stilling; men man ligefrem observerer Sammenstødet af det
virkelige og det reflekterede Solbillede, og derefter den saa kaldte
Kollimasionsfejl, hvilken for den givne Vinkel enten er additiv
eller subtraktiv, saa er og maa man være fuldkommen sikker paa
Höjdens eller Vinkelens Rigtighed.
Dette Instrument er altsaa
overmaade godt skikket for den rejsende Astronom, og giver ham
Højderne til en Rigtighed, der. maaskee kunde trodse den, som
erholdes ved Instrumenter paa fiste Observatorier,

Erden rejsende Astronom forsynet med saadant, jeg siger
det atter: fortræffeligt Instrument, og godt Chronometer, da vil,
naar han er gaaet ud fra en bekjendt Meridian, og kommer til et
fraliggende Sted, hvis Længde og Brede skal söges, det være
ham nok, naar han ikkun 3 til 4 Timer kan have Sol paa det
Sted, hvortil han er kommen.

Han tager da korresponderende Höjder, af disse beregner
han den sande Tid efter Chronometeret paa det fremmede Sted,
Vid. Sti. Skr. 1805. IV Dth U. Haftt. D

V
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og af den fundne

Tid udleder han lettelig Tidsforskjellen fra Me

ridianen, hvorfra1 han udgik.
Af de korresponderende Höjder
beregner han tillige Stedets Brede, og dermed er det fornödne
udfort paa det Sted.

Ogsaa det er en betydelig Vinding for vor Tids praktiske
Astronomi, at man ikke nu, som tilforn, indskrænker sig blot
til Solens eller Stjernernes Middagshöjder for deraf at udlede Polhöjden
De samme Observasioner, som man brugte for at finde
DhretsTid, betjener man sig og af til Polhöjdens Beregning, man
faaer den derved saa meget sikkrere, da man har ligesaa mange
Data for Polhöjden, som man havde korresponderende Höjder,
ja endog flere, ved forskjellig Slags Sammenkobling af Formid
dags- og Eftermiddags -Höjderne, da Medium af disse Resultater
giver og maa give Polhöjden til enkelt Sekunds Vished.
Og fkulde end ikke Vejret tillade at man fik korresponde
rende Höjder, til deraf at finde saavel Uhrets Tid, som Pol
höjden, saa vil man dog komme Sandheden temmelig nær, ved
en eller anden enkelt Solhöjde, som det maatte lykkes Formiddag
eller Eftermiddag at erholde.
Saavel Breden som Længden kan deraf udregnes, efter
den Vejledning og de sindrige Formeler, som den nyere prakti

ske Astronomi saa vclgjörendc haver skjenker.
Forenes end videre med Observasioner og Beregninger af

forommddtç Slags den nyere Maade af Maanedistanserne at finde

2?

Længden: en Observasionsmethode, som man i de nyere Tider
ogsaa har begyndt at betjene sig af paa det faste Land, saa er det
aldeles klart,. at en rejsende Astronom, forsynet i Besynderlig

hed med Chronometer og Sextant af det nyere og forbedrede Slags,
kan udrette meget,

og det i saare kort Tid,

Naar jeg har sögt at bevise Chronometerets Gavnlighed til
geometriske Bestemmelser paa det faste Land, saa vil jeg naturlig
vis have forudsat, at Chronometcret maa være godt og af forste

Slags ; thi ikkun under dette Vilkaar ville de Længder,
angiver, være rigtige.

ser.

som dçt

Der gives forskjellige Chronometcre og til forskjellige Pri
Arnolds Priser ere fra 35 til 100 Guineer, naar de ere i

Sölvfutteral;

men fra 50 til 120 Guineer i Guldfutteral,

Det Chronometer, som jeg har brugt til at finde den anförte Længdeforskjel imellem Kjöbenhavn og Wang er af forske
Slags,

og er betalt i London med 100 Guineer eller 105 Pund.

Denne Forskjellighed i Prisen hidrörcr fra det större eller
mindre Antal af gjennemborede Juveler, hvori Tappene gaae, li
gesom og af det mere eller mindre møjsommelig forarbejdede Ud
losningsværk, og Kompensasion. Rimelig har man at vente större
Nøjagtighed af det kostbareste og altsaa bedst forarbejdede Slags.
Men ligesom det er nødvendigt til den hensigtede Nytte at

man söger Chronometeret af forste Slags,
D

2

saa bör man og gjöre
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bekjendt med den rigtige Maade,
Konststykker skulde behandles.

hvorpaa disse saa delikate

Astronomen bor ikke alene kunne bruge sine Instrumenter,
men han maa og vide rettelig at behandle samme,
vel mindre Konst end det forste.

Der kunde maaskee for nogle blive gavnligt,

det sidste er

om jeg her

fremsatte nogle Forskrivter til Chronometerets rigtige Behandlings-

maade, hvortil jeg selv er bleven vejledet ved nogen i Uhrmageriet erhvervet Kundskab,
som og af den Erfarenhed jeg fik ved

Brugen af mine a de Chronometers,

Chronometern er i Grunden intet andet end et Lommeufir,
der gaaer fuldkommen æqvabilt, og som altsaa svarer til sit Navn:
at være Tidholder og Tidmaaler.
Det maa som et Lommeuhr
have Træk- og Spiral-Fjedre, ligeledes den saa kaldte Uroe.

I Chronometeret bestaaer Uroen af folgende væsentlige Dele:
1, Udlosningsværket for Stighjulet,
metere er af lige Mekanisme.

hvilket ikke i alle Chrono-

s. Hjulet eller Cirkelen, som svinger frem og tilbage, hvilket
Hjul kaldes Regulatorenä

3, Spiralfjederen.
4* Kompensasionen.
5. Tvende Kugler eller Skruer, hvorved Gangen kan stilles fortere eller langsommere.
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Chronometeret haver ikke det saa kaldte Rokkerværk, hvor
ved Spiralfjederen kan forlænges eller forkortes; i forste Tilfælde
til at gaae langsommere, naar det gaaer for fort, og i andet at
gaae fortere naar det gaaer for langsomt.

Spiralfjederen beholder altid den samme Længde, som den
har faaet fra Konstneren; men for at bringe Ühret til ar gaae fortere eller langsommere er i Periferien af Regulatoren anbragt ideKugler eller Skruer med temmelig störe Hoveder, disse vil jeg
kalde: Stilskruerne; naar samme noget udskrues, bliver den ud
vendige Periferi af Regulatoren foröget og fölgelig behöver den
længere Tid til at fuldfore sit Sving, Uhrct gaaer da langsom
mere.
Det modsatte finder Sted, naar disse Kugler indskruesVed disse edc Stilskruer eller Kugler er det altsaa at Chronometrerne stilles til at gaae fortere eller langsommere, hvilket den, som
betjener sig af Chronometcret, selv bor kunne forrette.
Naar
Chronometcret ikke gaaer, og Regulatoren fölgelig staaer stille,
findes den ene af disse Skruer at vende imod Tallet 12 paa Zifferpladcn, og den anden imod Tallet 6.

Naar det ved disse Skruer skal stilles, maa man være op
mærksom paa at begge stilles eller skrues ligemeger,
Man betje
ner sig dertil af en hin Skruetrækker, hvis Flade ikke maa gaae
trangt i de paa Skruerne gjorte Indsnit, hvorved man lettelig
kunde komme til at give Regulatoren et skadeligt Ryk frem eller
tilbage.
Da saadan Ud- eller Indskruen ofte maa skee yderst
ringe, f. Ex. ikkun
af Skruens Omgang, naar det blot gjel-

der enkelte Sekunder i Chronometerets Gang»

som skulde rettes,

saa gjör man vel i paa Skruetrækkeren at anbringe en Viser af
-omtrent 2 Tomers Længde og af Tykkelse som en fiin Knappe
naal, hvilken man sætter nær hen til Skruetrækkerens Hæfte, der

ved seer man lettere den Omdrejen,

som Stilskruerne gives.

Skal Gangen ved disse Skruer rettes, er det fornødent at
Chronometeret bringes i Staae, hvilket skeer saaledes: En tynd
Naal holdes til Regulatorens Velvbom, der hvor den er rundt af
drejet.
Den Friction, som dette frembringer paa samme, gjor

at den standser.
At holde Naalcn til Regulatoren selv, medens
den har sit raske Sving, kunde let foraarsage et voldsomt, og
altsaa höjst skadeligt Stod i denne Chronometerets vigtigste og höjst
emfindtlige Deel.

Naar Regulatoren saaledes er bragt i Hvile, vil man uden
Vanskelighed kunne behandle dens Stilskruer.
For at finde om
begge Srilskruer ere rigtig stillede . imod hinanden, pröver man i
en vis bestemt Tid, f. Ex, i 24 Timer, Chronometerets Gang,
naar det staaer paa Tallet 6, Det er at sige: i samme Stilling,
det hænger. Og atter i 24 Timer, naar det staaer paa
Tallet 12, saaledes at Pendanten vender ned ad.
Skulde det i
forste Tilfælde gaae fortere end i andet, er det Tegn til at Skruen
ved 6 er for meget indskruet.
Dette er rigtig nok det modsatte af hvad som finder Sted i
et almindeligt Lommeuhr; thi gaaer det fortere naar Tallet 6 ven
der nedad, er det Tegn til at Regulatoren i den nedad vendende
Deel er for tung, og i modsat Tilfælde for let.
Men da Regu
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latoren i et Chronometer gjÖr i sit Sving frem og tilbage næsten
en heel Omgang, saa maa Gangens Ujævnheder i de anforte 2de
Stillinger rettes paa den anforte Maade»

Dette har jeg fremsat for at forebygge den urigtige Fremgangsmaade, som vilde fåae Sted,
*
naar man rettede Chronomererets Gang i bemeldte Tilfælde efter Uhrmageriets almindelige
Regler.
I mit Emeryske Chronometer ere disse Stilskruer af Guld,
formodentlig for derved at være tungere.
Folgen deraf er, at
disse Skruers mindste Vriden giver en större Forandring i Chronometerets Gang.
I Arnolds Chronometer derimod ere Stilskruerne
af Staal, og kunde vrides omtrent
Omgang naar 3 til 4" i
Chronometerets Gang skulde forandres til det fortere eller lang
sommere.
Chronometeret bör saa meget som mueligt holdes i den
samme Stilling j thi det er ikke mueligt, i det mindste har det
ikke lykkedes mig, at bringe det til samme Gang naar det ligger
paa Kassen, som naar det hænger eller staaer paa Tallet 6. Begge
mine Chronometere gaae 4 til 5" fortere i 24 Timer, naar de
ligge paa Kassen, end naar de staae paa Tallet 6. Dog har dette
fornemmelig Sted om Vinteren, naar Olien er stiv af Kulden,

Aarsagen til dette troer jeg at finde deri at Regulatoren haver
mere Friction naar Chronometeret staaer paa Tallet 6 end naar det
ligger paa Kassen,

I forste Stilling ligger den med sin Tyngde paa begge
Tappe, i andet derimod hviler den paa Enden af den ene Tap,
Frictionen er da mindre, og fölgelig er den Modstand, som den
gjör mod den Kraft,
der vedligeholder dens Sving, formind
sket, den löber altsaa lettere frem og tilbage, og fölgelig acce

lererer noget mere end naar denne Modstand er storre.

For paa Rejser at kunne beholde Chronometcret i samme
Stilling, vil det være gavnligt at man bærer det i en dertil gjort
Lomme,
som anbringes ovenfor den sædvanlige Vestelomme.
Det beholder, ved saaledes at bæres, den samme Stilling enten man
*
sidder eller staaer, og faaer tillige et blödere og mere roligt Leje,
end naar det bæres som andre Lommcuhre.
Om Natten opstiller
man det i det dertil hörende Træfutteral,

saa at Tallet je ven

der opad.
Foruden de anförte c de Stilskruer paa Regulatoren haver
den end videre til Kompensasionen ade Skruer, hvilke, naar Regu
latoren er i Hvile, vende imod Tallene 3 og 9 paa Zifferpladen.

Spiralfjederen forandrer som bekjendt sin Længde, ved de
forskjellige Temperaturer, hvoraf naturligvis folger, at Uhret maa
gaae langsommere i Varmen, som forlænger Spiralfjederen, og for
tete i Kulden, som forkorter den. Kompensasionen til at hæve
disse for Uhret saa skadelige. Ujcvnheder er .anbragt paa Regulato
ren, og bestaaer af ade med Regulatorens Hjul koncentriske tynde

Böjlcr,

der ere fæstede til Regulatoren i deres ene Ende, men
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ere löse og bevægelige med den anden Ende, paa hvilken cr an
bragt en Kugle eller Skrue med et stort Hoved.

Disse Böjler ere gjorte af sde Slags Metaller: Staal og
Messing, eller Staal cg Zink, sammenloddede tæt til hinanden,
saalcdcs at Staalet vender indad til Regulatorens Center, Messinget
derimod udad.
Hver saadan sammensat Böjel udgjör henved den 4de Part
af Regulatorens Periferi.

Da Udvidelsen af Messing forholder sigtil Udvidelsen af Staa
let som 121 til 74, saa maa deraf folge at den Ende, som ikke er
fæstet til Regulatoren, maa bevæge sig indad tildens Center ved en
tiltagende Varmegrad, fordi Messinget, som er udvendig paa
Bojlen, udvider sig mere end Staalet, som udgjör Bojans indven
dige Deel.
Kuglerne, som ere anbragte paa Bojlerncs löse
Ender vilde derfor ved den forögede Varmegrad ligeledes give
sig indad til Regulatorens Center, og derimod længere fra sam
me i Kulden,
Saaledes bliver da Regulatorens Svingnings Periferi min
dre i Varmen end i Kulden.

I Folge dette vilde,

naar ingen Spiralfjeder var, Uhtet
gaae fortere i Varmen end i Kulden.
Spiralfjederen derimod
bliver længere i Varmen og sinker Uhrets Gang, i Kulden haver
den en modsat Virkning.
Saa meget altsaa, som Spiralfjederen
Sel. ¿¿r. 1805. iy. Del, II. Htfte.
E
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ved dens Forlængelse i Varmen sinker Uhrets Gang, saameget skulde
hine paa Bojlerne anbragte Kugler,
som i Varmen gaae indad,
paaskynde den. Naar disse ade Ting saaledes godt balansere hinanden
er Uhret rigtigt kompenseret, og lider ingen Forandring i dets
Gang ved Forandringer af Varme og Kulde.

Kuglerne paa Böjlerne kunde skrues ind og ud, og derved'
rettes Kompensasioncn saaledes: ar f. Ex. Kuglerne skrues ud der
som Uhret gaaer for langsomt i Varmen , thi da vilde disse Kug
ler ved at gjöre et större Sving, komme nærmere til Regulato
rens Center, og derimod begive sig længere ud fra Centeret i Kul
den.
Den modsatte Skruen finder Sted naar Uhret i Varmen
skulde gaae for fort.
i

Denne Rettelse i Kompensasioncn er yderst vanskelig og for
drer megen Tid og Móje. Den bor derfor ikke foretages af no
gen uden Konstneren selv,
med mindre den Angjeldcnde haver
dertil den fornödne Kundskab og Behændighed.
At stille eller verifisere Kompensasionen gjores desuden
saa meget vanskeligere ved den vigtige Rolle, som Olien spiller i
alle Uhre, og fornemmelig i dem, hvor man fordrer saa megen
Nøjagtighed som hos Chronometeret.

■ ,
■
\
Ved Forandring i Temperaturen voxer eller aftager Oliens
Sejhed—bliver

stivere i Kulden, men mere smidig i Varmen.
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I Kulden altsaa forogcr den Fri etionen, Regulatoren faaer derved
mindre Kraft, den svinger fölgelig i mindre Bue, Uhret gaaer
saaledes fortcre.

I Varmen finder det modsatte Sted.

Denne Oliens Forandring er ikke til alle Tider den. samme,
jo længere den haver været i Uhret og derved tiltager i Ureenhed
og Sejhed, desmere frembringer den skadelige Virkninger og kan
ikke paa nogen Maade kompenseres.
Heraf folger: at naar Kornpensasionen skal verifiseres, det
er:
naar forbetneldte Kugler paa Regulatorens af ede Metaller
sammensatte Bojler skulde stilles og skrues indtil Temperaturens
Indflydelse paa Spiralfjederen er hæver, da maa Uhret ingen Olie
have; forst efter Kompensasionens Fuldbringelse gives Uhret den
fornödne Olie. Lettelig vil man derfor indsee at dette er et Værk,
som fornemmelig tilhorer Konstneren.
Der maatte indvendes : saa var det da bedst at Chronometrerne aldrig fik Olie. Dertil vover jeg at svare: Saadant bliver
nok aldrig mueligt; men mueligt var det maaskee nu, da Mathematikeren og Mekanikeren synes i Chronometrien at have naaet
den mueligste Höjde, at og Chemikeren vilde række en hjelp.
som Haand og anvise til Chronometerers Smörelse en Flydenhed»
som hverken æder Metallet eller bliver sej.

dig:

Olie i Chronometrerne anseer jeg af 2d.e Aarsager nødveni. For at hæve Frictionen og forebygge Tappenes og Udlos

værkets Slidning;

2. Fordi det,
under den omhyggeligste'BeE 2

3<5
handling, dog ikke kan forebygges, at jo det fineste Stöv træn
ger ind i Chronometeret. Naar da saadant Stöv samler sig i Tap
hullerne, vilde Tappene klemmes og gaae trangt. Er derimod
Olie brugt, vil den imod.tage Stövet og holde det paa sin Over
flade,

eller udskyde det Stöv}

som havde samlet sig i Taphul

lerne.
I Folge heraf var det maaskee for Uhrmagerne en Advar
sel paa rette Sted, at de gjöre bedre i at give Taphullerne for
meget end forlidet Olie og altid saanieget, som Taphullets
Forsænkning kan imodtage,
X
-,
En större Deel Olie bliver ikke saa hastig sej, og det ind
trængende Stöv har ikke saa megen Virkning paa en större
Mængde ÜRie som paa en liden Deel, til at gjöre den ureen»
Hvor nödvendig Olien er til Chronometrcrne har jeg af
çgen Erfaring lært,
og det maatte tillades mig her uat anfore

samme. .
Da jeg forst i Aaret iSo$ fik fra Arnold det Chronometer,
hvormed foranförte Længdeobscrvasion imellem Kjöbenhavn og
Wang er anstillct, satte jeg det strax under Observasion.
De for
sti ede Maaneder vedligeholdt det en særdeles jevn Gang, men
derefter blev det saa urigtigt at det fejlede nogle Sekunder, snart
frem snart tilbage, i 24 Timer. Jeg havde bemærket, at Arnold
havde givet Taphullerne saa megen Olle, som de kunde modtage,

men i Udlosningsværket
brugt.

var

intet

Tegn

til

at

Olie

var

Da bine betydelige Urigtigheder i dets Gang indtraf, sögte jeg at finde Aatsagen. Jeg aabnede det og med et godt For
størrelsesglas betragtede Udlosningsværker.
Saavel paa Tænderne
af Stighjulet, hvilket er af Staal, som og omkring Stighjulet paa
lille Bådenen, opdagede jeg et rödt Stöv, hvilket jeg ikke kun
de andet end antage for Rust, med en fiin Pensel afbörstede jeg
dette, og gav Udlosningsværket en liden Draabe Olie. Dette hav
de den gode Virkning at Chronometeret antog sin forrige censformige Gang, og har siden holdt sig meget godt.

I
Uden denne Fremgangsmaade skulde min Dom om dette
Chronometer bleven meget ufordelagtig og jeg dermed anseet mig
meget bedragen af Arnold.
~
_
.3
Fn 'rigtig Behandling med Chronometeret fordrer altr.'-a at
dets Udlosningsværk, engang hvert Aar, var det end hvert halve
Aar, maa have frisk Olie,, og for-at udfore dette raader jeg tii
folgende Fremgangsmaade.

Chronometeret bringes i Staae ,

saaledes sçm tilforn er

viist.

Derpaa afvisker man med en Pensel det urene tiligemed den gamle Olie paa den halve Deel af Stighjulet, som ven
der fremad ; sætter Chronometeret paa- ny i Gang ved at vende det
hurtig om dets Center, standser det atter, saaledes at den anden
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halve Deel af Stighjulet vender fremad,
igjentager dette saa ofte
indtil map seer at Stighjulet er fuldkommen reent.
•
—

' '

■

1

Den Pensel, man dertil bruger,

_

*

-

*

afklipper man i Enden,

.~saa at den er but, og forinden den bruges renser den vel for
de afklippede Haar og al Ureenlighed.
Naar Stighjulet saaledes er renset, sætter man Chronometret
‘iGang. Derefter tages en ril Enden særdeles tyndfiler Sraaltraad, af
Tykkelse som en fiin Haarnaal, paa hvis tyndfilede Ende er bojet
et Öje, ikke srörre end at den fineste Naalspids kan stikken deri.
Paa dette Öje tages af den fineste Provence-Olie en Draabe ikke
större end er lidet Sandskorn. Denne Draabe holdes til Stighjulets
Tænder, soin under dets Gang tager ril sig den Olie, som var i
og udenom Staaltraadeils Oje, hvorvçd det faaer den fornödne
Salvelse. ‘Andre Dele end Stighjulet trænge ikke til at forfriskes
med Olie. Tappene og det mere faae ved Chronometerets Renovatsion saa meget, som behoves til nogle Aar.
■ ■

. ,

■

i-

.

Chronometeret bor aldrig aabnes uden i et reent og for om

svævende Stöv frit Værelse.
Dét l)ör desuden aldrig aabnes uden Nodvendighed fordrer
at Stighjulet skal have Smorelse,
eller dets Gang til der fortere eller langsommere rettes ved Regulatorens ade Stilskruer.

End ikke den Deel, som dækkes ved Glasset, maa uden

Nodvendighed aabnes,

,saa at Zifferpladen bliver blotter;

Stöv

og Urcenligheder kan derved, saa let lægge sig paa den,
dette
komme imellem Sekundviseren og Pladen, hvilket rimeligvis vil
foraarsase Skade. Men skulde man erfare at saadant havde lao-t
sig paa Zifferpladen, eller fæster sig til Sekundviseren bortforer
man dette med ovenbeskrevne Pensel, og saa meget som mueligt
bruger en let Haand, da man imidlertid lader Chronometerct ved
blive at gaae»
/

Naar Chronometeret optrækkes maa det holdes ganske stiller
imedens Nögelen omvrides. Dets Udlosningsværk er af den Be
skaffenhed, at det kan standses naar man i Haanden giver det en
cirkulær Bevægelse om dets Center.
4

4

Naar det derimod er gaaen i Staae enten ved Forglemmel
se af Optrækning, eller andre Aarsager, saa vedbliver det at staae,
om man endog optrækker det, indtil det har faaet en cirkulær Be
vægelse.

Sekundviseren maa aldrig vrides frem eller tilbage, men
vil man have Viseren stiller, og det til bestemt Sekund , bringes
Chronometeret i Staae paa anförte Maade, Minut- og Time-Viserne
stilles derefter paa de Tal de skulde vise, og naar Stillingen skeer
efter et andet reguleret Uhr,
iagttager man det Öjeblik,
da
Uhret kommer til den Sekund, Minut og Time, hvortil Chronome
teret blev stillet, og da öjcbliklig gjör én sirkulær Bevægelse med
Chronometeret, som derved begynder at gaae.
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Minutviseren kan ligesaavel uden Skade vrides tilbage som
frem.
Naar Chronometeret, efterat have været i Staae,’ sættes i Gang,

antager det ikke sin rette og bestemte Gang inden 24 Timer, först

derefter vil dqt gaae eensformig.
V

■

/

Disse ere de Forskrivter for en rigtig Behandlingsmaade med
Chronometerct, som jeg troede kunde blive gavnlige for dem, der
ikke ere vante , eller af Erfarenhed have lært at omgaaes dermed.

Maaskee kunde disse og blive nyttige for en eller anden med
Chronometrien ubekjendt Uhrmager, naar han vilde vove at reno
vere disse Konstværker.

'
,

i

'
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1 Anret 1799 gav jeg mig den Ære nt forelægge det Kongelige
Videnskabernes Selskab nogle Anmærkninger over Fyhrene pact Ky
sterne} samt over de forskellige Findes Firkning paa en i Luften
fritstaciende Lue, som Selskabet har beæret med at optage i den
forste Deels andet Hæfte af dets Skrifter for Aaret 18.00., Side
17>
Siden den Tid er der indrettede adskillige nye Fyhre paa
vore Kyster, som jeg har havt den Lykke at gjore Forslag og Pla
ner til; jeg smigrer mig med, at have foruden det’ som jeg i
bemeldte lille Afhandling, alt har berört, anbragt adskillige ikke
ubetydelige Forbedringer og nye Indretninger baade ved Blus- eller
Stcenkuls - Fyhrene, som ved Reverbeer og Lampcfyhrene.
I
Andledning heraf gjör jeg mig det Haab, at det Kongelige Videnska
bernes Selskab ligeledes med Godhed vil modtage en udforlig og
med Tegninger vejledet Beskrivelse over disse Indretninger, hvil
ken ifald den maatte findes værdig tfl at optages i Dets Samlinger,
kunde vise hvad der til denne Tidspunkt er udfort i Fædrenelan
det i denne Sag, og tillige mueligen give Andlcdning til hældigete

Planer for dem,

som i Fremtiden skulle arbejde i samme Fag.

F s
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Men forend jeg- indgaser i nogen Déraillé elfer særskildt
Beskrivelse af de forskellige Fyhre og deres Indretning, maa det
tillades mig at fremsætte nogle almindelige Betragtuihger.
Ved det blotte Navn Fyhrer, forbinder enhver det Begreb", at
det er saadahne Lys som man indretter for de Söefarende og sætter
paa Landpynter, Oer og s. v. til at veilede dem at tinde Vej, og
at kunne sejle om^Jattcn i snevrc og vanskelige Farvande; eller
til ar gjenkjende saadanne Landbukker, som cre vigtige at ansejle,

eller tage sin affarende Punkt fra.

som ved,mange
andre deslige Indretninger, at gjore sig nöje bekiendt med enhver
Beskaffenhed, saaveLaf Farvandet i og for hvilket Fyhret skal
tjene, som af den endog ofte tilsyneladende ringeste local Om
stændighed af det Stæd paa Landet man vælger til at anbringe det»
Ved Fyhrers Anlæg er det nödvendigr,

Naar man tager Söe-Kaarter for sig, ville mange efter det

blotte Öjesyn maaskee strax henpege paa de Pynter, Landhukkcr
o. s. v. som saaledes maatte synes at kunne være de passeligste
til Fyhr Anlæg; og dog kunde de være langt fra det rette Maal,
og enten vælge et aldeles unyttigt eller forbigaac det vigtigere
Sted, ja maaske- angive et saadant hvor det formedelst en eller ananden Beskaffenhed paa Landet nærmede sig til Umuclighed at an
lægge et Fyhr; det hender derfor iblandt, at endog selv befar
ne Sôemænd, fælde vrange Domme og gjöre Forslag til Fyhrers

Anlægs som enten ikke vilde medfore de af dem forventende For-
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dele, eller at der ved Stedet var dem ubekjendte Vanskelighed
der, der kunne hindre Forslagets Udførelse,
Den som skal hensigtsmæssig anlægge et Fyhr, har derfor
adskilligt at iagttage, og bor foruden at være vel bekjendt med Farjr
vandets Beskaffenhed for hvilket det anlægges, nöje undersøge
enhver Omstændighed paa den Landhuk som man bestemmer til
Anlægget; thi hvorvel der er unægtelig!, at jo höjere man særter et
Fyhr, i desstorre Omkreds vil man kunne see det, saa kan der
dog gives flere Aarsager, at man ikke altid vælger det höjeste
Sted, der kunne særtes paa.
Der kunne ikke alene være Hin
dringer i Henseende til Optransportering af Kul m. v., men an
dre Natur-Beskaffenheder kunne tilfældigviis have, Sted og give en
lavere Punkt Fortrin for en höjere; saasom at Taage eller Skyer
lagde sig særdeles mere an paa Toppen af et Bjerg fremfor paa et
andet Sted, en Omstændighed der kan beroe paa de mecst hærskende Vindstrog, i Forening med de övrige omværende Bjerges re
lative Beliggenhed m. v. Er Landpyndten derimod en lav udskyden
de Sand-Pynt, behoves höje Fyhrtaarne : man maa da undersöge
Grundens Beskaffenhed til at * bære en saadan Bygning, om den,
som. ofte -kan være Tilfælde, enten er moradsig eller usikker SandGrund, saa at der behoves Pilotering, Slyngeværk og deslige,
til at sikre Bygningens Fundament.
Især maa man ved slige
Situationer ligeledes ikke forglemme at være agtpaagivende paa
Strømmenes Skjæring mod Kysten, og Soens Paabryden, om disse,
og dennes Kraft, ikke med Storme af visse Vinde skulle kunne
bortskylle saadanne Landpyndter eller forandre deres Dannelse, saa
at man ved Anlægget kan troe at have valgt et godt Sted,

og
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nogle Aar efter finde sig forundret ar den opförde Bygning muehg staaer Fare at un derm i aer.es af Soen, skjöndt den havde været
•meget solid bygt; disse cre nogle af de vigtigste Gjcnflsrande,
som de der forfatte Planer til deslige Anlæg, have at være op
mærksomme paa, hvilke blot beröres for tildeels at .vise hvad der

fordres, da flere kunne anföres, men som dog ikke bör und’
gaae den Skjonsomme der overdrages Undersøgelserne. Ikke min

dre maae man, som forhen sagt, være..velbekjendr med Fahrvandet,
for derefter at bestemme Stillingen af Fyhrct eller Fyhrene, paa

det at Soemanden kan have den efter .Farvandets Beskaffenhed attraaede Veilcdning deraf. Heraf folger videre, at Fyhrene kunne
være af forskjellige Slags ligesom Omstændighederne fordrer den
saa vel i ¿Henseende til Afstanden som de skal sees paa, som an
dre Bieomstændigheder.,

at r.aar der i et sne

som ogsaa det,

vert Farvand ere flere Fyhre, at de enten ved Stillingen de kunne
sees fra, eller ved andre udmærkede Adskillelses - Tegn, saaledes kan biendes fra hverandre, at Soemanden-ikke bör kunne
forvildes eller antage det ene for det andet.

For nærværende Tid kan man classificere Fyhrene i 3de
Slags; nemlig simple Lampe - Fyhre,
roterende eller omkringgaaende Blink - Fyhre, og endelig Blus- eller Steenkulsfy.hre. Jeg har
ikke sjælden hört forskjellige Domme om Fyhre og deres Indret
ning, og den Sætning paastaaet, at Lampefyhre havde Fortrin
saavel i Virkning som i Sparsommelighed, frem for Steenkuls-

Fyhre,

men naar man fremlagde mig, i ovrige Henseender ube

tinget,

det Spörgsmaal, hvilket Slags Fyhre der var ar give For

trin,

i Hensyn til -bestemt ..Synbarhed,

fra den længst timelige
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Afstand, da'maatte jeg erklære mig for vel indrettede SteenkulsFyhre: nemlig af det Slags, som jeg i forbemeldte min ¿afhand
Om forskellige

ling:

Vindes Virkning' paa en i Luften frit

som et Slags
Hoved - Fyhre,
vil jeg her forst ,
Veiledet med , behørige
Tegninger, give en udforlig Beskrivelse over hvorledes de ere
indrettede, som jeg i den senere Tid har havt den Ære at gjore
Planerne til, og derved særdeles følge Tegningen af det som
i indeværende Aar er Eleven bygt. paa¡ Fakkebjerg paa Lcmgelandi
Foreløbig maa jeg bemærke,- at hvad Taarnets Hojdc berræffer,
stående

Lue,

har

omtalt.-

Betragtende

disse

som et Fyhr anbringes paa, da- er det aldeles vilkaarligt og beroer
paa Stædct hvor det skal staae , enten samme er höjt eller

lavt.

Fakkebjerget er höjt og desaarsag behövede man ikke at give

Taarnet her mere Höjde end fornoden til Fyhrets beqvemme Inde
retning»

*
Figur ty viser Öpstalten af dette Taarn med Overbyg
ningen eller Lygten, og Figur 2 er Gjcnnemsnittet deraf.
Byg
ningen eller Taarnet er- en regulain Sexkandt ; paa hver Side af

S'anime er Fig. 1 og 2, en Gevölbt,
n,
n-, fly for» forer
til Foden af den i Midten opgaaende Skorsteen b,b. Fra hvilken
Side Vinden kommer, vil den naturligviis falde ind i en af disse
Gevöibter og. stöde an mod Foden af Skorstenen, paa hvilken der
lige for hver Gevölbt er et Hul, eller Aabnirtg r', c, c, c, om
trent i Fod bred, til halvanden höjr; for sanime er der Jernskaader d, d:, dy som bör slutte godt, disse Skaader kan formedelst en

Snor eller Kjæde e, e, som gaaer op igjennenr et Rör, f,f der er

fnbragt igjennem Gevölbterne. langs med og uden paa; Skorstenen
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9» gaae op i Fyhr-Lygten, trækkes op eller hikkes til efter Behag.
Den Fyhr Oppassende kan saaledes ved at trække Skaaderne lidt
eller meget op, og efter hvad Side han i Hensyn til Vinden
aabner Skaaderne, erholde lidt eller meget Træk til Fy b ret-, som
kommer fra neden op i Skorstenen tii Ilden. Naar Fyhret pas
ses ordentlig holder Luen en stadig Hojde af 4 Fod *).
Skorste
nens Hojde ovér Gulvet i Lygten er 4I Fod , det er omtrent ligemed Brystet af en Mand , saaledes har den Fyftt Oppassende beqvemt at lægge Kullene paa Risten, og kan magelig, vedligeholde
Ilden, samt rage op_i den naar behoves.
Varmen af en saa
stærk Lue er folelig, men saa snart Manden sætter sig, som
han kan mellem Pasningen, har han ingen Hinder af dem

Fig. i og 2 , saavel til Forstøvning af Lygten, som til videre
Beqvemmelighcd iFyhr-Værelset, er deren circulairFodmuur
g
omkring det, som er 3^ Fod over den överste Platreform af
Taarnct, eller Gulvet i Lvgtcn. Saaledes er det överste af Skorsteenen just 1 Fod höjere end bemeldte Fodmuur , og da Vinduer
ne ere 6 Fod hoje , saa staacr Luen just lige med Midten af
Vinduernes Höjde.
Den Rist som lægges oven paa Skorstenen at tjene til FyhrHerde, synes mig at fortjene en særdeles Beskrivelse; hvorfor jeg
har afbildet den med dens Dele under Figurene 3, 4, 5, 6, 7, g,
9, jefter en större Maalestok for at blive tydelig.
Alt er af
stöbt Jern.
Fig. 6 viser Ristens Ring fra Siden med dens Fal*) I meerbemeldte Afhandling er indlöben en Trykfejl Side 198, da
der staaer at Luen holder sig 6 til 8 Fod hoi, skal vare 4 Fod.
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ser, i hvilke de löse Jernstænger Figur 7 passer. Disse Srænger
ere prismatiske,
som man seer af Fig. 9, der viser dem fra
Enden, brede for oven og skarpe ned efter, saa at naar de
nedlægges, bliver Risten, seet fra oven som Fig. 3, meget
tæt, at ingen Kul kan falde igjennem; men alene den udbrændte
Aske.
Risten seet fra neden viser Fig. 4, fra unden er der
da megen Aabning imellem de prismatiske Stænger,
LuftTrækket som kommer op af Skorstenen, kan saaledes virke godt.
At disse Riststænger maa være af forskjellig Længde, forstaaer sig
afsig selv og viser Figurerne, nemlig den Midterste, som lægges
over Cirkelens hele Diameter, er længst og de andre tage af
til begge Sider.
Det er en betydelig Fordeel, at Riststængerne
nedlægges löse, thi derved kan de have frie Dilatation under
Ildens stærke Virkning paa dem.
De Risrstænger som ere faste
i den Ramme, som skal holde dem, enten den er firkantet
eller rund, maa nodvcndig slaae sig krumme; til ydermere at
forebygge dette ved disse, er der en liden triangulair Sideknop
h, h, h Fig. 9 paa Midten af hver Riststang, som stötter dem til
hverandre.
Naar Skorstenen er opfort til behörig Höjde, lægges Ringen
Fig. 6 oven paa Skorsteenspiben, som faaer indvendig et lidet
Bryst i, i Fig. 2, hvorpaa Ringen kan hvile:< derefter lægges
de losej Riststænger i Ringen ; men for nu at danne Ildstedet
eller at indslutte det Rum som Steeukullene skulle lægges i, haves
en Ring 3I Tomme höj og omtrent 4I- Tomme bred, som læg
ges oven paa Risten.
Ildstedet seet fra oven, viser Fig. 5 og
efter Gjennemsnit Fig. 8.
rid. Sti. Sk. l tot. IV Del. II Htfte.

Den yderste Diameter af denne Ring
G
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ligesom Ristens, 24 Tommer» dens Indvendige bliver falgel g 15 til 16 Tammer, for Beqvemmelighed er den Ring som
danner Ildstedet, stobt i fire Dele k, /, rø, rø, hvilke passe i
hverandre; der ei
* indstöbt en liden Öjebolt o, o, o, o, i
hver Deel, for deslettere at handle Stykkerne»
Disse lægges,
som meldt, oven paa Risten og i dens runde Ildsted , som den
saaledes danner, lægges Kullene til Fyhret.
Ved ' det at 'den
ydre Omkreds af Ristens underste Ring, dækkes af den firdeclre
Ring indtil en Brede af 4I Tomme i hele Omkredsen, kan Ilden,
aldrig komme til at beröre bemeldte underste Ring, men denne bli
ver uforgjengclig. Skulde Heden, af den idelige Ildning hver Nar,
forbrænde Riststængerne, saa at der blev for megen Aabning imel
lem dem, er intet lettere end at have Reserve af disse og ombytte
dem, de kan imidlertid holde i flere Aar, som vi have erfaret;
da Risterne paa andre Steder temmelig snart forbrændes»
er,

Forbemeldte Indretning af Skorstenen og Ildstedet vilde
allerede være en vigtig Forbedring ved Fyhrene»
At omringe
dem med Vinduer, eller, saa at sige, at bygge en Lygte
øm dem, er i Forening dermed, Hoved - Forbedringen ved de
nye Fyhre»
Naar man paa Stædet har undersögt, hvor stor Vinkelen,
taget fra Fyhrets Centrum, kan blive af den Omkreds af Fyhret,,
som vender mod Landsiden, og derfor ikke behover at sees,
saa inddeles den övrige Deel af Omkredsen i Vindues - Fag af
passelig Brede ;
Vindues - Fagenes Antal er alrsaa vilkaarlig,
efter Stedet Fyhret staaer paa, deres Höjde er antaget bestandig til 6

Fod.

serne,

Hovedstolperne til Lygten blive stöbte, og Vindues - Spros

som

indfatte

Ruderne,

En ikke uvigtig

smeddes.

Iagttagelse bör paasees ved Vinduernes Inddeling, og under Ar
bejdet, det er, at alle Rammerne til Ruderne, og Ruderne selv,

blive nöjagtig af eens Störreise, hvilket har den betydelige Bekvem
melighed, at naar en Rude gaaer tilfældigviis i Stykker, kan en
anden let indsættes. Derfor er fremdeles den Indretning, at naar
Ruderne ere indlagte i Sprosserne, som paa den ydre Side , have
en liden modstaaende Kandt eller Ramme , saa anlægges paa
den indre Éide, til at anholde Ruderne, en lös smal JernRamme, som tilhæftes med smaa Hvirvler, saaledes, at disse
Rammer, igjen let kunne aftages naar en anden Rude skulde
indlægges ; mellem den indre Ramme og Ruderne maa udfyl-

des med Klædelister og Bomuld, og Ruderne ikke passe alt for
knapt i Sprosserne; men at der er lidt Spillerum ; thi naar JernRammerne, formedelst enten udvendig eller indvendig fra kom
mende Varme, udvide sig, kunde Ruderne ifald de laae for knapt,
trykkes og saaledes knækkes.
Paa den ydre Side bör derimod
Sprosserne eller Rammerne omkring Ruderne kittes paa alle Kand
ier med sædvanlig Glarmesterkit, for at forebygge Slagregns Indtrængelse,

eller alt for stærk Trækvind,

Paa den indre Side

maa derimod Ruderne paa ingen Maade kittes *).
Disse Anmærkninger rnaatte maaskee Forekomme mange Læsere tri.
vielle; imidlertid ere de vigtigere, end de ved forste Øjekast synes»
Det tillades mig at fortælle en liden Anecdote»
De forste Fyhre af dette Slags, som bleve indrettede efter min der
til opgivne Plan, vare de 2de nær hinanden staaende Nakkehoveds

G
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Jeg troer her at burde bemærke,

at i forbemeldte’ Af

handling om Vindens Virkning paa en i Luften frjtsraaende Lue,
er sagt:

at Fyhr-Lygten blev given 7 Alen eller 14 Fod i Dia-

Fyhre, lier i Sjæland, det var bleven bekjendtgjort at disse skulde
tændes for at brænde bestandig d» 13 April igoo.
Da Indretningen var aldeles ny,
vilde jeg naturligviis i
Forvejen eftersee, om Hasndværkerne havde iagttaget alt tilbør
ligt, og tog derfor i Marts Maaned derhen; det var samme Dag
et meget klart Soelskin, men lidet kjolig Lüft af Osten; jeg kom
til Stedet om Eftermiddagen, foranstaltede strax at tænde det ene af
Fyhrene ved Dagen,
da man ikke kunde tænde det om Aftenen,
forinden den bestemte Tid.
Da Fyhret var kommet i Brand ®g
Lygten eller Fyhr - Værelset blev opvarmet, knækkede alle Ruderne
paa den ene, og nemlig paa den vestlige Side, i det ene Fag, med
uendelig mange Sprækker, det næste havde ogsaa mangeSprækker,
dog ej saa mange, det tredie næst ved mindre o. |s. v., men i de Fag
som Solen ikke skinnede paa, og paa hvilke den kjölige Luft derimod
virkede, vare Ruderne hele. Nogle af de Tilstedeværende meente strax
at den hele Indretning maatte nedtages, og at man maatte gaae tilbage
til det gamle, at have Fyhrene i frie Luft o. s. v*
Jeg lagde Haan
den paa de knækkede Ruder, for at fornæmme om Varmen som
Fyliret foraarsagede, kunne være Aarsagen — bad de Tilstædeværende
tt sige deres Mening derover, som rigti-g nok ikke syntes dem sandsyndlig« — Imidlertid var Ruderne knækkede,
og hvad tder var
«keet paa den ene Side i Dag, kunde skee paa den anden i Mor
gen. — Men hvorfor ikke strax paa alle .Sider,J da dog Uden stod i
Centeret?

Da jeg bemærkede Aaarsagen, lovede jeg, at tænde det andet
næste Dag, lod strax hente en Glarmester fra Helsingöer,

Fyhr

.

■

?

' ■

.v
*

’

.
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meter.
Det var virkelig- den 'Diameter,
som blev brugt til
Nakkehoveds Fyhre; men man var der bunden til ikke at over
skride denne, formedelst at Taarnéne vare rilfældigviis byggede
i Forvejen, og kunde ikke uden aldeles Nedrivelse og Ombyg
ning forandres, og da denne Diameter i Henseende til Varmens
Virkning blev funden tilstrækkelig, er endog et Par senere nybyg
te Fyhre ei ble ven större. Imidlertid er det unægteligt, at en större
Diameter vel foranlediger nogen mere Bekostning i forste Udlæg ;
men har virkelig i det hele, og især for de Oppassende, megen
mere Bcqvemmelighed, derfor er ogsaa de seneste Fyhre givet 16
Fod i Diameter, som af vedlagde Tegning sees»
Det er i det Foregaaende anmfcrket, ct paa den Side af Lyg
ten eller Overbygningen, som vender mod Landet, og fra hvil
ken man ikke bchöver at seeFyhret, opforer man istædet for at
sætte Vinduer, en Muur p, p, p, p\ paa denne anbringes naturligviis Indgangs - Dören y, c[ Fig. i og 2, hvorved det er at
iagrtage, at Muren paa det Sted maae have Tykkelse nok eller er
lidet Udspring, saa at der kan blive dobbelt Dör , da det er al
som maatte udtoge Ruderne og lægge dem om.
Sagen havde nem
lig bestaaet i at Glarmesteren af Magelighed , eller for at folge Sæd
vane, havde kittet Ruderne paa begge Siderne, saa.at de laae for
fast spendte i Jern-Rammerne, nu opvarmede Solen Jernet uden fra,
og Fyhret indvendig fra, hvilket saaledes udvidede Jernet, at det
maatte knække Glasset, som havde aldeles intet Spillerum, — Saa
let kunde en tilsyneladende liden Omstændighed havde tilintetgjert
en meget nyttig Indretning, saavel for Fyhrenes Godhed, som
til betydelig Besparelse i Kulforbruget
*.
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deles nødvendigt, at naar nogen gaaer ind eller ud, medens Fy li
vet er tændt, maa den ene Dör være tillukket, medens den
anden aabnes, hvorfor der og hör være Rum nok for et Men- .
neske at staae imellem Dörene; thi dersom begge Dörene vare paa
■engang aabne og et Vindkast kom ind i Lygten, vilde det slaae
Luen hen over mod Vinduerne paa’ den modsatte Side og kunde

knække Ruderneu
Den indvendige Side af denne Muur, beklædes med blan
ke Messingplader, hvilket naturligviis giver et stærkt Gjenskin
mod Söesiden, hvorved bemærkes, at disse Messingplader ikke
bör indrettes som et Huulspejl eller Reverbeer; thi da gav det
vel et meget stærkere Skin ; men dette, vilde da alene falde ud
i en lige Linie, og altsaa ikkun Fortrinligere forstærke Fyhrets
Virkning i denne Direction; men denne Messing-Beklædning er
bedre naar den bliver saa at sige en facette., at ¿let giver et Slags
blandet Skimmer i Lygten.
y

■Uagtet det kan ikke nægtes., at den her be-skrevne Muur,
jo er til megen Fordeel, og at den bör gjöres saa breed som
Lejligheden tillader, .at den kan blive; saa maa man ikke desmin
dre, hvor det maatte Fordres, saasom paa Oer, der kan besej
les rundt fra alle Sider, indrette Lygterne aldeles uden Muur *
);
■urnen da maa Indgangen i Lygten være ved en Opgang indven
dig fra.
*) Hos Fyhret paa Öen Færder ved ïndsejb’gen af Christiania Fjord, e*
Lygten indrettet uden .Muur.
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Omendskjöndt man giver Lygten som anfort 16 Fod i Gjerrnemsnit, saa vil enhver dog letrelig indsee, at hvor der i et
saadant Rum vedligeholdes en saa betydelig Steenkuls - Ild■,• vil
der fordres adskillige Forsigti.ghcder og Indretningertil at bort
skaffe den betydelige RÖg, som heraf fremstaaer, samt holde Vin
duerne klare, og tillige gjöre Fyhrværelset, i Hensyn til Heeden,
til et taaleligt Opholdsted, for de Oppassende. — Og disse Midler
ville vi nu forklare.

Man seer af Tegningen , at der over Lygten eller Fyhr
værelset er et Kuppeltag eller Hætte y denne er af Jern -Plader,
og Spærværket, som disse ere lagde paa, ere naturligviis lige
ledes af Jern, det hele hviler paa en bred Jern-Ring, som lig
ger oven paa og holder Stolperne sammen *),
Paa de forste
Fyhre havde man allene sat et temmelig höjt conisk Rör, som
Skorsteen paa Toppen, gjennem' hvilket Rögen gik ud; ved at
see i Gilberts Annalen der Physik 5 B. 4 St. , Beskrivelsen over
den Bosvelske Ventilator, lod jeg en saadan forfærdige, til at an*) Jeg kan ikke undlade at fortælle en ikke nmærkværdig Begivenhed.
Den 3<die November 1801 rasede som bekjændt her i Dan-mark en
overordentlig Storm eller en Art Orkan, hvilken strakte sig til flere
Egne af Europa.
Paa tvende Fyhrtaarne, det ene af Nakkeho
veds, Nord i Sjælland, og det andet ps3 Giedser Odde paa Fal
ster, havde Smedden forsömt at anskrue Kuppelen til Ringen,
som hæfter Stolperne for oven sammen — Stormen afkastede Kup
pel-Taget paa begge disse saa langt fra hinanden staaende FyfirTaarne, og kastede dem omtrent 60 Alen bort fra Taarnet,, hver af
¿isse Kuppeler vejede dog 13 til 14 Skippund«.
Jern-Stolperne

s*
vende som Roghat, paa Toppen af Kuppelen, istæden for det forbemeldte Rör, og som den gjorde en ganske fortræffelig Virk
ning til at trække Rogen hastigere ud af Lygten, især naar der
var den allermindste Blæst eller Luft, blev denne Slags Roghat
anbragt ikke allene paa de siden indrettede, men ogsaa paa de
til den Tid af dette Slags -allerede opforte Fyhre,
Man seer denne Röghat Figur i og 2 i men jeg har, for
her at vise Detaillcn af dens Indretning, tegnet den i Gjennemsnit,
efter större Maalestok Fig. 10 , som derfor vil kun behove
meget liden Forklaring.
Det folger af sig selv, at den maae
være meget let bevægelig, s&j at den allermindste Vind maa kunne
dreie den og derfor hviler den paa en Staalpynt r i en 'vietal- Bösning /, — Den maa dog kunne lettes for at reengjöres, som ikke
er vanskelig, og kun behoves imellem efter lang Tid; man haver
löse Stiger,
at man saavel kan komme op indvendig i, som
udvendig paa Kuppelen. — Den Bosvelske Ventilator, sem her
er .anbragt som Röghat, er som man veed og af Tegningen seer,
et Rör, sat inden i et andet, den hele Roghat drejer sig efter
Vinden,
saaledes staaer det inderste Rör t altid med sin aabne
Tragt T, mod Vinden, og derved giver et bestandig friskt Luft-

*

i

bleve staaende ubeskadiget, kun faae Ruder knækkede; Fyhret
kunne brænde uden Kuppel; men det fulgte af sig selv, at den
blev paasat snarest mueligt.
Ved Nakkehoved er ade Taarne nær
hinanden,
paa det ene blev 'Kuppelen staaende, formodentlig
har Vindströget ikke truffet paa samme Maade paa dette, som paa
de [andre»

.

?

»

i

.''-

'

'jf

s?
træk i Roret «, som ej alene uddriver den i samme opstegne
Rog, men videre tiltrækker den i Kuppelen værende Rüg og ud
jager den. Imidlertid er der en Iagttagelse ycd Forfærdigelscn af
denne Röghat, som jeg ikke troer overflødig at bemærke, det
er, at man maa nöje iagttage Forholdet af Rorenes Længde. Det
yderste Rors Længde bliver tre Gange det opstaaende Rors Vide,
at Viden af samme fra v til w bliver f, og fra w til Enden x f
Dele, at Længden af det indre Rör maa have f Dele af det ydres Læng
de, saa at Enden af det kommer til at naae netop til Midten y, mel
lem w og x. — Man .vil let bemærke, at naar det indre Rör
bliver kortere, vilde den Vind som kommer ind .af samme foraarsage Hvirvler, og Rogen istæden for at udjages, vil slaae ned i
Kuppelen, og er det for langt, vil det blive slöv eller dovent,
om jeg saa kan kalde det,
til at udjage Rögen.
Om samme
Nøjagtighed udfordres i Henseende til Viden af det indre Rör,
nemlig at dets Diameter skal være f af det ydre Rörs, kan, jeg
ikke sige med samme Vished, men jeg har da imidlertid ogsaa heri
fulgt den samme Regel *).
Det ydre Rör bör have lidet skraae
Fald, paa det at Regn eller Snee som Vinden kunne jage ind gjennem det inderste, kan have Afløb.
■

/

.

■

«'

'

I fuldkommen Stille, naar slet ingen Vind var som kunde
dreje Roghattcn og intet frisk Luftströg trække igjennem det in
dre Rör, ville Rogen, uagtet denne Indretning trække langsom ud
*) JeS kjender Nogle som har anbragt af disse Röghatte paa Skorste
ne med Hitid; for Andre ere de mislykkedes, udentvivl fordi Pro
portionerne have vseret forfejlede.

Sel. Sk». 1805. V Del, II Hafte*
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•af Kuppelen, ja endog blive staaende i Lygten; til den Ende Laf
man anbragt sex eller flere Klapper paa Kuppelen, z, Z, z, z af
8 til io Tommer i Firkant; disse ere saaledes indrettede, at
naar man indenfra stöder dem op med en lang Stok, er der paa
den indre Side af Klapperne en liden Krog eller Gaffel, med et
Led paa, hvilken falder ned og understotter dem, saa at de
maa blive staaende aabne, og naar man med samme Stok slaaer
den Gaffel tilbage, falder den langs med Klapperne, der da falde
ned og lukke sig, og saaledes kan den Fyhr-Oppassende skaffe
Rögen flere -Udgangs - Steder.
Paa Ydersiden af Kuppelen bor
der foroven og paa Siderne af disse Klapper være e.n liden opstaaende Kandt, at Regn og Snee forebygges at slaae ned igjennem.
dem, i Tilfælde de ikke vare fuldkommen tætte.
Endelig anbringes ade temmelig store almindelige Vindues
*Ven til latorer i den -.overste Rude næst Muren.

Disse ere Vejene, hvorved Rögen og Heden drives ud
af Fyhrlygten. Til fra neden at indbringe frisk Luft , tjener först
de 6 Körsom gaae langs uden paa Skorstenen, og
hvorigjennem Snorene e, e, tillige gaae op, hvormed Trækskodderne
d, d, pptrækkes; disse Rör skulle være af omtrent 6 Tommers
Vide, der kunde være smaae Træedækseler ff, ff, over dem, om
Oppasseren vil lukke eet eller nogle af dem. Den friske Luft
som stiger op-gjennem disse Rör, tjener meget til at forfriske
Luften i Lygten, og som Luften derigjennem kommer langs op
med Skorsteenen, kan den aldeles ikke forstyrre Flammen eller
give Kast til Siderne.
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TH videre at indbringe frisk Luft i Lygten,

Fodmuren under ethvert Fag Vindue,
Messing beklædte Muur,

er der pai

saavelsom ogsaa under den

anbragte Huller ce, ce, ce, a,

omtrent g Tommer i Firkant,

ce,

af

men dersom man lod disse Hul

ler staae aabne uden at sætte noget for dem,

kunne Kastevinde

s laae ind af.dem henimod Fyhrets Flamme, sonl ikke alene gjorde

Flammen ustadig, men ogsaa kunne knække nogen af de modsatte
Ruder,
eller i det mindste forulejlige Fyhr-Oppasserne,
disse Kastevinde, som let kunde skee, indtraf uventer.

kunde sætte Skodder for disse Huller,,
Behag.,-

naar
Man

til at lukke ep og i efter

men da maatte Fyhrvogteren passe deres Aabning,

og

dog kunde ved mindste Forsømmelse eller naar Vinden hastig for
andrede sig, omtalte Folger have Sted, bedre har jeg derfor
funden at sætte et Slags Kasser o, o, ö, ö, for disse Huller, næsten

saa brede for oven som Vinduesfaget, men skraae ned efter, saa
at de forneden kun ere noget bredere end bemeldte Huller
*
Disse
Kasser staae et par Tommer ud fra Muren, og Hullerne ere stedse
aabne, saa at deraf indkommer et bestandigt stærkt Lufttræk, som

stiger op med Vinduerne, holder dem tilde els klare for Kog, samt
forfrisker Luften i Lygten.

Disse ere de Indretninger,
Blus- eller Steenkuls^ Fyhre ;

som ere anbragte ved de nye

jeg har ikke kunnet aldeles undgaae,

uden at afbryde Sammenhængen af denne Beskrivelse,

at gjentage

noget af det sonl er sagt i oftb’emeldte forhen givne liden Af

handling«

Om Vindens Virkning pad en i Luften fritstaaende Lue,

Nogle Aars Erfaring har nu bevist disse Fyhr-Indretnigers For

trinlighed,

fremfor de aabne;

Hl

thi ikke alene sees de paa den

længst muelige Afstand efter den Höjde de lravc over Vandspejlet:
saaledes secs Bornholms Fyhr fra et höjt Skib paa 7 til g Miles Afstand,

fordi det staaer paa et Bjerg, hvorved det er 272 Fod over Vandspej

let; men de forbruge ti. .ge betydeligen mindre Kul end de blottede

Fyhre. Med jev.n og god Fyhring forbruges ordentlig en Skjeppe Steenkul hver Time, da de Timers Antal i hvilket et Fyhr skal brænde
i eet Aar, udgjör omtrent 4000 eller noget derover, saa er Forbru
get hele Aaret igjennem 500 Tonder eller 28 Læster, hvilket for

Spild og Smul,

30 Læster,

som falder ved Kullene,

lidt mecr eller mindre,

og kan,

skjellige Qvaliteter cj er for betydelig,
til et andet. —

vel bör anslaaes til
naar Kullenes før-

ikke variere fra et Aar

For de Fyhre som staae i frie Luft,

Kullene kastes i en aaben Kurv,

og hvor

kan ej let gjöres nogen Bestem

melse, til Hensyn af Forbruget, da Vejrets Indflydelse kunne til

thi i Storm brænde Kullene hastig ud,
og mange Smaakul blæse bort; men særdeles beroer Forbruget
meget paa Fyhrkurvens Dannelse.
Saaledes forbrugtes tilforn et
deeis gjbre samme ulige,

Aar i det andet, omtrent 160 Læster Kul paa Anholts Fylir, fordi
Fyhrkurven var meget stor.

I forrige Aar fik dette Fyhr en Lygte eller
som den beskrevne.

Overbygning,

Fyhret er blevcn fuldkommen saa godt, om

ikke bedre end det forhen var, og der spares betydelig Kuk
af de aabne Fyhr forbruge 60 Læster Kul, meer og mindre.

Andre

For

dem af disse som ikke have faaet Lygte eller Overbygning, er der
gjort Planer dertil,
satte.

som ved Tid og Lejlighed kan ventes iværk

Jeg har sagt, at Kul-Forbuget er meget ulige ved de aabne
Fyhre, og at dette for endeel heroer paa Fylirkurvens Dannel
se og Størrelse, som endog sjelden har været gjort af samme
Dannelse paa det ene Sted som paa det andet. Nogle Steder vare
Kurvene höje og smalle, andre Steder flade og af större Diameter.

Foruden den Ulighed af Störreise og Dannelse af Fyhrkur
ven,
var der ogsaæ ved de ældre Steenkuls - Fyhre forskjellige
Maadcr at sætte eller anbringe dem.
Paa visse Steder hvor Lan
det var bjergigt eller höjt, har man sadt Fyhrkurven blot paa
Jorden, uden nogen videre Indretning, og saalcdes har det væ
ret, og er endnu tildcels ved de Norske Fyhre; nogle Steder
hvor Landet var lavt,
og man derfor behövede at bringe Fyhret noget i Højde, indrettede man saakaldede Vippefyhre. Disse
saae aldeles ud som det Slags Vipper, hvorved man paa nogle
Steder paa Landet bringer Vand op af Brönde. Jern - Fyhrkurven
hængte i den ene Ende af Vippeflangen, men hver Gang der skulde
enten lægges friske Kul til, eller rages op, fordi de i Kur
ven værende Kul kunne være faldet sammen og have fortættet
Trækhullerne, maatte Fyhrkurven nedlades til Jorden, ved at
I den Mellemtid
lade den anden Ende af Vippen gaae i Vejret.
var altsaa Fyhret ikke alene meget lavere end det skulde være,
men kun endogsaa tildeels slet ikke sees, hvilket altsaa kunde blive
meget vildfarende for de Sejlende, som i bemeldte Mellemtid
ikke saae Fyhret. Endelig havde man fundet fornødent paa nogle
Steder at bygge höje Taarne for oven paa disse at kunne sætte
Fyhrkurven, for at give Fyhret Höjde nok til at see det paa for
noden Afstand, men altid frit i Luften.
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Det Fortrin som disse her beskrevne Indretninger have
fremfor hine, synes mig at være saa indlysende, at jeg ikke, troer
de behöve videre Udvikling,
Dersom denne Beskrivelse over Indretningen af SteenkulsFyhrene finder Btefald> skal jeg bestræbe mig at have den /Ere
i Fortsættelse at beskrive nogle af de nye indrertede Lampe- og
Revcrbeer - Fyhre, og slutte med en Fortegnelse over Fyhrcnc
paa de Danske og Norske Kyster,
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Jeg har i Sinde i flere enkelte Afhandlinger at oplyse de Diony-

siaske Mysterier af .Kunstmonumenter.
Nærværende Afhandling
er en blot Indledning, ipg indeholder en Oversigt af Grundideer

ne i de .Dionysiaske Orgier^
At undersöge og berigtige de forste Ideer i Menneskehedens
Cultur-Historie, <er meget behageligt; man erholder derved et
Lys, ved hvilket en stor Masse af mangehaande vigtige Ideer
pludseligen opklares»
Menneskehedens Historie,
endog i sit
fierneste Old, bliver lærerig, og alt hvad Oldtiden har efterladt
os af Skrifter og Kunstværker bliver os i höieste Grad vigtigt.
Denne store Epoche i Menneskehedens Historie er höist
interessant og oplysende; hiin endnu större, længere og meer
udstrakte Epoche, der gik foran denne, fattes os ganske.
Saasnart vi spörge os selv:' Hvorfra kom Mennesket? Hvad var dets
Tilstand fór dets Culturs Begyndelse? vide vi intet.
Der horer Mod til, fordomfri at sætte sig tilbage i hiin
Menneskehedens fierneste Oltid, der endnu er ældre end alle Old

sagner ; fordi vi derved rystes i vor Barndoms maaskee kiæreste
Ideer»
Den forste Idee, man, ved denne Aandens Forflyttelse
i den fierneste Tilbagetid,
ret klarligen kommer til at skue,
er denne, at alle Oldsagner fra hvilketsomhelst Land og under
hvilkensomhelst Himmelegn komme fra Mennesker :
og det fra
Mennesker, hvis Cultur enten var i sin Begyndelse eller allerede
i betydeligt Fremskridt»
Fid«

Sti. Skr.

I805,

I disse adspredte og som oftest usam-

IP Del, llfafa
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anenhængende og vidunderlige Oldsagner fremskinne allerførst hist
og her enkelte lyse Puncter t Menneskehedens Historie.
Hvad
der er foregaaet med denne Klode og med Mennesket,
forend
det blev opmærksomt paa store og vigtige Giensrande, samlede
Ideer,
opfandt Midler, ved hvilke det meddelte hinanden og
efterlod sildigere Slægter sine indsamlede Ideer, er ukiendt og. indhyllet i et uigiennemtrængeligt Mörke.
En mandig og moden
Philosophie kan ikke erstatte os dette Tab af Kundskab eller kaste
et Glimt af Lys paa dette Morke uden ved rimelige Formod
ninger, hvilke Philosophen ad forskiellige Veie maa söge at ud
finde, deels ved at benytte de hidtil giorte Fremskridt i. NaturMyndigheden, deels ved Analogier, hentede fra Efterretninger om
Vilde, der enten ere under Umælende eller staae paa lige Trin
med samme.
Saasnart der er Spörgsmaal om Menneskehedens Culturhistorie, stöder man strax paa Oldsagnerne hos den Nation, hvis
Land og hvis kraftige Nationalaand det alstyrende Forsyn har brugt
som Middel, ved hvilket Asiens tidlige og i sin Begyndelse stand
sede Cultur skulde forarbejdes, og derved beq.vemgiöres til Ud
bredelse blandt de mod Vesten og Norden boende vilde og barba
riske Folkeslags. Alsryrerens Hensigt ligger i Menneskehedens Culîurhistorie soleklar for Alles Oinc : Liv og uafladelig Virksom
hed skulle befordres i det Hele, og hos Mennesket især frem
mes ved Cultur. At dette er saa og ikke anderledes, öiner man,
hvis man kiender Naturen og Mennesket ; af Historien læres,
ar just de bedste Midler ere valgte til Oiemedets Opnaaelse. Drift
til Virksomhed er i hele Naturen og hos Mennesket saa stærk,
fast og stadig, at den neppe ved nogen anden. Kraft standse?
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eller rykkes ud af sin engang fastsatte Orden»

Derfor er og bli
ver en sand og varig Cultur blot et Product af Menneskene«
egen Stræben og Virken.
De af Grækernes Myther, som især
oplyse Hovedepocherne i Oldtidens Culturhistorie, ere størstede
len fra Mysterierne.
Ved at anstille Undersogelser ©ver disse
Myther, mærker man strax, at de staae i det nöieste Forhold
til de Mysterier , fra hvilke de ere tagne, og ar man end g ef
ter dem kan fastsætte Mysteriernes forskiellige Old.
Jeg vil
her ved Hielp af Mytherne give et kort Schema over Ideernes
Gang i Grækernes forskiellige Mysterier med Hensyn til Tiden.
Alle disse Myther have dette med hinanden tilfælles, at de beret
te os den menneskelige -Culturs Begyndelse ; . blot i Midlernes An
givelse ere de forskiellige.
Efter disse forskiellige mysteriöse
Mythers Forestillinger, er uden Tvivl Mennesket i Cultur gaaet
folgende Gang: Allerførst har Mennesket dannet sig selv religiöse
Begreber; Særsyn og Kræfter i Naturen, under Billeder af levende
Personer og virkende Væsener bleve Gienstandc for dets Dyrkelse
*
Man fandt Metaller, smeltede dem og forfærdigede af dem Vaaben
og nyttige Redskaber
*
Disse Ideer höre til den ældre Classe af Myste
rier; til en yngre Classe henhore Ideerne om Korn- og Viinavl,
og disse Opfindelsers Virkninger paa Menneskets Tilstand. De fle
ste af de Græske Myther om Dionysus eller Bacchus hentydede til
Menneskets Cultur og forandrede Tilstand ved Viinavl : det er
af Hovedideerne i disse Myther, jeg her vil give en Oversigt.
Det hertil hörende lærde Apparat er allerede samlet i Sainte
Croix og er bekiendt; og med det vil jeg ikke giöre Ophold,
da det ofte vilde afbryde Ideernes Fremstilling, og tilsids: giöre
I

Oversigten vanskelig.
S

2
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I ingen af den Græske Oldtids Myther er saamegen Forvir
ring, som i Mytherne om Dionysus. De meest forskielligartede Fortæl
*
lirjger og Opdigtelser ere sammenblandede, og under Navnet kióvueo?
forbundne til et Ideelt. De fleste, som ikke have bemærket dette, have
villet henföre alle Mytherne om Dionysus, og alle de religiöse
Ideer, som i dem forekomme, til een Oprindelse, hvilken manefter forskiellige Meninger og Forudsætninger fastsat.
Herodot,
som fandt, at nogle Ting i de Dionysiaske religiöse Ceremonier
fandtes og i Ægypten, yttrer (i i , 49.) den Mening,
at M&lampus (en Person, som efter meget gamle Oldsagner skal have
virket paa Grækenlands Cultur) af Ægypterne havde lært alle de
religiöse Ideer, hvilke findes i de Dionysiaske Myther og Or
gier; ikke destomindre antager han strax efter, at disse Ideer
og religiöse Skikke ved Phoenicerne, der nemlig havde faact dem
fra Ægypterne, og især ved Cadmus vare bragte til Grækenland.
Ingen, som nöie kiender disse Myther, kan tvivle om,
at
den forste billedlige Idee om Dionysus, er kommen fra Østerlan
dene. Denne Mening har iblandt Grækerne været saa almindelig,
at den endog hyppigen er anvendt af Kunstnerne ; derfor finder
man paa Basrelieflcrne, hvor Bacchanaler, Viinhöste eller Bacchiske Processioner forestilles, Bacchus siddende paa en Vogn, der
trækkes af Tigre eller Panthere; undertiden forestilles han ridende
paa et Panther; undertiden staaende eller gaaende med et Panther
ved Siden; undertiden have enkelte af Faunerne og Bacchantin
derne en Beklædning af Panrherets Hud; paa nogle af de Basreliefler, der forestille Bacchiske Processioner,
sees en Elephant
midt i Processionen; paa enkelte Basrelieffer, men som ere sield
ne,

findes den egentligen saa kaldte Indiske Bacchus, der, i Hem
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seende til Alder, Character og Costume, meget afviger fra den
Græske Bacchus: denne er ung, munter, uden Skiæg og for
det meste uden Beklædning; hiin aldret, alvorlig, med langt Skiæg
og ifört en nedhængende og iang østerlandsk Klædning. Den ene
ste Statue af den Indiske Bacchus, jeg har seet, er den bekiendte
i det Pio-Clementinske Museum,, af ældre Archæologer urigtigen
kaldet Sardanapal, efter en Paaskrift paa Statuen fra sildigere Ti
der ; jeg rroer, at den hidtil er den eneste i sit Slags. Det korn.mer mig for, paa gamle Græske malede Leervaser at have seet
den Indiske Bacchus i samme Costume. Det er en temmeligen ved
tagen Mening, at Naturen og dens fr erbringende Kraft sindbilledligen er udtrykt ved det personlige Væsen, som Grækerne kaldte
&oyv<roç.
Dette Symbol, eller rettere denne Hieroglyph, finde
vi paa enkelte, dog meget sieldne,
Basrelieffer udtrykt med
det almindeligere og forstaaeligere Sindbillede, nemlig Phallus eller
Mandslemmet,
der paa nogle Bacchanalske Forestillinger viser
sig skiult i en afsides hensat mystisk Casse.
Med denne sindbilledlige Betydning forbandtes Begrebet om
stadig Fremgang i Forædling t saavel hos Mennesket selv som i alle
Ferdens og det menneskelige Livs Anliggender.
Ogsaa denne Hiero
glyph have Kunstnerne betegnet med en almindeligere og i Old
tiden mere bekiendt, nemlig ved tvende Slanger, hvis Hoveder
sædvanligen stikke frem af den i de Bacchiske Processioner og
övrige Bacchanalske Forestillinger hyppigen anbragt mystiske Casse.
Slangen, som billede paa Cultur, er uden al Tvivl en Asiatisk
Hieroglyph.
I den Mosaiske Mythe om de tvende förste Men
neskers tabte Uskyldighed er Slangen Culturens Genius. Hos Græ
kerne ere de fleste af de Guddomme ,

der staac i noget Forhold
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til Menneskehedens Cultur, udmærkede ved denne Oldtidens Hiero
glyph: Triptolem, Ceres’s Lærling, sidder paa en Vogn, truk
ken af tvende Slanger; Hermes, de Græske Guders
har
sit Haioldsscepter omvundet af tvende Slanger ; i Neptun Erechtheus’s og Minerva Polias’s Tempel i Athenen underholdtes tvende
Slanger; om Æsculaps Stav snoer sig en Slange ; Hygiæa mader
en Slange af en Offerskaal. Oraklet ¡Delphi, Sædet for Viisdom og
Oplysning i Grækenlands raae og barbariske Oldtid , eies og besty
res af Slangen Python, indtil en hoiere Culturs Genius, nem
lig Apollo,
dræber den, og bemægter sig Oraklet.
Dette
Begreb om Forædling og Cultur i det menneskelige Liv var,
under Symbolet ¿Wwo-os
*,
nóie forbundet med Begrebet om Vun
*
avl; da Viinavlen paa mange Steder havde havt samme Indflydelse
paa Menneskehedens Cultur, som Kornavlen paa andre Steder.
Derfor blive og Demeter og Dionysus (Ceres og Bacchus) i Oldti
den anseete som den menneskelige Culturs Stiftere. Denne Fore
stilling grundede sig paa den rigtige Erfaring, at Jordens Dyrk
ning havde havt en velgiörende Indvirkning paa raae og omvan
drende Nomader.

I de Dionysiaske religiöse Höitideligheder, der med Tiden
forandredes til Mysterier eller, som de og med et særeget Navn
kaldes, Orgier, blev Overgangen fra vilde til blidere Sæder ved
Sindbilleder forestillet ; i Tidens Længde tænkte man ikke mere
paa Sindbilledernes oprindelige Betydning; og da udartede disse
Orgiers religiöse Skikke til Kaadhed, Usædelighed og tilsidst
til virkelige Udsvævelser og Galenskab. Vi finde derfor i Græ
ske Myther af et fiernt Old, at vise og retsindige Regenter alvorligen have modsat sig disse Orgiers Indforelse i deres Stateri
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af flere Exempter vil jeg kun anföre tvende, der ere de bekiendtsste: Lycurgus, Regent i. Th.racien, og Pentheus, Regent i Theben«,
De Dionysiaske Orgiers religiose Ideer og
V(lre
forskiellig Oprindelse,
fra forskiellige Lande og forskiellige
Tider. Der var i disse Orgier Ideer og Skikke fra Lande dybt inde i
Asien, fra Asiens Kystbeboere, især Phoenicerne, og mod Son
den fra Ægypterne. Da de Dionysiaske Orgier ere yngre end de
Samothraciske og Phrygiske Mysterier;
forekomme ofte Ideerne
af disse blandede i Ideerne af hine. Hvad der især giör Undersø
gelserne over de Dionysiaske Orgier vanskelige,
er, at man i
Oldtiden selv, uden mindste Hensyn til disse Orgiers mangeartede!
Ideers forskiellige Oprindelse og Sammensmeltning med Ideer af
ældre Mysterier,
har villet giöre alle disse Forskielligheder
til et Heelt og henföre dem under eet Princip. Alt hvad der hörte
til de ældre Dionysiaske Orgier, blev samlet og forenet i den
Thebanske Dionysus’s Person,
der ikke egentligeti ansaaes som
en Guddom, men som et udmærket og overordentligt Menneske
*
Anledningen til denne Hovedforandring i de ældre Dionysiaske
Orgier kiender man ikke nöie; den bor uden Tvivl sôges i de
yngre Thebanske trieteriske Orgier, eller sværmeriske Ofringer»
Processioner og Lysrigheder, der hvert tredie Aar ble ve gientagne,
og i Oldtiden af Grækerne bleve meget sögte.
Ved denne Sammenblanding af de ældre Dionysiaske Orgier
med de sildigere Thebanske trieteriske Orgier, aflægge hine deres
egne oprind lige og antage disses nyere Character; saa at efter denne
Tid i de Dionysiaske Orgier maa fastsættes tvende Epocher, ea
ældre og en sildigere, Det synes, ar Ideerne af de ældre Diony
siaske Orgier med Tiden ganske have tabt sig, og at Ideerne a£

de sildigere Thebanske trieteriske Orgier ere bievne de herskende

I den sildigere Epoche antage de Dionysiaske Orgier især
Ideer af Munterhed ved Vö«» vrr;shed og Vellevner
Dionysus
forectillcs derfor af Digterne og Kunstnerne som ung, smuk og
munter ; han er beständigen omgiven af muntre Fauner og dan
sende Bacchantinder ; hans fortrolige Selskab synes at være Silen og
Drengen Ampelus ; undertiden kiörer han i Procession med Ariadne
ledsaget af Kiærligheds-Guder, og omringet af sit sædvanlige mun
tre Folge af spögende Satyrer, Fauner og Bacchantinder. Ingen
Æmner ere af Kunstnerne hyppigere og heldigere behandlede;
Æmnerne selv indbyde Kunstneren til Raskhed, Liv og Afvexling i de enkelte Partiers Sammensætning.
De Dionysiaske Hoitideligheder, som helligholdtes i Athenen
og de dramatiske Stykker tilligemed Chorene, som, under disse
Hoitideligheder,
med megen Pomp og Pragt opfortes, have
og havt Indflydelse paa Mytherne om Dionysus: disse Höitideligheder gave Anledning,
at Dionysus optoges i Samfund
med Apollo og Muserne; Mytherne om ham bleve, deels ved Dithyramberne, i hvilke Dionysus ideligen anraabdes med Frydeskrig
‘'lettens og Eu<X4> hvoraf han forst fik Tilnavnene Bctx^oç og Euïoç,
deels ved de satyriske og tragiske Dramaer, udvidede og forandrede; man
mærker dette især af Hygin’s Fabler, fra den 119de til den i34te.
At nogle af Oldtidens Skribenter have behandlet Mytherne om
Dionysus som Historie, seer man af de Forfattere, som Diodor fra Sici
lien (.III, 62 og fölgg.) blindt hen oguden mindste Skionsomhedhar fulgt.
En ikke uvigtig Kilde for Mytherne om Dionysus og sam
mes Orgier er Nonnus’s Dionysiaca; men Hovedresultaterne af mine

Undersøgelser angaaende dette Digt vil jeg ved en anden Ledig

hed meddele Selskabet.
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Dersom Culturen« Fremskridt ved Videnskabernes Dyrkelse be-

roer paa Tankernes indbyrdes Meddelelse, og denne Meddelelse,
i Ordets egentligste Forstand, skal vorde muelig , saa udfordres
£rem for alting, at man forsraaer hinanden *).
Men fornemmelig
bur det sig, at Philosopher, hvis hæderlige Kald der er, ar lære
Mennesket ar forsraae sin e en og den ham omgivende Natur,
og som desaarsag med Foje kunde kaldes den menneskelige Tænksomheds Repræscntanteie, — forsaavidt de reducere de sandselige
Fornemmelsers chaoriske Masse til Begreber,
hvorved Orden,
Lys og brugbar Kundskab bliver rilveiebragt— ar siger jeg, disse
Menneskehedens Formyndere skulde forstaae deres eget Sprog, og
forenede virke ril fælles Maal. Men desværre findes ved Sammen
ligning af de philosophiske Videnskaber med hvilkesomhelst andre
Grene af Videnskabelighedens hele Omkreds ingen, hvori der
hersker saa megen Uenighed og Forvirring, end nerop i Philoso
phien;

ikke just fordi man skulde være saa meget ueens om Gjen-

•) Her kan Meningen ikke være, at elle skulde forstaae alle og enhver,
men at det sande Publicum i erhvert Fag af de menneskelige Eikjendelser, d. e. de competente Dommere i enhver Green af Kunster og Viden •
«kåber, skulde forstaae hinanden.

K
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bandene selv, men fordi man ikke forstaaer hinanden, forsaavidt
ethvert System og hver en Sect, ja som oftest hver enkelt Bekjender og Forsvarer af et vist System, forbinder forskjellige Begreber med ligelydende Ord, hvoraf flyder det ikke udsæd vanlige
Skuespil, at den eene ved at anfægte den andens Begreber, som
han har forstaaet paa sin Maade,
i Grunden ikkun drager til
Felts imod sin egen Phantasies Frembringelse, og af Modsrande
ren med Rette beskyldes for, ei at have angrebet hans System
eller Mening men ikkun et selvgjort Luftbillede.
Vel måae det
ogsaa tilstaaes, at det i intet videnskabeligt Fag er saa vanskeligt
at enes om Meningernes rette Forstaaelse, end som i Philosophien.
I alle de Dele af menneskelige Kundskaber, som have til Basis
den intuitive Erkjendelse, er det ikke mueligt at Misforstaaelse
i lang Tid kan finde Sted.
Ved sine a priori bestemte Figu
rers Construction bortrömmer Geometren selve Mueligheden af sine
Sætningers urigtige Udtydning, forsaavidt han fremstiller ethvert
Begreb i sandselig Beskuelse,, og, ved at henvise dertil, giver sine
Ord den bestemteste muelige Bemærkelse.
Det samme bevirker
Arithmetikeren formedelst Tallene og de paa disse grundede
Formler, hvis forste Udspring ogsaa kan fremvises i sandselig Beskuelse.
I Naturvidenskaberne, forsaavidt disse have Erfa
renhed, den virkelige saavel som den blot muelige, til Grund
vold, er det Experimentet, hvorved Sætningerne gives deres
bestemte Betydning, og Ordene tillægges Forstaaelighedens sikkre
Kjendemærke.
I de skjënne Kunsters Terminologie kan der
heller ikke herske langvarig Misforstaaelse,. forsaavidt disse Kun
ster beroe paa Fremstillelse i sandselige Billeder, hvorved ethvert

Udtryk,

og enhver Nuance i Begreberne, kan vorde beskuelig.
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Ikke saaledes: has 'der sigi i Philosophien;

og i de Videnskabe^

som laane deres i Eegrebeï fra denne,, og paa denne Grundvold
opfort deres positive Lærebygninger.
Her er Erkjcndelsen ikke
grundet paa Anskuelse, men paa Begreber, som ikke have nogen
dertil svarende Gjenstand i den sandselige Verden. Ordet er ikke
her, som i de fornævnte Kundskabsgrene, saa at sige, Represen-tanten af en intuitiv Forestilling, men allene det nodtórftige Udtryk
af et i Aandens Dybde opfundet Object, hvortil der i Sammenhæn
gen af det sensitive Universum ikke findes nogen korrespon
derende Realiter.
Ved Overveielsen heraf vil indrom mes, at
der er ulige vanskeligere,- paæ en vis Maade at sandseliggjöre
det intellectuelle>
som ’ikke fetaler nogen adæqvat Fremstiilelse,
end det er ar finde L?Sprdget et' analogt Udtryk før det sandselige
som ligger for Öpiene; eller med andre Ord, at det er vansketi
gere at gjöre det Abstrakte concret, end at abstrahere fra det
Concrete en- adæqvat Betegnelse.
Man seer desaarsag ogsaa tydv
ligeri hos -alle Tids-ilderes sinde Philosopher — som netop derved
udmærke sig« fra Hoben^ af philosopherende Syncretister — hvor
megen Mdie det har kostet d'em> at tvinge deres Lærebygnings 1
aandige- Vision, (ifsld -jeg i en ædlere Bemærkelse af dette Ord
sailed es> tor udtrykke mig) i Terminologiens Former, og-derved
at'meddele beslægtede Hoveder < ét levende Afrids af deres Syste
mer. Det bliver af samme Grund nödvendigt, for at kunne fatte,
en Philosopha rette Aånd: og Mening, at man skal kjende ham i
sin hele Omfang,’ og-saa at sige, tænke sig aldeles ind i hans
Tankegang; og ’betragte Verdenen fra den samme Synspunkt som
hitrif thi ellers vil Ordenes sandselige Udspring, og den med
ethvert Kunsrord forbundne Ureenhed af sandselige Bemærkelse^

ufejlbarligen lede tii Vildfarelser og udrigtige Udtydninger.
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Paa den anden Side kan ikke heller nægtes,
at det ikke
blot er den med Sagen selv forbnndne Vanskelighed, men til
lige Begrebernes og deres Betegnelsers vilkaarlige Misbrug, som
giver Anledning til alskens Misforstaaelser, forsaavidt Mæng
den af dem, som ogsaa formene at have noget Eget og Originalt
ar fremvise, paa eget Ansvar tillader sig at bruge de Ord, som
en stor Forgjenger havde stemplet til særskilt og særegen Bemær
kelse, i ganske heterogene Forbindelser og dermed at sammen
blande forskjeliige i det höjeste ikkun beslægtede, men ingenlun
de identisk de samme, Begreber. Denne Syge er især i de nyeste
Tider bleven saa herskende, at intet Begreb mere staaer fast, og
at dét næsten bliver umueligt ar enes om nogen Sætning, fordi
hver enkelt philosophisk Forfatter forbinder ’ sit eget Begreb med
de Ord, som ere uundværlige for at udtrykke det.
Det burde

med Rette være een af de bedre phlosophiske Hoveders fornemste
Bestræbelser, at virke kräftigen imod: denne Uskik,
og det
turde ikke være usandsynligt, at den for en stor Deel kunde udæyd des ved en foretagen Revision over den hele < philos op hiske .Termi
nologie; dersom man kunde smigre sig med, at see çt saadant
Værk tilvejebragt i en Tidsalder, i hvilken af nogle.store Tænke
res sande Originalitet, der ikke synes at være blevet andet tilbage
hos deres Tilhængeres umaalte Hob, end den Attraac, * at glimre
ved priginale,, men ingenlunde folgeværdige, Ordfordreininger,
og en bedøvende Blanding af poetisk-mystiske, mere ved en for
udsat indvortes Sands, end ved Begreber, opnaaelige Philosophemer.
Ikke desmindre turde netop i en saadan Tidspunct For
slaget om en saadan Revision synes at være et Ord, talt; i rette

-Tid,

og et Udkast til eu philosohpisk Ordbogs

hvorved en saa«

dan Revision kunde vorde iværksat,, turde maaskee ikke synes at
Være det oplyste Selskabs Opmærksomhed uværdigt, for hvil
ket jeg i Dag Kar den Ære for forste Gang at fremtræde.
Der
som dette skulde være Tilfælder, saa haaber jeg tillige af Selska
bets gunstige Overbærelse, ar Gjenstandens Vigtighed og store
Omfang vil for en Deel tjene 'til Undskyldning for de Mangler,
som vist nok vil findes i Udförelsen deraf»

Vel har den philosophiske Litteratur Ordboger at fremvise
af forskjellige Slags, men, saavidr jeg veed, ingen, som havde
ril Formaal, at opnaae det her foresatte Öiemeed. y De forhaanden
værende Ordboger indeholde; enten som Walchs, blot de phi
losophiske Systemers og deres Stifteres Historie, eller og ere de,
som Mellins Wörterbuch der kritischen Philosophie, udelukkende
bestemte til at lette enkelte philosophiske Lærebygningers rette
Forstaaelse.
Men saavidt mig er bekjendt, haves endnu ingen
Ordbog over de philosophiske Begreber; og en saadan turde vel
ogsaa være den vanskeligste af alle i Udarbeidelsen ; men naar
den engang var til i en vis Grad af Fuldkommenhed, vilde den
ei allene være et yderst ærværdigt Arkiv for den menneskelige
Aands gradvise Udvikling1, men tillige et vigtigt Hielpemiddel
til en bedre "Forstaaelses Fremme blandt Philosopherne.
i ;>• '■?
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Bearbeidningen af en saadan Ordbog — som langt fra ei
kunde være enkelt Mands: Verk, om han end ellers var Arbeidet
voxen, og vilde anvende, sin bedste Levetid derpaa — vilde for’
udsætte en inderlig Fortroelighed med de vigtigste ældre og nyere

Systemer i Philosophien ; thi det er aliene ved den, at den rigtige

go
Fnrstàâelse

-efew -í disse. Systuer brugr bg derved indfors

Kunstord kan vorde inufilig;. den vilde end .videre forudsætte
en «aldeles moden Dommekraft, for ar .kunne', yurdire de afvigende
Bemærkelser, i hvilke, der samme Udtryk moder li' disse forskjellige Sysremer, og derved ar komme ril etf afgjorende; Resultat i
Henseende ril den adæqv ateste Betydning,som burde, fastsættes
for hvert enkelt Ord. Der vilde aliene ved. en gpadan Bçar.beidelse være mueligt saavel at forebygge hine almindelige Misbruge
som de nyere Syncrcrisrer have gjort af ¿Ord ?pm den uindtagne
•Læser er vant til at fortolke i en ganske forskjelli Mening fra
den, som Forfatteren vilkaarligen forbinder dermed, som ogsaa
at mode deres Uredelighed, der under $vobet af visse fra .de
ældste. Tider af hellige og almindeligen bekjendte Ord so.ge at
bringe i Omlob, og sanerionere'.aldeles afvigende Ideer.
Lad
saa den, hvis Lære i sit sidste Resultat gaaer ud paa-, at Ret er
det, som tilfredsstiller .Begjer ligheden
eller, hvortil man har
JMagxen i Hænderne, ligefrem rilsraaé, 1 at éfrer hans Grandskning al Forskjel mellem .Ret og Uret forsvinder, og at disse Be
greber ingen Realitet have for ham, hellere; end at han skulde
tillades ved disse vigtige Ords Anvendelse i en den .almindeligfe
Brug ganske modsat Mening> at skuffe sin Lærlinig, og maaskee sig selv.
Videnskabens Mark er, efrendansdNatwr
*
Friehedens Gebeer, og Philosophen tör ikke skjælve for noget Resul
tat, men derfore skal han og hade al Uredelighed.
Der bliver,
i Sandhed, mere vundet for den gode Sag, naar den thevetiske
Atheist tilstaaer, at hans System ei forer ham til Gud, end
naar hao, misbrugende dette hellige Navn, med Begrebet om
<Jcn Eese —- selvstændig —> levende betegner sine metaphysiske
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Grubleriers tomme Abstractioner. Det vilde være at miskjende
min Hensigt, naar man vilde udtyde den derhen, at den tilkom
mende philosophiske Forfatter derved skulde indskrænkes i sine
Ideers Fremstillelse. Ved Begrebernes nöie Adskillelse fra hinanden
bli ver det gode Hoved ikke indskrænket, men lettet i sit Arbeide,
og Sproget forarmes ikke, men det bliver rigt.
Enhver nye
Idee, som ikke finder nogen passende Betegnelse i det forhaanden værende Sprog vil snart udvikle den af sig selv; er Aanden
först der,
vil den snart finde det Klædemon, hvori den kan
fremstille sig og hvorved den kan fattes.
Derimod bliver Ideert

ureen og bortskylles som oftest i Strömmen, naar tildens Frem
stillelse det forste det bedste, forhen i andre Bemærkelser brugte
og med en Mængde af Bxbegreber indviklede, Ord skal vorde
misbrugt.

Det bliver endnu at undersöge, paa Hvilken Vei den philo
*
phiske Ordgrandsker skal gaae frem, for at tillægge ethvert Ud
tryk en bestemt Bemærkelse. Autoriteter have ingen Vægt, hvor
det gjelder om philosophisk Undersøgelse, og Meningerne bor
her ei tælles men veies ; men især vilde den Vilkaarlighed, som
tiltog sig, af en Mængde med det samme Kunstord forbundne
Begreber at gribe Eet, for at stemple det med dette Ord, være
aldeles forkastelig. Der synes her ikkun een Udvei at aabne sig,
hvortil Udarbejdelsen af hver Artikkel, vilde, saa at sige af sig
selv, henfore Forfatteren. Ethvert Udtryk har oprindeligen een
Bemærkelse, hvormed det staaer i en nödvendig Sæmmenhæng,
fordi det er oprundet deraf. Tanken var, forend Ordet blev til;

thi dette blev opfundet for Tankens Skyld,
Vit. Sti. Skr, I805. ZP
¡J Htftt.
L

og er gaaet ud fra
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Tanken. Det vilde altsaa beroe derpaa, at man maatte gaae til
bage til Kilderne, og igjen udfinde den förste Tanke, som ethvert
Ord og ethvert Kunstudtryk skylder sin Oprindelse, og at fæste denne
Tanke igjen til sin förste Betegnelse. Lykkedes dette ForsÖg, da forst
turde vi rose os af, at være komne i Besiddelse af et sandeligen
philosophiskt, d. e. et saadant Sprog, i hvilket Betegnelsen stod i
nödvendig Forbindelse med det betegnede.
At dette Forsög kun
de lykkes, synes der ikke at kunne være Tvivl om,
thi den
forste Sammenhæng imellem Tanken og Ordet er saa sikkert en
real Nexus, som Ursprogets Opfindelse var Nødvendighedens og
ikke Vilkaarlighcds Værk.
Forskjelligheden af de Tungemaal, i hvilke de philosophiske Kundskaber ere bearbeidede, tor ikke her forstyrre vor Tillid
til en saadan Gransknings heldige Udfald, da vi uden Moje kun
de tilbagefore Terminologien i de nyere Sprog til dens Udspring
fra det Romerske og Græske Sprog , og forsaavidt den romerske
Philosophie var en Datter af defl græske, vilde det heller ikke
være vanskeligt, at udfinde Roden til de derfra laante Kunstord
i det græske Sprog.
Naar Cicero i sin Bog om Pligterne vil giöre
det for störste Delen af ham skabte Kunstsprog forstaaeligt, beraaber han sig gemeenligen paa det ved Siden staaepde græske Udtryk,
og endnu i vore Dage bærer vor videnskabelige og artistiske Ter
minologie et græsk Klædemon, som det ogsaa nok turde beholde,
deels paa Grund af hint Sprogs fortrinlige Böjelighed, hvorved det
bliver skikket til Begrebernes forskjellige Nuancering, og deels
paa Grund af Fastheden af dets nu ingen videre Forandring under

kastede Bemærkelser.

Vel er det sandt, at Philosophien? saavel

S3
som alle andre Videnskaber,

har hant af de nyere Sptog Beteg

nelsen af de Begreber, som ere uundværlige til almindeligt Ver
densbrug, uden for Skolen ; men i deres philosophiske Betydning
ere disse Ord, hvoraf til Exempel kan a nfo res : Gud, Verden,
Uendelighed, Frihed, Ret, Pligt, Lov, Sæder m. v., ikkun at
betragte som Oversættelser af lignende Ord i de lærde Sprogø
Og blive af Ophavsmændene for de philosophiske Systemer, sædvan
tigen nójere bestemte ved de dermed correspor.dcrendc lærde KunstOrd, for derved at adskille deres eiendommelige Mening fra den
videre og mindre bestemte Bemærkelse i hvilken de bruges i det
daglige. Liv.

Det vilde altsaa egentligen være den philosophiske Termino
logies Udvikling af dens'forste Forfatteres Systemer, og den op
rindelige Betydning, der fremspringer af Systemets hele Aand og
Sammenhæng, som Bearbejderen af den her omhandlende Ordbog
frem for alting havde at udforske og fremstille. Men dette Arbei
te maatte ikke blot bestaae deri, at han lod sig nöje med at
«itere en Ordforklaring af Forfatteren selv; thi ikke sielden haf
den originale Aand, ikkun ufuldkomment selv vidst at udtrykke
eg fremstille hvad hin tænkte sig ved Ordene.
Ikkun af
Ordets Anvendelse i Forfatterens hele Tankesystem kan Betegnel
sens rette Mening staae frem, og uden denne Nogle til den rette
Forsraaelse, vorder enhver Ordforklaring aldeles utilstrækkelig.
Fra de philosophiske Pegrebers Vugge maae den philosophiske
Forsker gaae frem til deres Udvikling i folgende Tidsaldere, og
han vil finde,

at ligesom Eegrebet bliver udviklet fra flere for-

La
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skjellige Sider, og anvendt i nye Forbindelser,

bliver og Ordets

oprindelige Bemærkelse rigere og mangfoldigere, undertiden mere
luttiet og renere, undertiden fordærvet og næsten uigjenkjendelig.
Imidlertid vil der i alle disse Begrebets mangfoldige Nuancer

stedse kunne antreffes et fælles Kjendemærke, i hvilket de stöde
tilsammen,
eller rettere sagt, hvorfra de som Straaler fra en
fælles Midtpunkt ere udgaaede. At udfinde dette fælles Kjende
mærke i en fuldstændigen gjennemgaaet Ramification af Begreberne,
vilde være et ligesaa interessant, som almeennyttigt Arbeide, hvor
ved Ordenes sande og adæqvate Betydning vilde blive opdaget, med
hvilken Opdagelse Berörelsespunkterne af de forskiellige Systemer
ville tydeligen blive lagte for Dagen,
og deres rette Forstaaelse

og dermed deres indbyrdes Forening med hinanden mærkeligen

lettet.
Om en saadan philosophisk Ordbogs Architectonik kan ikkun
i Almindelighed anmærkes, at den bor være philosophisk, d. e.
udkastet efter Grundsætninger. Vel synes den alphabetiske Form

i hvilken Værker af den Art almindeligen gives, at være den beqvemmeste — til Eftersyn og for usystematiske Hoveder; . men
den er, som aldeles vilkaarlig, ikke passende til Gjenstanden,
og vilde foranledige en forandrer Stilling af Materierne for hvert
et Sprog, i hvilket en saadan Ordbog skulde bearbeides.

Mere hen

sigtpassende vilde derimod en saadan Fremstillelse af Begreberne
være, hvorved fulgtes den naturlige Orden, i hvilken de frem
byde sig selv efter deres indbyrdes Sammenhæng med hinanden,
saaledes at det ene bliver opklaret og tydeliggjort ved det andet.

Ï Folge dennç Grundsætning maatte Elementarbegreberne om Sielens
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forskjellige Functioner allerförst fremstilles', og de forskjellige
Bemærkelser historisk udvikles, efter hvilke Philosopherne fra
de forskjellige Skoler, i Forhold til deres enten dunklere eller
klarere Indsigt om disse Begrebers væsentlige Forskellighe
der, enten have forvexlet og sammenblandet deres Benævnel
ser, eller og afsondret dem fra hinanden ved Hielp af deres di
stinctive Characterer.
Allerede her aabner sig en mangfoldig og
interessant Udsigt til selve Begrebernes Berigtigelse. Philosophien«
Lærere ere langt fra at være enige om de Særkjendetegn ; hvor
ved Beskuelse adskilles fra Fornemmelse; Fornemmelse fra Erkjendelse, Begrebet fra Ideen. Naar Plato taler om Ideerne,
som Tingenes i den guddommelige Forstand beroende evige Ur
billeder, af hvilke den virkelige Verden ikkun indeholder svage
Gjenbilleder, og lærer Mennesket den Pligt, at optage disse Archetypa i sin egen Barm, for ved dem at blive besjelet til at folge
sin höie Betcmmelse og igjen at nærme sig sin guddommelige Op
rindelse *
):
Naar Spinoza ved sine Ideer forstaaer Tænkekraftens
nödvendige Former, hvilke Sielen, som et tænkende Væsen frem
avler af sig selv
)?
**
naar den Leibnitzisk IP'olfiske Skole distingve
rer imellem materielle og formelle Ideer, og ved hine forstaaer de
Forandringer, som formedelst Gjenstandens Indvirkning frembrin*) Seríese, epist. LIX, l XP.
Ovid sit idea, i, e. qvid Platoni esse videatur, nudi. Idea est eorum, qva natura fiunt exemplar esternum. Idea
est, ad qvod r espiden? artifex, id qvod destinabat, efficit. Haec exempiaría rerum omnium Deus intra re habet, itaqve homines qvidem pe.
rennt, ipsa autem humanad?, ad qvam homo effingitur, permanet, et
ho minibus laborantibus, intereuntibus, ipsa nihil patitur.
*♦) Ethicorum IT, definit. 3, Per ideam intclligo mentis concept um,
mens format proptera qvod est res cogitan?,

qvem

ges paa Sandsernes legemlige Substratum,
sorium commune ■>

tryk foraarsagede,

eller det saa kaldte Sen-

ved disse derimod betegner den ,
fra Gjenstanden selv forskjellige,

ved hint Ind

og med Be

vidsthed i Sielen forbundne Forestilling {perceptio cum apperceptions
eonjuncfa) ;

naar endeligen Kant,

ved at fore Ordet tilbage til dets

Oprindelse, med Ideen betegner det rene, fra alle Erfarenheds Be
tingelser befriede, Fornuftbegreb, som ikkun i det Oversandseliges eller Intellectuelles Rige har sin Gjenstand,
der ei kan
gives i muelig Erfaring ; saa kan det ikke være ligegyldigt for
den philosophiske Grandskning, i hvilken af disse vel beslægtede
*
men dog meget fra hinanden afvigende Bemærkelser Ord:t heref

ter skal blive brugt i det philosophiske For drag, og det var
uden Tvivl at önske, at man derover kunde bringe det til nogen
Overeenskommelse, for ikke ved enhver Aanvendelse af dette præg
nante Kunstord, paa ny■ at komme i Forlegenhed over den Be
mærkelse, hvilken en eller anden Forfatter dermed forlanger at
skulle forbindes.

Fra Elementarbegrebenes Fremstillelse maatte Undersøgelsen

gaae frem til de egentligen metaphysiske Notioner.

Ved disses Be-

arbeidelse vil det endnu tydeligere vise sig, hvormegen MisforStaaelse Terminologiens Forvirring og ubestemte Bemærkelse har
fremavler, og hvorledes denne Misforstaaelse har ledet til Tve

dragt,

og givet de forskjellige Secter og Partier Oprindelse,

som

indtil vort Old have forvirret Philosophiens Rige,

Som Folge heraf vil da og vorde indlysende, hvor nödveniigt det er, at der for ethvert særskddt Begreb skulde blive

stemplet et særskildt Ord til sammes Betegnelse, og at ethvert
Udtryk, som noie svarer til sin Gjenstand, ei længere skulde
defigureres ved .Bibegrebers og heterogene Forestillingers vilkaarlige
Indblandelse. Det behöver her ikke udförligen at omtales, hvilke
eventyrlige Læresætninger de platoniske Skoler, og især de nyere
Platoniker have sögt at udlede af deres store Mesters Philosophe

iner, eller hvilke tomme Grublerier og unyttige Spidsfindigheder
Skolastikerne have tiltroet sig at kunne forsvare ved Hjelp af
Aristoteles’s af dem sandeligen mishandlede Terminologie, hvis
rette Mening de manglede Dybsind til at udgrunde.
Hvo kjerv
der ikke de maallöse Stridigheder, hvortil Ordene: Natur, Ver
den, Substants, Phænomena og Noumena, Realitet, Nodvendighed,
og Tilfældighed, og andre flere, have givet Anledning, og hvo
tör sige, at disse, gjennem alle philosophiske Skoler forte, og
ved den Kantiske Lære rildeels paa ny oplivede Stridigheder, al
lerede skulde være forligte? Men det er hverken de ældste eller
nyeste Tider alent, som kan gjöres Bebreidelse for indbyrdes Ue
nighed af Misforstaaelse og Ordforvexling. Ogsaa de Anfægtninger,
som Spinoza’s imellem begge staaende Lære maatte friste, maae
for forste Delen tilskrives den selvsamme Aarsag, og denne Lære
bygning torde maaskee selv ikke være bleven til i dens ejendomme
lige Gestalt, dersom dens Stifter nærmere havde prövet hiin berömte Definition af Substantsen *
),
som er Grundstenen dertil, og
dersom han, mere bekjendt med Philosophiens Historie, havde
holdt den sammen med ældre Philosophers Forklaringer over dette
Per substantinsn intelligo id, qvod in se es:, et per se concipitur;
vel cujus conceptus non indiget concepta ñlterius reí, a quo formari deben
*,
lithi cu pars I, définit.

88
Begreb.

I det mindste kan ikke nægtes, at Begrebet om absolut

Selvstændighed blev af ham vilkaarligen indblandet i Subsrantsens

Definition, og at dette Begreb, forbundet med Subsrantseis ovrige
Attributer,

maatte give hans Panthéisme den sælsomme Form,

under hvilken den er fremstillet i hans dunkle,
iigen forstaaelige Værker.

meligt,

og ikkun vanske-

Det vilde sandeligen være et moisom-

men uden Tvivl for Metaphysiken meget nyttigt Foreta’

gende, at forfolge dette eneste Begreb igjennem alle Systemer
fra Aristoteles indtil den Kantiske Skole; men dersom et saadant
Arbeide engang var fuldendt, da vilde den Anmodning til Philosophiens Lærere ei synes ubillig,

at de ved at bruge dette Ord,

forelobigen skulle erklære sig, i hvilken af sammes forskjellige
Bemærkelser de fremdeles agte at bruge det, eller hvilket nye

re og rigtigere Begreb de dermed ville see forbundet.

Thi

den

herskende Syncrétisme i Terminologiens Brug, hvorefter det samme
Udtryk snart anvendes i een, snart i en anden Skoles Mening,
Og som oftest skal forene i sig forskjellige Definitioners, endog
indbyrdes stridende,
Kjendemærker, tiener til intet, uden at
forvirre Gemytterne,

Sknbentere,

og er en beqvem Tilflugt for overfladiske

som derved söge at undflye de Baand et conseqvent

Foredrag vilde paalægge dem, og at give deres philosopherende
Rhapsodier et dybsindigt Udseende, hvilket det ikle altid er saft
let at vise i sin Nögenhed,

da,

saalænge Tingene staae som nu,

det ikke falder vanskeligt for den angrebne Deel,

at trække sig

tilbage bag en tvetydig Terminologies Volde og at affærdige Mod
standeren med det Svar, at han mangler den særegne Sands, hvor

med de nye Sandheder skal, fattes,

kan vorde forstaaelige.

som ei ved Begrebernes Analysis
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Langt mere fordærvelig, end i den egentligen doctrinale
Metaphysik, har Begrebernes Syncretismus viist sig i Philosophiens ptactiske Dele, hvis Indflydelse strækker sig over Menneskers
selskabelige og borgerlige Forhold, og ei kan holdes inden Sko
lernes snævre Grændser.
De herhenhörende Begreber maatte udgjörc den anden særskilte Hoveddeel af den Ordbog, hvis
Grundlinier vi her have afstukket, da Expositionen af de oven
omtalte Elementarbegreber bor ansccs som en indledende Underviisning som indeholder Forkundskaber, der ere tilfælles for begge
Dele.
Her vilde Fordelen, ja man kunde maaskee være befoiet
at sige Nödvcndigheden, af at folge den her foreslagne Methode,
fremskinne i sit klareste Lys , forsaavidt Begreberne om Natur og
Fnhed, Drift og Lov, Pligt og Tvang, Dyd og Legalitet, nr.
V., allene ved at fremstilles ved Siden af hinanden, eller rettere
sagt, i deres naturlige Contrast kunde vorde fuldkommen tydelige,
da det derimod, ved at sprede dem ad over et saadant videnska
beligt Anlægs forskjellige Marker, ikke vilde blive mueligt at samle
deres væsentlige Særkiendemærkcr under en rigtig Synspunct,
Til denne Ordbogens practiske Deel vilde da ogsaa de, til
den naturlige Theologie henhörende Begreber være at henregne.
Thi hvilket System man end kan bekjende sig til, saa bliver det
ikke desmindre en almindelig gjeldende Sandhed, at det ei er
Metaphysiken, men Samvittigheden, eller besterntere talt, det
hele moralske Anlæg i den menneskelige Natur, som har fort
Mennesket til Gud ; for den blotte Speculation er Begrebet om
Gud i det mindste et undværligt Begreb.
P'í'á. Sti,

Skr.

JF’ Del,

U Hafte,

M
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Det som af Naturlærens almindelige Theorie henbörer til
Philosophien, vilde være at henfore til den metaphysiske Afde
ling; hvorimod de æsthetiske Grundbegreber, forsaavidt de sy
nes at beroc paa en særegen Grundbestemmelse i den menneskelige. Sjcl, kunde maaskee rettest behandles i et særskilt Tillæg,
Det Forestaaendc vil være tilstrækkeligt for at forklare Baa
de Ideen selv, der havdes for Oinené ved det her gjorte For
slag, og Planen, hvorefter en Ordbog for Philosophiens. Begre
ber, efter mine Tanker, burde være udarbeidet, . for at svare
til sin. Hensigt, Bearbeidelsen af et saadant Værk tör jeg ikke
paatage mig at begynde med, da den forudsætter höjere Talenter,
end dem jeg er mig bevidst at besidde, og tillige en större Opoffrelse af Kraft og Tidr end min Stilling tillader mig at anveiic
de paa literariske Sysler..
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Skulde imidlertid dette korte Afrids have været lykkeligt'
nok til,- i nogen. Grad, at liave tiltrukket sig dette oplyste Sel
skabs Opmærksomhed, saa være det mig tilladt, i nogle faa Af
handlinger ar forelægge' en' Prove paa enkelte Artiklers philosophic
ske Bearbeidelse. efter den foreslagnc Plan.-
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Sprog er et Instrument,

paa hvilket Tanken angives., Tanken,

selv, ja ofte en heel Række af Tanker er et Oiebliks Handling.
Denne Aandens oiebliklige Handling taber Liv, hvis den ikke ved
Sproget hurtigen meddeles.
I Sprog er derfor Tanken Væsener;
Ordene og deres mangfoldige Forbindelser Midler.
Er Sproget
af den Beskaffenhed, ar Tanken ei alene kan angives med Kort
hed, men og med Kraft, Klarhed,. Fuldstændighed og Reenhed,,
ere Sprog og Skrivekunst bragte til den höieste Fuldkommenhed.
Sprog er en af de störste Opfindelser og kunstigste Indretninger,
jeg kiender.
Endog dets forste og raaeste Anlæg afgiver-Reviis
for Menneskeslægtens höie Ælde og dens Aands uhyre Kraft.
Opfindelsen og det forste raae Anlæg ere egentligen det,
der
sætter Sproggrandskeren i störste Forundring; Tingen selv og
den menneskelige Aands Gang i denne Opfindelse ere ikke forklar
lige uden ved at antage, at denne Gang har været meget lang
som, og har udfordrer et langt större Tidsrum, end man i Al
mindelighed forestiller sig.
Tingen engang opfunden, og de
forste Grundelementer fast anlagte, gaaer denne Opfindelse, som
alle andre menneskelige Opfindelser, ad en jævn Bane og med
lette Skridt sin Forbedring og fuldkomne Uddannelse imodet.
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Sproget, fra dets Opfindelses Öieblik af, staaer beständigen i nöieste
Forhold til Nationens religieuse Begreber, til dens indvortes og udvor

tes politiske Stilling, og til Antallet af dens daadelige og tænkende
Mænd.
Almuen danner sig et eget Sprog, og bidrager ikke til dets
Forædling, men vel til dets Berigelse; cultiverede Mennesker
benytte i det selskabelige og daglige Liv Sprogets Cultur, og
bidrage derved til dets Bciielighed og Fiinhed.

Forend jeg skrider nærmere til det fremsatte Spörgsmaals
Besvarelse, vil jeg kortcligen anföre nogle forberedende og oply

sende Ideer,

der tillige tiene til Overskuelse af Sprog-Cultiirens

«Historie.

Jeg har i min ’Ungdom ril en vis Tid meget beskæftet
•mig med det Ebræiske Sprog og de med samme nöie forbundne
østerlandske Dialecter
*
Saa meget har jeg deraf lært,
at det
Ebræiske og alle de østerlandske Dialecter og Sprog, der .ere be
slægtede med det Ebræiske, ere i deres Anlæg og Bygning ganske
forskiellige fra alle andre Sprog imod Vesten.;
hine have dette
indbyrdes tilfælles, at de ere rige paa Ord, der angaae Menne
skenes daglige Liv og Haandtering, og som næsten alle male Ideerne
for Indbildningskraften ; at de derimod ere yderst fattige paa Ud
træk for afsondrede Ideer, og paa forbindende Partikler; og at de
alle have et Anlæg, ved hvilket Ideerne i störste Korthed kunne
udtrykkes. Dette Anlæg til Korthed , .der især udmærker alle æl
dre Sprog fra nyere, have de østerlandske Sprog, hvilke ere

mig bekiendte,

tilfælles med .de ældre Sprog imod Vesten.
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Af ældre Sprog imod Ves-ten- er det Græske det oprindelig
ste, rigeste og det meest. uddannede ; det Latinske Sprog er blot
en Datter af samme..
Besynderlig er den skarpt trukne Linie, hvilken trrarr, metf
Hensyn til de ældre Sprogs torskiellige Væsen og. Anlæg, finder *
imellem de bekiendte østerlandske Sprog og det Græske; der- fat
res os Kiendsgierninger, hvilke kunde giorc os Grunden til denne’
Forskiellighed begribelig.. Af Grækenlands-, allerældsre Mÿ tirer kien
*de vi den Forbindelse og det Sanwjvem, hvilke i den- flerneste
Oldtid Ægyptere og Phoenicerc have havr med Grækenland».' Af
Ægypternes og Phoenicernes ældre Sprog have vi aldeles- ingen
Levninger, der kunde sætte os i Stand, at bestemme den Indhvilken hine Nationer have havt paa Grækernes Sprog..
Dog er det meget sandsynligt, at Anlægget i Ægypternes og Plioenicerncs Sprog har lignet Anlægget i de tilgrændsende Osterlændercs
Sprog; i det mindste, hvad de i de österlandske Sprog brugelige:
Præf. xer og SuÆixer angaaer.
Af Oldsagner er det bekiendr, at
de Græske Bogstaver, ere fra 1 hae'niccrne ; men det Græske Sprogs
forste Anlæg er, efter min Formodning, hverken fra Ægyptere
*
eller Pkoenicere.
Dog kan det ikke nægtes,- at mange' Ægyotiske: Ord ere med deres- foran hæftede Artikel komne ind i .cføv
Græske. Det er umueligt, at angive Oprindelsen- til det særegne
Anlæg, ved hvilket det Græske Sprog ganske-afviger fra de. os
bekiendte østerlandske, og bliver derved et for sig selvstændigt'
og oprindeligt Sprog. Det Latinske Sprogs Afledning, og Uddaivnelse af der Græske Sprog bevidner disse tvende Nationers Histo

rie, og begge Sprogenes Uddannelse ig ennem Litteraturens forskieL
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lige Fpocher bekræfter det samme.
Begge Sprogs Litterair-Histo
rie er for den philosophiske Sproggrandsker meget lærerig. Ingen
Sprog have endnu saa fuldstændigen giennemgaaet alle Litteraturens
Epocher,
som disse tvende; vi have endnu Levninger af disse
Sprogs Litteratur, efter hvilke vi kunne bedömme deres forste
Uddannelse, deres höicste Fuldkommenhed og deres endelige For

fald.

Begge disse Sprog have den Egenskab, at man i færre Ord
kan udtrykke sine Tanker end i nyere cultiverede Sprog. Denne
Egenskab udgior den almindeligste og væsentligste Forskiel imellem
det Græske og Latinske Sprog paa den ene, og alle nyere culti
verede Sprog paa den anden Side. Paa den ene Side kommer her kun
det Græske Sprog i Betragtning, da det Latinske Sprog har Egen
skaben af Korthed blot af det Græske. Hvorfor har nu det Græ
ske Sprog denne udmærkede Egenskab fremfor alle nyere cultiverede
Sprog; og da denne Egenskab er,
som vi ovenfor have seet,
hoist fordeelagttg, er da ikke det Danske Sprog i Stand at imodtage
den? Disse Spörgsmaale vil jeg her oplyse og besvare.
Det Græske Sprog er et af Hovedoriginalsprogene mod Vesten.
Det har Egenskaben af Korthed tilfælles med alle oprindelige Sprog;
fölgeligen og med alle oprindelige østerlandske Sprog. Denne Kort
hed er i sin först^Oprindelse ikke kunstig, men naturlig. Ved at
sammenligne flere oprindelige Sprog med hverandre, finder jeg Gan
gen i deres Anlæg og Uddannelse at være fidgende : Uden Tvivl
hæfter Mennesket sig ved visse paafaldende Egenskaber hos Tingene og
deres forskiellige Arter; disae Egenskaber tænker det sig uadskillelige
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fra enkelte Ting og hele Arter; og derved faaer det med Tiden
en Forraad af Substantiver» Ved dette all :rforste Anlæg i Sp - g- er
Mennesker uden Tvivl i meget lang Tid blevet staacnde; man har
udtrykt sig for hinanden , og man har forsuaet hinanden blot ved
Brugen af Substantiver.
Efter en meget langvarig Brug af blotte
Substantiver, mærkede man, ar man ikke altid udtömmede Tan
ken ved Substantivet alene; man opfandt derfor Tillægsord, de
siden efter saakaldtc Adjectiver, ved hvilke man nöiere b.'stemte
og udvidede Begrebet, der allerede laae i Substantivet, og blev
derfor som Prædicat sit Subject ganske underordnet. Denne Idee
opklarer mig i et Oieblik et Særsyn ei alene i det Ebræiske, men
og hos de ældre Græske Digtere, der altid har været mig særde
les paafaldende, ja endog uforklarligt, nemlig Brugen af Substantiver
langt overvægtig i Forhold til Brugen af Adjectiver, og de fleste
Adjectivers Dannelse af Substantiver.
Med Tiden da man be
gyndte nöiagtigere at udvikle sine Ideer, og stræbde at give Ideer
ne, hvilke man meddelte Andre, Tydelighed og Fuldstændig
hed; da Subjectet tillagdes særegne Bestemmelser, og Pra dicatet
ligeledes havde sine individuelle Bestemmelser; frygtede man, at
disse Subjccrets og Prædicaters forskiellige Modi skulde forvexles,
og derfor sögde man et almindeligt Udtryk, ved hvilket For
bindelsen imellem Subject og Hovedprædicat strax kunde bestem
mes. Dette erholdtes ved Opfindelsen af Substantiv-Verbet, der
nu beständigen tiende som Copula mellem Subject og Prædicat»
Her blev man uden Tvivl atter længe staaende, inden man faldt
paa at danne Verber, i hvilke man lagde baade Copula og Hoved
prædikatet.
At man meget sildigen er falden paa at danne Verber,
slutter jeg deels deraf,
fordi man, efter at have opfundet det

<'H. ScJ, Skt.
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substantiviske Hielpevcrb, i lang Tid kunde behielpe sig uden Ver- ,
ber, decís
*
deraf, fordi Verbernes Opfindelse og Bestemmelsen af
deres Brug forudsætte mange afsondrede og fine Ideer. Man rnaa
derfor forestille sig, at man og i denne Deel af Sprogene, det
er den fineste og vanskeligste, er gaaen frem med meget lang
somme Skridt,
Grækerne- have uden Tvivl for det meste dannet
deres Verber ved at tilfoie i Enden af Nominer det oprindelige
substantiviske Verb « eller <■«, og giort disse Verber til Eenstavelses-Ord.
Længere hen i Tiden forandredes det oprindelige sub
stantiviske Verb ew til
og da fik alle Verber Endelsen paa
Denne Endelse gik siden af Brug, men har i endeel Verber
vedligeholdt sig. Grækernes. Verber, med Hensyn til deres oprin
delige Dannelse og Sammensætning, udtrykke derfor:
den
Ting, eller jeg er handlende eller lidende i Forhold til den Ting eller
den Person.
Et Kunstmiddel, som det i Ebræernes Verber, nem
lig Piely Hiphil og Hitpael, ved hvilket smaa Forandringer og
Bestemmelser i Verbernes Betydning kortcligen udtrykkes, have
ingen oprindelige Sprog imod Vesten; Grækerne alene opnaae en
Deel af dette Kunstgrebs Hensigt ved deres Terba media og deres
Aorister, • Dualis, som Grækerne og alene bruge baade i Declinationer og Conjugationer, kunde maaskee være fra Osrerlænderne.
Naar man nöie overvejer den dybe Skarpsindighed, der ligger skiult
i Uddannelsen af Verbernes forskiellige Tempora ,især deres Aorister og Futurer; hvilken Skarpsindighed allerede forudsætter en
meget dyrket Forstand; naar man tillige betænker de utallige Tilfæl
de i Tale og Skrift, der ei alene have ladet Grækerne fole Trang
til slige fine Skielninger, men og ledet dem til den heldige Oofindelse af en særegen optativisk Modus og til den lykkelige Idee
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af Verba media:' indseer man, at denne Sprogets fine Uddannelse
har fordret langt mere Tid, end man i Almindelighed forestiller
sig; og saa meget mere, som den fuldbyrdedes ikke ved specula
tive Theorier, men blot ved Praxis i Tale og Skrift.
Partik

lernes Opfindelse troer jeg at være sildigere end Verbernes. Dog
er i Partikle;nes Ælde atter Forskiel; nogle ere tidligere opfund
ne, andre sildigere.
De allernödvendigste Præpositioner bör
uden Tvivl sættes allerførst med Hensyn til Tiden.
I det Græ
ske Sprog sporer man dette ikke saameget, som i det Ebræiske;
thi i de allersidste Skrifter finde vi der Græske Sprog i den Hen
seende langt rigere end det Ebræiske; det Græske Sprog har i
disse Oldtidens littéraire Monumenter allerede mange og tillige
sammensatte Præpositioner, men det Ebræiske kun faa og det
kuns enkelte.
Fattigdom, i Henseende til Forbindelses Partik’
1er, sporer man ei alene i det Ebræiske, men og hos Græker
nes ældre Digtere, især hos Homer; derfor kan man, som bekiendr, udtrykke Ebræernes T^au og Grækernes xai og
hos
Hon er med alle de Forbindelses-Partikler, hvilke mætningernes logiske
Sammenhæng og Forbindelse tillade. Rigdom af beqvemme Forbin
delses-Partikler er derfor til alle Tider et sikkert Kiendetegn paa et
Sprogs hoie Cu’rur ; denne fine Deel af et Sprog faaer ikke sin rigtige
Dannelse, forend Sproget i Skrift ofte er brugt af Philosopher og tæn
kende Mænd. Jeg tor sikkert paastaae, at intet Sprog, endog de
nyere cultiverede Sprog ¿beregnede , har, hvad Forbindelses-Partikler
angaaer, den Fuldstændighed og Bestemthed, som der Græske. Da

man i Verberne ikke udtrykde alle de Bestemmelser, der strax i
Særningerne maae henfores til Hovedprædicatet, opfandt man et

Slags Partikler,

hvilke skulde udtrykke alt hvad man i HovedN 2
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prædicatet kunde önske nöiagtigen bestemt',

og derfor i Gramma

tikerne kaldes Adverber.
Disse hore uden Tvivl til de sildigste
Opfindelser i Sprogene ; thi deres Savn kunde letteligen ved Sub
stantiver forbundne med Præpositioner erstattes; hvilket og virke-

Iigen er Tilfældet i det Ebræiske,

hvor Adverber paa denne

Maade udtrykkes, og, om jeg erindrer ret, i alle beslægtede Mund
arter. Denne Erstatnings-Maade findes hyppigen anvendt hos de ældre
Græske Digtere ; omendskiönt den hos disse vel ofte turde være
en blot poetisk Form. Artikler kunne vel rænkes ligealdrende med

Nominer;

men Pronominer anseer jeg for en meget

sildigere

Opfindelse: jeg er bragt paa denne Mening, ved at betragte
Pronominernes Ufuldstændighed og Ubestemthed i det Ebræiske
*
Hvad jeg her korteligen har sagt, kan ansees som en Afsondring
af Sprogkyndighed, bragt i Form af en Theorie; denne Theorie
har jeg, ved
at lægge nöie Mærke til Naturen, virkeligen fun
der bekræfter.Man lægge Mærke
til smaa Born ;
hvert Barn
har sine særegne Lyde, ved^hvilke det begynder at ville danne
sig et Sprog.
Af alle de Börn, paa hvilke jeg i denne Hen
seende med storste Opmærksomhed har agtet,
havde hvert
dannet sig særegne Lyde, ved hvilke det raabde paa Forældre,
Sodskende,
Næringsmidler og Legeröi.
Men alle disse Börn
havde dette tilfælles, at disse fórste Lyde bestode blot i Nominer,
deels propria, deels appellativa
*,
sildigere brugdes Verber, og
allersidst Artikler, Pr^iominer og Partikler
*
Korthed og Fattigdom i de ældre Sprog forskaffe underti
tiden Tankernes Udtryk den Kraft,
vi saa höiligen beundre.

T ette Tankernes kraftfulde Udtryk endog i de raacste og fattigste
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Sprog grunder sig paa den allerede i Begyndelsen af denne Afhand
ling anförte Erfarings-Sætning, at Tanken er en oiebliklig Hand
ling af den menneskelige Aand; og at denne Aandens Virken,
naar den skal yttre sig uden for Mennesket og meddeles Andre,
taber af sin indre Kraft i Forhold til den længere Tid, den mundt
lige eller skriftlige Meddelelse nodvendigen fordrer; i jo kortere
Tid Tankens Udtryk kan fuldendes, desto meer Aand forbliver
i Tanken,
og de med faa og fyndige Ord fremstillede Ideer
faae just ved denne Korthed i Fremstillingsmaaden det, vi kalde
Fynd, I de ældre Sprog er, saalænge Sprogene endnu ere raae
og fattige, denne gode Egenskab af Korthed og Fynd i Tanker
nes Udtryk en Folge af Armod og Nødvendighed ;
anderledes
forholder det sig med rige og uddannede Sprog; hvilket jeg siden
efter med Anvendelse paa det Danske Sprog tydeligen skal udvikle.
Denne Korthed i Tankernes Udtryk, der saavel i det Græ
ske Sprog, som i alle Oldtidens oprindelige Tungemaal, var et
væsentligt Særkiende , uddannedes beständigen ¿blandt Grækerne
under Sprogets idelige Stigen i Cultur. Nationen var fuld af
Aand;
dens Statsindretning var af den Beskaffenhed, at dens
Sprog daglige« brugdes i Statens offentlige og vigtige Forhandlin
ger; Krige og vidtudbredte Forbindelser forögede Antallet af Statens

Anliggender, og giorde de derved foraarsagede Debatter vanske
lige og forviklede, hvilke for det meste ved offentlige Taler og
mundtlig Foredrag bleve bragte i Rigtighed og afgiorte; thi naar
For og Imod vare af Nationens offentlige Talere fremsrillcde,
stemmedes af Folket efter disse mundrligen foredragne Grunde,
og Tingen afgiordes efter denne Stemming ved et offentligt De-

ioa
eret.
Sproget blev under denne livfulde Sratsstyrelse tillige
beriget og ud4an.net af de talenrfuldeste Digtere, Historikere
og Philosopher.
Nationens religieuse Indretning bidrog ei heller

lidet til denne Sprogets hoie Cultur.

Dette Grundanlæg af Korthed,
som det Græske Sprog
havde tilfglles' med alle oprindelige gamle Sprog,’ og som var
grundet paa Fattigdom, • .Trang og Nødvendighed,
blev siden
under Sprogets gradvise Cultur uddannet til den hóieste Grad af
Fuldkommenhed, og udgiorde til alle Tider dets Hoved- æi hien
de ; hvilket det i Tidens Længde for en stor Deel, men ikke
ganske, som jeg strax skal- vise, meddelte sin eneste lAffodning.
nemlig det Latinske Sprog: thi der er vel i der Coptiske Sprog
mangfoldige enkelte Græske Ord; men derre Sprog har et eget
Grundanlæg, der er ganske forskielligt fra Grund mlægget i det
Græske, og bor ansees som meget forstyrrede Ruiner af det gamle
Ægyptiske, paa hvilke sees enkelte smaa Munke-Hytter og hel
lige Eremirboliger,
hvortil enkelte Bygningsmaterialer ere samle
de fra en kort for og noget efter vor Tidsregning i Ægypten gang
bar Græsk Mundart.
Enhver, der kiender det nu saakaldte Cop
tiske Sprog og dets Litteratur, forstæder min Lignelse.
Grundanlægget til en særskilt Endesforandring for hver en
kelt Casus i det Græske Sprogs Declinationer maa være fra et me
get fiernt Old.
I den Græske Grammatik og i Sprogets Historie
og Palæographie kunne vi ikke opspore dets allerforste Anledning
og Oprindelse.
Jeg tor næsten paastaae, at det ved denne ene

heldige Grundindretning har erholdt de fleste af de Fortrin, hvil-
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ke saa hoiligeh udmærke det fra alle ældre og nyere Sprog.
Det Latinske Sprogs Declinationer kunne alle henfores til de Græ
ske, efter hvilke de og virkeligen vare dannede; dog maa man
i slige Jevnforelser beständigen tænke sig den ældre Æolisk-Doriske Dialect, hvilken havde megen Overeenstemmelse med det
gamle Pelasgiske, efter hvilket især,
da nogle Stammer af Pelasger, som de Græske Myther fortælle, i den fierneste Oldtid
landede som Soroverc paa Italiens Kyster og der bosatte sig, det
Latinske Sprog fik sin allerførste Dannélse.
Hvilket i Lanzi's
Sandio di lingua Etrwca af Pelasgiske. og Etrusciske Skriftmonu
menter herligen er oplyst og stadfæstet. Ved de foregaaendc SprogAfsondringer og ved , Lanzi’s Undersøgelser over Italiens gamle
Mundarter ledes jeg til en Formodnings
der ikke er uvigtig,
nemlig at den ældgamle Pelasgiske Mundart, efter hvilken Lati
nernes Sprog har faaet sin Grunddannelse, var til den Tid overmaade fattig ; thi det Latinske Sprog har ikke fra- det Græske
hverken Partikler, nogle Præpositioner undtagne, ei heller Prono
miner; men maa have faaet disse deels af det gamle Osciske, en
gammel Grund - Mundart i Italien, deels af andre derværende gamle
Galliske Mundarter,
Endog i Henseende til Verber maa det
Græske Sprog til den Tid have været fattigt, og aldeles ikke
havt de Fordele af dets Aoristet, Fururer og Verba media, hvil
ke det siden efter i Tidens Længde erholdte; hvorfor vi ei hel
ler i det Latinske Sprog finde ringeste Spor af disse det Græske
Sprogs særegne Fordele.
Imidlertid har hiin Fordeel af bestemte
Endes-Forandringer for hver enkelt Casus i de forskielligc Declinarioner givet der Latinske Sprog den største Deel af de Fordele,
hvilke det har tilfælles med det Græske Sprog, og som alle fore
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til den Hoveddyd, hvilken begge Sprog fortrinligen besidde, nem
lig Korjhed i Tankernes Udtryk.
Hvorledes denne enkelte 'Om
stændighed i begge Sprogene kunde tilveiebringe Korthed, vil jeg

her oplyse. Ved det faste Særkiende, som enhver Casus har i de
Græske og Latinske Declinationer, kanen Mængde ellers fornödne
Præpositioner udelades; dette er især Tilfældet med Genitiv, Da
tiv og Ablativ.At Dualis, der i det Græske Sprog medbringer
betydelige Fordele, ikke er optagen i det Latinske, leier mig
paa den Formodning,
at den etter den Tid,
da det Latinske
Sprog fik. sit Grundanlæg af det Græske,
forst er blevcn brigt
af Grækerne, som maaskee deri have fulgt deres Naboer imod Osren.
For at kunne udelade Forbindelses - Partikler, brugde Grækerne den
subjectiviske Accusariv med Infinitiv ,
og Latinerne fulgde dem
heri nöiagtigen :
i samme Oiemcd brugde Grækerne,
der ikke
havde Ablativ, den saakaldte subjectiviske absolute Genetiv med
Particip; hvilket hos Latinerne, der havde Ablativ, forandredes
til den saakaldte absolute Ablativ; for hvilke Sætnings - Forbindel
ser Reglerne i det Latinske ere de samme,
som i det Græske
Sprog.
Dette Forkortnings-System, med Hensyn til Udeladelse
af Forbindelses-Partikler, understottes i begge Sprogene ved hyp
pig Brug af Participer.
Det Græske Sprog gaaer heri videre end
det Latinske ved Brugen af den absolute Accusativ, hvorved det
udelader der, vi i vort Sprog maatte udtrykke ved angaaende> betræffende, i Henseende ■> med Hensyn til; og endeligen ved Udeladelse

af det substantiviske Verb , hvor samme mueligen kan underforstaaes. At læse Græske og Romerske Skrifter bliver derfor et
Studium; og begge disse Nationer have i deres Skrifterendog

i Henseende til Sproget,

altid forudsat opmærksomme og tænkende

ios

Dog vil jeg ikke undlade at anföre de Uleiligheder,

Læsere.

som dette Anlæg og det derpaa byggede Forkortningssystem fore
med sig.

Da alle Ordene i alle enkelte Tilfælde have deres fasté

Endes-Forandringer, saa at Sætningernes logiske Forbindelse aldrig
kan blive tvivlsom; ere Digterne, især de. lyriske, i Henseende
til Ordenes Omsætning i en Periode, der undertiden er meget1
lang formedelst indskudte Mellemsætninger, aldeles frie, og ep
kiende intet andet Baand, end en fra fierneste Oltid af vedtagen
Metrik, der undertiden grunder sig paa meget fine Principer i
Henseende til Stavelsernes Quantitet. Det er derfor ikke saa me
get Sproget der gior hos Grækerne Pindar’s Oder og Chorene i deres
Tragikere og hos Latinerne Horats’s Oder saa vanskelige at forstaae,
som just denne Ordenes frie og udbundne Omsætning,
der endog undertiden er forbunden med hyppige Udeladelser, især
af Præpositioner og Forbindelses-Partikler, som med Udeladelsen
af ¿wore eller elç to foran Infinitiver; hvilken sidste og hos La
tinske Digtere er hyppig.
Hos Prosaisterne findes en vis Omsætningsmaade vedtagen, der, med Hensyn til de nyere Europæiske
Sprog og vor Maade at tænke og skrive, synes meget unaturlig;
thi hos Grækernes Thucydid og Latinernes Salust og Tacitus,
der især lægge Vind paa Korthed og Fynd, sættes undertiden allerförst forskiellige Bestemmelser af Subjectet; derpaa kommer
först Subjectet selv; man længes meget efter Hovedprædicatet,
men man er endnu meget langt derfra: nt^ komme flere Mellem
sætninger, der indeholde nærmere Bestemmelser af Tid og Rum
eller andre Biomstændigheder, der angaae den fremsatte Tanke;
Vid. Set, Skr.

>805.
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Det,

II Hafte,

O

IQÓ

folge adskillige Bestemmelser af Hovedprædicatet, og endelig slut«
ter Hoyedprædicatet, efter hvilket man allerede i Periodens Begyndelse
higede, denne lange og udmattende Periode, hvilken man nödvendigen
hu

maa læse om igien, for at overskue og fatte Tanken i sin hele Vide.
Men just disse Ubeqvemmeligheder giöre det Græske og Latinske Sprogs
Studium til et fortræffeligt Dannelses-Middel for den Ungdom, der
tidhgen skal dannes til en meer end almindelig Cultur og til dyb
Tænksomhed. Naturligviis at det her kommer meget an paa Læremethoden; denne kan være af den Beskaffenhed, at disse Ung
dommens Studier vorde höist gavnlige; den kan og være saaledes
beskaffen, at Ungdommen derved aldeles spilder- sin Tid. Faste
Regler, grundede paa lang Erfaring og pracriske. Indsigter, med
idelig Hensyn til Ungdommens Kræfter og dens Forstands gradvi
se og langsomme Udvikling, ville i denne Methodik for Frem
tiden være af yderste Vigtighed; især da vor nuværende Ungdom
er bebyrdet med saa mange og saa forskicllige Ting
*
Man har i
vore Tider rigtigen sagt, at ældre Sprog og Mathematik vare de
Midler, ved hvilke Ungdommen især burde dannes. De ældre
Sprog efter en rigtig og grundig Læremethode bibringe den stude
rende Yngling paa en practisk Maade en stræng Logik og en Let
hed, endog i sit Modersmaal, at tale og skrive rydeligen ; de
lære ham at tænke og at forbinde sine Tanker;
fra de lærde
Sprogs Studium bringer han en practisk Logik ind i alle sit til
kommende Livs og Kalds Forhandlinger ; Mathematiken lærer ham

at see paa nöiagtige og anskuelige Beviser, og at holde sig til
Tingen. Naar nu tilföies et grundigt Studium af Modersmaalet,
lidt Bekiendtskab med de nyere meest cultiveredc fremmede Sprog
eg en beskuelig Kundskab om Naturens fornemmeste Hovedkræft

io?

ter og Egenskaber;
nuværende

Trang,

er Ungdommens Dannelse, efter Tidernes
virkcligen bragt til sin höieste Fuldkom

menhed.

Af dem, som i ældre og nyere Tider bave villet bevise
Nødvendigheden og Nytten af de ældre Sprogs Studium, anföres
sædvanligen den Hovedgrund, at dette Studium bidrager til Modersmaalets Cultur. Saa ofte nu dette er sagt, og det meget rig
tigen; troer jeg ikke, at man tned dette Sagn hidtil har forbun
det en grundig og bestemt Tanke ;
thi jeg finder i ingen af de
nyere cultiverede Sprog en rigtig Anvendelse af de ældre Sprogs

Cultur. At man i de nyere Sprog, der ere beslægtede med det
Latinske, ja endog i det Engelske har optaget en Mængde Latin
ske Udtryk, ved hvilke man har beriget disse Sprog, er en

Omstændighed, der i det Ærane, jeg har for, aldeles ikke kom
mer i Betragtning ; da jeg her blot taler om den Anvendelse af
de ældre Sprog, der angaaer et andet Sprogs indre Væsen, og

tiener til at forskaffe det Korthed og Fynd. En grundig og philosophisk Sprogkyndighed leder Sprogforskeren, nöie at skielne imel
lem et Sprogs Rigdom,
og et Sprogs Egenskaber af Korthed og
Fynd; vi ville kalde dette sidste Sprogenes indre Cultur, og
det forste Sprogenes ydre Cultur. Alle nyere cultiverede Sprog
have meget af den ydre Cultur, men dem fattes meget i Hen
seende til den indre Cultur; det Græske og Latinske Sprog besid
de fortrinligcn begge Cultur-Arter; i de nyere Sprogs Uddannelse
har man blot benyttet det Græske og Latinske Sprogs ydre Cultur,
men at anvende, saavidt mucligt, disse Sprogs indre Cultur paa
nyere Sprog, har man hidtil næsten ganske forsömt.
O 3

Vel er det
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sandt, at de nyere cultiverede Sprogs indre Væsen er saa aldeles
forskielligt fra det Græske og Latinske Sprogs indre Væsen, at
imellem disse forskiellige Sprog ingen umiddelbar Paavirkning
kan tænkes muelig; thi for at kunne modtage slig Paavirkning,
maatte de nyere. Sprogs indre Organisation have nogen Lighed med
den i det Græske og Latinske Sprog; hvilke? aldeles ikke er
Tilfælder. Det Forslag derfor, ligefrem at overdrage det Græske
og Latinske Sprogs indre Fordele i de nyere Sprog , vilde være

den störste Urimelighed; fordi man tilraadede en Ting, der
var ganske ugiörlig. Den eneste Maade, man her kan gaae frem
paa, og paa hvilken man hidtil ikke nöie nok har agtet, er den
ne: Efter at have lagt Mærke til alle de indre Fordele, ved. hvil
ke det Græske og Latinske Sprog saa særdeles udmærke sig for
alle nyere cultiverede Sprog; finder man strax, at disse de æl
dre Sprogs Fordele ere grundede i visse Grundanlæg, der ere
af en ganske anden Bygningsart, end de i de nyere Sprogf;
imidlertid beholder man alle disse afsondrede enkelte Fordele i
Erindringen, og i Brugen af de nyere Sprog söger man at erhol
de samme Fordele, men ved Midler, hvilke de nyere Sprogs
Anlæg og indre Væsen forskaffe.
Paa denne Maade kunde det
Græske og Latinske Sprogs indre Cultur siges at virke paa de ny
ere Sprogs indre Cultur, ikke, umiddelbar, men ad en Omvei
x>g ved en fornuftig Anvendelse»
Dog er i de nyere Europæiske
Sprog,
hvad Grundanlægget og deres indre Indretning angaaer,
megen Forskiellighed» Jeg tager her blot Hensyn til de nyere
cultiverede Sprog, der ere mig bekiendte. Jeg kiendcr det Pohlske
meget lidet, og det Ungerske slet ikke; jeg har imidlertid al Grund

at formode,

at i det Pohlske Sprog og de dermed beslægtede

Hovedmundarter ere betydelige Levninger af den Asiatiske Mund
art, hvilken Slaverne fra Asien afbragde med sig ind i Europa,
og uden Tvivl passer de-t samme Tilfælde sig paa Hunnernes
Sprog, og de derfra nedstammende Mundarter. Af alle nyere
kultiverede Sprog, kommer intet Sprog det Græske og Latinske
Sprogs, indre Væsen nærmere, end det Tyske Sprog; og det
blot ved’de bestemte Endesforandringer af hver enkelt Casus, ikke
saa meget i dets Substantivers som. i dets Artikels Declination;
hvilke Artikelens Endesforandringer for det meste lægges til Grund
for Adjectiyernes og Pronomin^rnes Declination, Hver enkelt Ca
sus faacr derved, ,ligesom i' det Griske og Latinske Sprog, sit
-bestemte og faste Særkiende, hvorved man, i Ordenes meest
.vilkaarlige Omsætninger, altid bestemt og sikkert kan udfinde Sæt
ningernes indbyrdes Forhold og deres logiske Forbindelser. Heraf
reiser sig hos Tyske Digtere, især Lyrikerne, den selvsamme
Ubundenhed i Ordenes Omsætning, som i Grækernes og Romer
nes Lyriske Poesier.
Naar man vil forklare Klopstock’s Oder,
maa man iagttage §amme Fortolknings-Adfærd, som naar man vil
forklare;Bindar eller Horats. j Denne Fordeel i Sproget have de
förste Tyske Prosaister rigtigen indseet, og derfor dannet deres
Perioder ganske efter dem, de fandt hps Græske og Latinske Pro
saister.
I denne Ordenes Omsætning mærker man, at de Ty
ske Prosaister : have nöie fulgt Grækernes og Romernes Vedtægt?
at ende Sætningem eller .flere Sætningers Bygning med Verbet; de
iagttoge denne Skik endog saæ nöie? at,-. da det • Tyske Sprogs
Natur ikke altid tillader denne Omsætningsrnaade, oplöste de de
med Præpositioner sammensatte Verber, og hvor Verbet maatte
■staae i Begyndelsen af Sætningen,

satte de Præpositionen,

med

no

hvilken Verber var sammensat, f Enden af Sætningen.
De er
holdte ved denne slaviske Efterlignélses - Maade kun lange SætningsBygninger, fulde af Mellemsætninger, uden at erholde de Forkort
nings-Fordele,
hvilke blot ere det Græske og Latinske Sprog
egne, og som det Tyske Sprog, saavelsom alle nyere Sprog,
ifölge deres indre Natur og formte Aâlæg, ikke vel kunne mod
tage. Det Danske Sprog er, i Henseende ril sit Grundanlæg, gan
ske forskielligt fra det Tyske Sprog; hint er vel ved det Angeisaxiske, af hvilket det i et ficrnt Old har -optaget mange enkel
te Udtryk, blevet beqvemt/ at dmodtage Berigelse af det Tyske
Sprog; men begge Sprogene ere-i deres indre Natur af en ! gan
ske forskiellig Indretning, fórdi de-rés Oprindelse er meget for
skiellig.
At man ikke nöie har iagttaget dette ? har skadet det
Danske Sprog meget/
'
r/j
taxai

t&ieígiCI sxjyT ;

'm
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Det Danske. Sprog har tilfælled med det Italienske, Franske
og Engelske en Egenskab, der,’ i hvilketsomhelst Sprog den fin
des, er af betydelige Folger, den nenilig , at det i Decimerin
gen har faa Endesforandringer.
I dehne Punct har ? det-Tyske
Sprog meget store Fortrin for alle nuværende cultiverede Sprog;
<
>
men de forste, ' der i Skrift havde Ledighed,
at anvende disse
Fordele tii Sprogets indre Cultur, hâve i miñe Tanker ikke be
nyttet dem paa den rette Maade. Folgen af Mangel paa Endesfor
andringer i Decimeringen, saavel i. det Italiienske, Franske og
Engelske som i det Danke, har været, at en Mængde Partikler
efe i alle disse Sprog bievne meer eller mindre nödvendige, især
Præpositioner, for at betegne de forskiellige Casus i Decimeringen
*

Vel kunde en st©r Deel af slige indflikkede Partikler have været

UL
udeladte., hvis de nyere Sprögs föfste Bannere i deres Skrifter
Tnere havde taget Hensyn til tænksomme og cultiverede Menne
*
sker, end til en raa og slöv Almue. Ved alt for stor Ængstlig
hed, ikke at være tydelig nok,. ,har rúan giort al Umage og
Opmærksomhed, der hos en fornuftig Læser fra Sproget umid
delbar henvendes paa Tingen selv og Tanken, ganske unöd ven
dige. Ved at læse Skrifter i nyere Sprog kan man med hvilkensomhelst Bog, der falder een i Hænderne, giörc det Forsög, < jeg
her vil anfóre. Ere Æmnet og Tankerne af Vigtighed for os,
vedligeholdes vor Opmærksomhed under Læsningen; er Æmnet
os ligegyldigt; er Foredraget aldeles ikke i Stand at beskæfte vor
Aand.
Man tage derimod hvilketsomhelst Skrift af den Græske
eller Latinske Litteratur, hvor Æmnet i höieste Grad kan være
os ligegyldigt ; Foredraget giver dog ideligen vor Aand Anledning
til Eftertanke,
thi man læser ikke en Sætning eller Periode,
uden ved Ordenes bestemte Endesforandringer at nodes, at tænke
sig Idéernes logiske Forhold; og paa de fleste Steder maa man
i Tankerne tilföie en eller anden Partikel, et eller andet enkelt
Ord, som Skribenten enten ved Talebrugen eller af Stedets Sam
menhæng med det Foregaaende forestiller sig letteligen at kunne
underforstaaes.
Mangel af bestemte Endes-Forandringer i Decli«
neringens enkelte Casus giör, at Ordene i en Sætning eller i en
Periode ikke kunne omsættes enten efter Indfald eller kunstigen
.efter en vis Numerus.
Man nodes,
at sætte Ordene saaledes,
at Læseren strax kan finde Subject og Prædicat, hvilke da, saa
at sige, maae sættes i Forgrunden; Subjectets og Prædicatets
Modi maae stilles hver paa sin Side ; Mellemsætninger og lange
Perioder maae, saa meget mueligt, undgaaes; ere de uundgaaelige,r

>
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indskydes de saaledes, at, i det Perioden gierinemlæses., man
letteligen skielner dem»
I det Græske, Latinske og' Tyske
Sprog derimod ere Ordenes Omsætninger, formedelst Decimerin
gens kiendelige Endesforandringet d hver enkelt Casus, meget
kunstige, og virkeligen ganske mod den1 menneskelige Forstands
naturlige Indretning.
I disse Sprog maa derfor endog den meest
övede Læser, i det han kaster Oinene paa en Sætning eller er
*
Periode, i samme Öieblik fuldende Sætningens eller Periodens lo
giske Analyse; han maa i Ordenes Orden, der for hans naturli
ge Forstand er et Virvar, bringe hvert Ord paa det Sted , hvor
fra han hurtigen kan overskue hver enkelt Sætnings og hele Peri
odens logiske Forhold, Man indseer nu Grunden, hvorfor disse
Sprog, som Sprog, fordre större Eftertanke og forudsætte en

meer uddannet Forstand, erid enten det Danske, Italienske, Fran
ske og Engelske.
Det er békiendt, at Ungdommen, den maa
have nok saa store og tidlige Anlæg ¡ ikke er dygtig, at imodtage Underviisning i det Græske og Latinske Sprog, forend i det
iode og ute Aar; begynder man tidligere, skader man, fordi
man arbeider imod Naturen. Man kan her indvende, at Tysk læses1
og forstaaes af Born i Danmark af 7 og 8 Aar; Aarsagen dertil
er, at Sproget er levende, er os overmaade nær og undertiden
tilligemed Modersmaalét har virket paa- det spæde Barns Höreor
gan ; grammatisk og grundigen forstaaes det neppe af noget Barn
förend i det rode og 11te Aar, der for Born under vor Him
melegn synes at være den forste ret mærkelige Epoche i Forstands

evnens Udvikling. •

-

'•

■

Af det foregaaende seek áít'saa, at Tilværelsen af bestemte
Endesforandringer 1’ DeclinéringenS enkelte Casus eller Mangel af

IIS

samme'udgiöre Hoved - Særkicndet imellem det Græske,
*
*
Latinske
og Tyske Sprog paa den ene, og det Italienske, Franske, En
gelske og Danske Sprog paa den anden Side.
Vi have i det
foregaaende seet Folgen af denne de sidstnævnte Sprogs Mangel y»

nemlig Nödvendighed af en Mængde- Partikler,
*

især Præpositio

ner, for at erstatte denne Mangel.. Jeg er' og. strax: i’ Begyndel- ’
sen af denne Afhandling, gaaen ud fra et Hovedprincip, ved hvilket^

jeg beständigen bliver staaende,- det nemlig ,* ar Tanken er'
Aandens öiebliklige Handling; jeg paastaaer nu, at det allermind

ste Ord i en Sætning, om det endog kun bestaaer af to eller tre-'
Bogstaver, saa snart det ikke
*
er væsentligen fornodent" til Tan
kens rigtige og fuldstændige E< rstaaelse, svækker Tanken og gi ör"

dens Udtryk mat og slæbende.
,
*
Enhver
der har mindste Anlæg
til Veltalenhed eller til en rigtig Declamation , maa'crkiendc Sandhe
den i dette: mit Udsagn;- Paa disse Forsætninger grunder jeg mit For
slag angaaende det Græske og‘ Latinske1- Sprogs
*
Anvendelse til det
Danske Sprogs Cultur. Min fölgerette Slutning i denne Anvendelse*
er folgende:’ Grækere og Romere have i Overensstemmelse medl
Naturen stræbt i deres Tankers Meddelelse at’ folge1,, med Hensyn1
til Tankernes enkelte Udtryk,, den strængeste: Sparsommelighcds—
Lov; i det Danske , saavelsom i flere: nyere: cultiveredec Sprog,
*
findes en ei alene,, med Hensyn til Tankens Udtryk',
*
*
ufornoden,
men og, med Hensyn til Tankens Fynd, höisr skadelig Ovcrflo-

dighed af. enkelte Stavelser', smaat Ord-og Partikler;: mit-Forslag:
altsaa efter disse Sætninger bliver, at man,, uden at giöre vold
somt Angreb paa vort Sprogs engang fra Arrilds Tid vedtagne Tale»
cg Skrive-Brug, anvender det Græske og
* Latinske Sprogs Spar—
Vid. Sel. Skr, 1805. IV Del, U Hafte
*P'
i#
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sømmeligheds-Lov, saavidt vort Sprogs ganske forskiellige Natur
Oprindelse tillade der»
1 det Italienske,

Franske og Engelske Sprog er i mine

Tanker denne Anvendelse af det Græske og Latinske Sprog ikke
mecr udforbar ; fordi disse Sprog deels ved fuldstændige Ordbo
ger og en nöie bestemt Sproglære, deels ved en Mængde classiske
Skribenter ere saa grundfæstede, at de ikke taale mindste Vold
paaTale- og Skrive-Brugen, Det DanskeSprog derimod har ved slige
Midler endnu ikke faaet en saa fast Indretning, at det jo kan
¿modtage enhver Forandring,
der sigter til dets Forbedring.
Det har hidtil havt meget faa Ski / enter, hvilke man, med Hen
syn til Sproget, kunde kalde classiske; thi i et Sprog kalder jeg
den en classisk Skribent, der fuldkommen har Sproget i sin Magt,
.har i dette Sprog giort sig faste og rigtige Grundregler, og i dis
kes Efterkommelse allevegne er sig selv lig.
Dog kan maaskee
denne Omstændighed i Fremtiden gavne vort Sprog ; thi det er

til Skade for et Sprog for tidligen at blive grundfæstet;

hvorpaa

det Franske Sprog i flere Henseender virfceligen tiener til Exempel»
.Det Græske Sprogs langsomme, men stadige Stigen til den höie
Cultur,
det besidder,
bekræfter den ikke sieldne Erfaring,
at Sprog, saavelsom mange andre Ting, komme sikkrere til Fuld
kommenheds-Maalet ved en langsom Udövelse end ved overilede
jog kunstige Theorier,
digt,

Det er i den Græske Litteratur mærkvær

at man i denne Litteraturs overblevne Levninger ikke fin

der det ringeste Forsög til grammaticalske Undersøgelser forend hos
Plato; at vor nuværende Græske Grammatik har sin Oprindelse fra
Alexandrinernes Tid;

at den Först i Italien af nogle lærde fra

US
Constantinopcl flygtede Grækere er bleven udarbeidet; at den i
senere Tider ved Hollandske Lærde har faaet den Fuldstændighed
og Berigtigelse,
med hvilke den nu i lærde Skoler bibringes;
og endeligen, at Græske Lexicographer forst efter Sprogets og
Litteraturens Forfald fremstode.
Denne Frihed for alle kunstige^
Baand har ikke lidet bidraget til Sprogets Rigdom og indre Fuld«
kommenhed. Men jeg vil ikke raade nogen Nation, der elsker
sit Fædrenesprog, heri at efterligne Grækerne; thi Omstændighe
derne ere langt fra ikke de samme.
De Tilfælde, i hvilke jeg, efter min Skrive-Praxis, troer
at Grækernes og Latinernes Sparsommeligheds-Lov, i Henseendes
til Tankernes Udtryk, kan i det Danske Sprog anvendes, vil
jeg til Slutning korteligen anföre og tilföie nogle faa Bemærk

ninger.
1) Der er ganske andre Regler for Artikelen i det Danskeend i det Tyske Sprog ; den kan i hint Sprog i langt flereTilfælde udelades end i dette.
Denne Tings rigtige Iagttagelse
udgiör en af de fineste Vanskeligheder i vort Sprog.

2) Der gives Tilfælde, hvor man nödvendigea maa omskrive
vort Genitiv ved en Præposition; man bruge Endes-Forandringen^
livor det er mueligt.

3) Vi have ingen Endes-Forandring for Dativ; for at betegne
den, bruge vi en Præposition. I mangfoldige Tilfælde kunne vi
udelade denne Betegnelse, naar vi i Ordenes Fremstilling sætte
P 2

Thtiven paa sit rette Sted; .dette -Sted udgiör <da dens faste Sær-

kicnde.
4) Vort'Sprog-har et stort Fortrin for det Tyske i en Ting,
åer ved forste «Oiekast kunde synes ubetydelig. Dette Fortrin betstaaer deri, at vore Verber’have en bestemt Endes-Forandring i det
.passiviske Præsens, Imperfect og Infinitiv; i det Tyske Sprog maa,
som bekiendt, bruges HieJpe-Verbet ich werde.
Da Tilfældene,
hvor disse pasiviske Tempora bruges, ere meget hyppige; ud
trykkes i alle disse Tilfælde Tanken i vort Sprog med Korthed,
hvor den i det Tyske bliver slæbende.
Det er hartad utroligt,
naar man ikke ofte har forsögt det,
hvad et eneste Ord mecr
-eller mindre i en Sætning kan giöre Forskiel. Denne Fordeel i
¿det Danske Sprog har især Indflydelse paa vor fortællende og hi
storiske Stil; vi ere’blot derved i Stand, at fortælle nettere end
“Tyskerne.
Vore senere Skribenter synes ganske at have glemt
idenne vort Sprogs betydelige Fordeel; de bruge paa samme Maade
jeg bliver som Tyskerne Ich werde, og have derved i höieste Grad
fordærvet vort Sprog. Fordelen af et bestemt Conjunctiv, hvilJ<et Tyskerne have, og som mangler os, da vi maae omskrive
♦det ved Hielpeverberne maatte, kunne, skulle, ville, saa betydeJig den end er, veier ikke ganske op imod hin.

5) Vi kunne paa mange Steder udelade det henforende Pronomen, og lade Læseren i Tankerne tilföie det, uden at deraf rei
ser sig mindste Utydelighed; Vort Sprog er meget villigt til denne
Udeladelse; den er og i mange Tilfælde af ypperlig Virkning.

4) Er Forsætningen kort,
sætningen udelades,

kan det

folgende saa i Efter

og da maa Forsætningen nödvendigen inter-

pungcres med- Semicolon;

er derimod Forsætningen lang,

jeg ikke raade til Udeladelsen af saa.

.Naar flere Puncter af et

Indhold opregnes, kan at underforstaaes.

ger, hvis de ikke ere lange,
consecutive Partikel udelades.

vil

I conditionelle Sætnin

kan baade den conditionelle og
I Modsætninger kan undertiden

men da maa den forste

den adversative Partikel underforstaaes';

Sætning altid interpu n-gere s med Semicolon,
7) Vi have adskillige Nominer, der efter Talebrugen ledsages

af en Præposition, som Tilladelse til, i Stand til, Forpligtelse
til eller forpligtet til, behielpelig i eller til.
Alle disse Præpo
sitioner kunne kastes ud ;

men i dette Tilfælde maa nödvendigen

interpungeres efter Nominet,

som Tilladelse, at reiset,

ert udrette; Forpligtelse, at handle; behielpelig >
er denne Udeladelse kun giörlig foran Vciber,

at erholde.

i Stand,

Dog

8) Ere vi meget opmærksomme paa vor Stil, kunne vi i det
Danske Sprog, skiönt i meget enkelte og sieldne Tilfælde, erholde

Fordelen af Grækernes og Latinernes Brug af Participer ved en abso
lut Nominativ, sóm: Nödte at trække sig tilbage, stillede Fienderne
sig bag Landsbyen.
Endog af Grækernes absolute Genitiv og
Latinernes absolute Ablativ,
som:
Dette forudsat, troer jeg.
Folgende Exempcl forekommer strax i

Begyndelsen af denne Af

handling : Tingen engang opfunden, og de forste Grundelementer
fast anlagte, gaaer denne Opfindelse o, s. v+
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Der gives .flere Tilfælde, hvor det Græske og Latinske
Sprogs Sparsommeligheds-Lov kan anvendes; de her anforte Til
fælde maae være tilstrækkelige som Exempler.
Enhver, der

har tilbörlig Sprogkyndighed og Talent at skrive,
men have forstaaet mig.

vil fuldkom

For vort Sprog og vor Litteratur aabne sig skiönne Udsig
ter.
Nationen har Aarsag at elske sit Fædreneland og sit Sprog;
vort Sprog, naar det bruges rigtigen, er er af- de skiönneste i Eu
ropa.
I vore lærde Skoler og i Middelskolcrne læres det Danske
Sprog med Nöiagtighed og Grundighed. Dette höie Selskabs Be
stræbelser,
at forskaffe Nationen en fuldstændig og berigtiget
Ordbog,'have faaet nyt Liv ; disse dets ædle Bestræbelser understot

ter vor veldædige Regiering kräftigen.

Det Vink, denne Af
handling giver, vil derfor maaskee ikke blive uden Nytte. Dette
eneste vil jeg endnu tilfoic, at Studium af det ældye Islandske
Sprog og fortrolig Bckiendtskab med dc i det Svenske Sprog bedst
skrevne Verker især ville gavne vort Sprogs grundige Studium.
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1 den Afhandling,

som jeg for nogle Maaneder siden, havde
den Ære, ar indgive til det Kongelige Videnskabernes Sælskab,
over. Indretningen af de i de senere Tider paa de Danske Kyster
anlagde Blus- eller Stenkuls-Fyhrc, sagde jeg: at ieg troede man
kunde klåscificcre Fyhrene i 3de Slags;, nemlig simple LampeFyhre, roterende eller ornkringgaaende Blinkfyhre, og endelig
Blus- eller Steenkulsfyhre: Efter i forbemeldte Afhandling, at
have beskrevet det sidste Slags, er det de tvende forstnævnte
som jeg her efter Lofte skal handle om.

Der er, som det i den omtalte Beskrivelse over Steenkulsfyhrene er berört, mangfoldige locale Omstændigheder som bor
undersoges og tages under nöieste Overveielse, naar man skal
bestemme et Fyhrs Anlæg og Indretninger, hvoraf ligefrem fol
ger at disse kunne variere saa at sige i det uendelige; imidlertid
er der tvende Betingelser, som altid bör iagttages; nemlig:
1) At Fyhret maa Bestemt kunde, i sigtbart Veir sees og
skielnes, i den længst mueligste Frastand, eller i den begrændr/Z Sel, Skr, 180S. ir Del, II Hafte, Q
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sede, som det ikkuns, i Hensyn til Farvandets Beskaffenhed,
maatte findes at være fornödenr.
For det idet bör man derved forene en passelig Sparsom
melighed, i Særdeleshed i den daglige eller aarlige Forbrug af
Brændsel - Materialiet ; thi det er let at indrette Fyhre som skulle
giöre en meget betydelig Virkning paa lang Afstand, naar man
ikke vil tage Hensyn paa Omkostningerne;
men ved at giöre
Fyhrene over Fornödenhed bekostelige, kunde man muelig svække
Midlerne til flere Fyhres Anlæg, uden at vinde væsentlig i Formaalet for hvert især
*

Det forste Slags Fyhre som man har kiendr, har udentvivl
været Lampefyhre. I Middelhavet hvor Handelen og Seillads har
sin forste Oprindelse, har man endog fra meget ældre Tider havt
Fyhre.
Pharo ved Alexandrien i Egypten,
og Rhodus,
ere
alt for bekiendtc i Historien til at beröres her.
Efter Aarhundredes Forlob ere Fyhrenes Antal Tid efter anden bievne foregede, besynderlig i de senere Tider-,
alt som den tiltagende Scillads har givet Andledning dertil, og viist Fornødenheden derafi
Da Steenkul i Fortiden var lidet bekiendt og ikke havdes i
Mængde i Middelhavet, Olie derimod i Overflödighed, og man
kiendte Lamper, er intet rimmeligere end at de i Middelhavet
anlagde Fyhre maatte blive Lampefyhre; da de derfra efterhaanden,
udbredte sig til Spaniens og Frankerigs vestlige og nordlige Kyster,
samt videre til Engelland og Holland; saa blev det ligeledes en
rimelig Folge,

at man efterlignede hine Indretninger
*
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Steenkulsfyhrene er derimod formodentligen en senere Op
findelse, som forst er bleven brugt her i Norden, hvilket sandsynligviis maae tilskrives, ikke aliene den Omstændighed at Olien
var her kostbarere , men ogsaa den at Lampefyhret fordrer nød
vendig et Taarns Bygning med en stor Lygte paa.
Oppasningen
af et saadant Fyhr var til de Tider ventelig ogsaa mere vanske
lig eller i det mindste meer fremmed;
man fandt derfor lettere
paa, blot at giöre en svær Jernkurv, som man kunde hensætte paa
Jorden eller Bierget, hvor man ville have et Fyhr, og ved at
kaste Steenkul i Kurven, kunne man antænde et Baal eller BlusIld, og var saaledes uden Vidtløftighed færdig med Indretningen.
Ingen kan nægte at en saadan Ild maatte ved mange Leiligheder,
giöre en langt större Virkning,
end et maadeligt Lampefyhr.
Imidlertid havde disse Stenkuls-Fyhré, saaledes som de forhen
vare beskafne,
adskillige betydelige Mangler,
som har været
viist i den foregaaende Afhandling, nemlig at saalænge de stod
i frie Luft,
brændte disse Fyhre ustadig, visse Vinde slaae
Luen ned,
de fortære mange Kul, som med Tiderne er bleven
kostbare, det er skiækkeligt Arbeide for de Fyroppassende idelig
at kaste Kul i Fyhrkurven, samt bestandig at være udsadte for
Veirets Ublidhed, i Storm, Regn, Frost og Sneefog, udholde
dette alle Nætter heele Aaret igiennem ; man tænke sig det i
vort Klima, og at dette Arbeide er tillige forbunden med meget
strængt Ansvar samt Straf for Forsommelse; de nye Indretninger

med Overbygninger haver betydelig afhiulpen disse Uleiligheder
*

Men at komme tilbage til Lampefyhrene. Disse vare og
kunde ikke være andet, end Bomulds-Væger som brændte med

Q 3
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Olie eller Tran ; men da cn enkelt Væge, kuns kunde give et
svagt Lys fra sig, som ikke vilde være synbart paa nogen syn
derlig Afstand, saa fandt man, at man maatte, deels forege
Vægernes Antal, deels söge at giore dem meget store og brede.
Man har brugt og bruger vist mange Steder endnu store og brede
Væger, som for at holdes glatte kiemmes med Jernkamme; der
er temmelig megen Pasning ved disse; de have dog ikke noget
synderlig stærkt, eller giennemtrængende Skin; de ose alminde
lig overmaade meget, saa at der fordres gode Indretninger for
Lufttræk i Lygterne til disse Fyhre, saa vel paa det at de Fyróppassende kunde holde ud at passe dem, som og at Vinduerne
ei skulle blive dunkle af Osen, Bemelte Mangler ere imidlertid
temmelig almindelige ved Fyhrene i Middelhavet *
),
har været
og er maaske endnu tildeels ved nogle af de Franske Fyhre, und
tagen hvor der i de seneste Tider maatte være truffen andre Ind
Da dette Slags Fyhre virkelig fortære en betydelig
retninger.
Mængde Olie, og dog ikke giör al den Virkning man kunde
*} Den Söemand der har faret paa Middelhavet vil uden Tvivl sande
Forfatterens Erfaring, at Fyhrene, de undtagne som i de seneste
Tider maatte være bleven forbedrede , brænde der temmelig dun
kelt, og sees ikke langt, uagtet Luften er som oftest klarere end
i vert Klima, og at de ikke sielden findes anbragte i temmelige
höie Taarne; man forefinder i dette Farvand, sielden andre end
saadanne Fyhre som staae netop ved Indlobet af en Havn, og ikke
som i de Nordiske Farvande egsaa paa Forbierge, og Udhukke,
at tiene endog de blot Forbieseilende til at erholde Kiendingspunkter og hvilke man ydermere bestræber sig for, at giöre synbar
paa de længst muelige Afstande, ved efter Omstændighederne at
sætte dem höit o, s, v.
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önske, har man ved Videnskabernes og Opfindelsernes Fremgang
Tid efter anden, sogt paa forskiellige Maader at afliiclpe de om
talte Mangler.
En af de væsentligste Forbedringer ved Lampefyhrene er
Anbringelsen af Reverbcrer bag Lamperne, som forstærke deres
Lysekraft.
Disse Reverbercrs större eller mindre Fuldkommen
hed saavel i Principet hvorefter de blive forfærdigede,
som
Arbeidets NÖiagtighed, giör en uendelig Forskicl i deres Godhed

og Virkning.
En Hovedomstændighed moder i Hensyn til Anbringelse af
Reverberen
Straalebundtet som gaaer ud fra et Reverbeer, bre

der sig ikkun ud i en liden Vinkel, og kaster kun i sit skarpe
eller stærke Lys ud i Focal-Lini.cn eller Reverber Speilets Axe.

Deraf folger: at om man end sadte i en Cirkel eller Om
kreds inde i en Fyhrlygte, en utallig Mængde Reverberer, hver
med sin Lampe for sig, saa faldt Lyset af ethvert af disse Re«
verberer ikkun ud i den Linie, som var den udgaaende Radius
fra Centeret ; men da Vinkelbuen bliver större og större jo læn
gere man kommer ud fra Fyhrer, saa blev der, naar man var
noget langt fra samme, store Mellemrum, i hvilke man ikke
ville kunne see Fynret, uagtet der kunde være en Mængde Lam
per ; — saaledes blev Reverberernes Anbringelse paa Fyhre ikkun
nyttige saalænge de allene skulle lyse ud efter een lige Linie,
indtil man fandt paa den heldige Idee, at indrette roterende Fyhre,
det er, at man behængte en opstaaende Axe med et vilkaarlig, Antal

lió
Reverbere!’» og formedelst en Mechanisme eller et Uhrværk lod
bemeldte Axe dreïe rundt, derved maae ethvert af Reverbereriies
Focallinie eller Axe, vise successive ud i alle Cirkelens Punkter
of hvor man staaer for samme, male man faae et Blink at see,
hver Gang et af Reverbererne kommer lige i Syns-Linien, hvoref
ter det strax forsvinder. — Af denne Aarsag bliver ogsaa dette
Slags Fyhre kaldet Blinkfyhre.
O’

Saavidt Forfatteren af dette er underrettet, saa skylder man
Sverige Opfindelsen af de roterende Revcrbeer - Fyhre.
Det for
ste af dette Slag« som i Sverige har været indrettet skal være opsadt i Aaret 1759 paa Korsöe ved Indsejlingen til Stockholm, og
i 1780 blev det bekiendte Fyhr paa Marstrands Kastel i Kattegat
tet indrettet.
I Engeland har man i de senere Tider opsat mange roteren
de Fyhre og man kan næsten sige at de ere bievne til et Slags
Mode-Fyhre, man kan ikke heller nægte, at de har nogle For
dele ligesom ogsaa nogle Mangler eller Ufuldkommenheder, hvil
ke begge Dele dog derhos kun ere relative,
i Henseende til
Stædet hvor de anbringes, over hvilket jeg tillader mig i det fol
gende at udvikle mit Omdomme.

De Engelske roterende eller Blinkfyhre, som jeg af Teg
ninger, eller efter Beskrivelser kiender, have enten flere eller
færre paraboliske Reverberer, hvoraf hvert have deres forestaaende
Lampe; de ere anbragte paa Cirkler der i Midten have en opstaaende Axe» som ved et Maskineric eller Uhrværk gaaer rundt.
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For at foroge Antallet af Reverbererne, uden at giöre Omkredsen,
paa hvilken de skulde anbringes, alt for stor,
hvilket vilde
besvære Uhrværket,
sættes de ofre Etagie eller Radcviis over
hverandre; efter de Tegninger jeg har sect ere de Engelske Rever
beer Speile almindelig af ig Engelske Tommers Diameter, iblandt
af ei, uagtet at et saadant Spoil giver en temmelig stærk Lysning,
saa have Engelske udentvivl maattet bemærke, at disse paa en
lang Afstand af nogle Mile ikke vare aldeles tilstrækkelige *) og
af denne Aarsag, eller og i en dobbelt Hensigt, nemlig den at
forstærke Lyset, og den at give længere Tidsrum imellem Blin
kene,
have de indrettet nogle af deres nyeste Fyhre paa den
Maade, at de har sadt flere, saasom fem eller syv, af deslige
Reverbere,.; hver med sin Lampe for sig, i een og samme Plan.
Forat giöre mig end mere forstaaelig, har jeg under Fig. 4 Tavle
II viist Indretningen af det forste Slags,
med mange Speile som
successive komme enkelte frem ; og under Fig. 5 det andet Slags
hvor der er sadt fem Reveberer i een Flan.
Det forste Slags har det Fortrin at Blinkene folge hastig
paa hverandre, hvilket ikke er uvigtigt for Söemanden, der önsker bestandig at kunde holde Oie med en saa vigtig Gienstand
som et Fyhr, især naar han skal rette sig at seile Kourser der») Et godt Reverbeer. af 18 Tomers Diameter med en god Lampe for,
vil sees meget kiendelig, ifald det er stillestaeende, og man er lige
for det paa nogle Miles Afstand; men naar det gaser rundt og
saaledes ikkun blinkviis kommer frem, behöver det uden Tvivl at
vært störte, near det med bestemt Vished skal kiendes paa lang
Afstand.
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efter i et snævert Farvand. Paa disse hvor Blinkene folge saaledes
hasrig paa hverandre kunne det vel synes, soin man kunde giöre
et Adskillelsestegn,
til at skielne det ene fra det andet,
naar
der var flere i et Farvand, som stode saa nær'hinanden at det
var mueligt for Söemanden at miskiende eller forvexle dem; blot
ved at giöre Forskiel af Mellemtiderne Blinkene fremkomme, saasom at man antog Blinkene paa .det ene skulle sees hver iode
paa det ander, hver eode Secund af Tid o. s. v. ; men efter mit
Skiönnende maae Tidsrummene imellem hvilke Blinkene fremkom
me, naar det skal være der, som udgiör Adskillelses - Tegnene,
da være större ; thi deels vilde det paa Soen, og i et Skib som
tumles af Storm og Böiger, blive vanskeligt qt være Opmærk
som paa saa liden Forskiel, deels ved mindste Uorden i Uhrværket, kunde Uhrets Gang,’ naar det angik kuns Secu-nder, alt for
let forstyrres lidet, hvilket kunde giöre saadant Adskillelsestegn
tvivlsomt.

Naar man Önsker at indrette et Blinkfyhr, hvor Blinkene
skulle folge hastig paa hverandre, kan. det udfores deels ved at
anbringe mange Reverberer i Omkredsen *) som Fig. 4 og deels
ved at lade Uhrværket gaae hastig omkring. I Henseende til den
sidste Maade maae man dog være forsigtig ; thi naar Omdreiningen er
*) I Spanien blev man for nogle Aar siden giort opmærksom paa
Opfindelsen af roterende Fyhre.
Den bekiendte lærde Spanske
Söe-Capitain Mendoza y Rios} blev overdraget, at reise til-Engel
land , for at lade et saadant forfærdige der, som skulle opsættes
i Fyhrtaarnet ved Cadix, jeg har seet en Tegning af dette, ifölge
hvilket det blev omtrent af Indretning som Fig. 4> med den For
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for gesvindt, sia bliver Blinkene derved saa meget korte 'eller
öieblikkelige, at den Seilende af den Aarsag kunde, besynderlig
medens han endnu var langt fra det, finde det vanskeligt, at
holde Öie dermed , og mere at peile det.
Det at give nærstaaende Fyhre af dette Slags, et bestemt
Kiendstegn at Söemanden ikke skulle kunde forvexle dem ; er
udentvivl en Hovedaarsag, hvorfor de Engelske have indrettet
nogle af deres nye Fyhre med store Tidsrum mellem Blinkenes
Fremkomst; men hvilket jeg dog finder at have sine Uleiligheder.
Medium tenture beciti. Man har for nyelig havt en Anmeldelse i
de offentlige Tidender om et nyt Fyhr som er anlagt paa Flamborough Head paa den Engelske Kyst; hvoraf den derover fra
Engeland til de Söefarendes Efterretning, udstædede Bckiendtgiörelse og Beskrivelse, er oversat og indrykket i Handelstidendeti
No. i o af 2 Februari d. A., det væsentlige af Beskrivelsen er dette:
•at Fyhret haver 21 Reverberer, ’’hvoraf 7 ere sammensadte i een
’’Plan *
),
det har alrsaa kuns 3 Blink for hver Omgang, og
’’Uhrets Gang er saaledes indrettet at hver Blink fremkommer
skiel at paa dette var der i alt 19 Reverberer sadt i trende Omkred
se over hverandre, hvert Speil af 21 Engelske Tommers Diameter.
Jeg har ingen Efterretning om dette Fyhrtaarn er opsat efter Bestem
melse.
Capitain Mendoza har som bekiendt aldeles forladt sit
Fædreneland og nedsat sig i Engeland, hvor han beskeftiger sig
med Videnskaberne, i Særdeleshed de Nautisk - Astronomiske. Han
har i Aaret 1805 udgivet i Engeland et meget stort og vigtigt Værk,
kaldet: ^Complete Colection af Tables for Navigation and Nautical
Astronomy.
.

*) Efter samme Idee som Fig. 5 Tavle
Vid. Sti. Skr

1805.
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R

II

viser,

”kun hver anden Minut, for at kunde adskille derte fra Fyhrene
f,vcd Tininouth og ved Cromer *) t hvis Blink fremkommer hvert

’’Minut.

For ydermere at umærke Fyhret paa Flamborough Head fri
’’de tvende andre bemeldte Fyhre,_ er det ene Blink eller Sæt af
’’Reverbererne farvet rödt; men derved taber det meget af sin
’’Glands, saa at naar man er paa nogen vis Afstand fra det, sees
’’dette Blink ikke, eller i det mindste ikke saa skinnende som de
’’tvende andre **
).
Naar man under berörte Omstændigheder, nem”lig for Afstandens Skyld, eller Luftens Disighed, ikkuns seer
”de ade af Skinene, vil Mellemtiden at de fremkommer blive
’’VexelViis 2 og 4 Minutter..,
Tininouth ligger omtrent 18 Danske Soemile nordlig for,
omtrendt 21 Mile sydlig fra Flamborough Head,,

og

Cro

mer

**) Formodentlig er der anbragt rode Glas for disse Reverber'er. Da den
Sag at have bestemt Kiendetegn hvorved de Seilende kunne adskille
et Fyhr fra et andet, er af storste Vigtighed , i saadanne Farvande
hvor Here Fyhre staae nær hinanden, saa tillod det Konglige Ge
neral Toldkammer mig i afvigte Aar, da det nye Fyhr paa Fakkebierg paa Syd-Enden af Langeland blev indrettet, at foretage nogle
foreløbige Forjog i den Henseende, med at sætte Ruder af rödt
Glas i Lygten, for at observere Virkningen, deraf. Tvende Hoved*
Giendstande var her at beobagte: i) om disse rode Ruder svækkede
Fyhrets Skin til ikke at sees paa saa lang Afstand som tilbørlig, 2)
om disse rode Ruder gav Fyhret et virkelig udmærket forskiellig
Udseende, fra et Fyhr med hvide Ruder.
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Ingen kan nægte at dette Adskillelses-Tegn er saa udmærket,
at det maarte være en meget ecnfoldig Socmand, som kunde for
vilde der cene Fyhr med det andet, naar han forst var tilbør
lig underrettet om deres Beskaffenhed.
Imidlertid er der som
staaer i den Danske Note til ovenmeldte Oversættelse, i min
Overbeviisning af megen Vigtighed, den siger:

’’Söemanden vil sandsynligviis ikke finde sig meget vel tient
”mcd ct Fyhr af denne Indretning.
Den som i Mellemtider af
”2 og 4 Minutter skal vente paa at see et Blink af et Fyhr, vil finde
”det utaaleligt, og hvorvel at Værket gaaer langsomt bliver dog
’’hvert Blink især, saa kort, at man vil finde det meget van
skeligt og naar der er Söc-Bevægelse, at Kompasset ikke staaer
’’stille, neppe mueligt, at tage en god Peiling deraf.«1
Denne Omstændighed, at der er saa lange Tidsrum imellem
Blinkene er, synes mig, især betydelig ved et Fyhr som skal
Uagtet Fakkef/ierg Fyhr er et Steenkul- eller Blus-Fyhr og
Idenditeten af Lys - Straalerne, fra en saadan Lue,
sikkert maae
.være langt stærkere, en af reflecterede Straalers, saa fandt jeg dog
at Lyset af samme blev betydelig svækket ved at gaae igiennem de
rode Ruder, saa at jeg paa en Afstand af 2| Mile, jeg stod paa
Lolland hvor jeg om Dagen tydelig kunde see Fyhrtaarnet, dog om Af
tenen i godt sigtbar Veir ikke kunde kiende Fyhret. Derimod naar
man kom Fyhret nær, viste det sig klart at de rôde Ruder ville udmærke
Fyhret fra andre,
Afstanden hvor langt mart kunde være ud fra
samme, for at Fyhret altid var sigtbar og tillige udmærket, fik
jeg ikke Leilighed at bestemme med nogen Vished; men her var
Aarsag nok, som enhver indseer, til paa dette Fyhr at borttage de
rode Ruder, og indsætte hvide, som man havde i Beredskab.
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tiene til Veiledning for Indseil ingen til Havn eller Ankerplads hvor
der er snevert Löb og skal styres imellem Grande og Banker; thi
da kan man ikke andet end Onske at have Fyhret som man skal
rette sig efter, bestandig, eller næsten bestandig i Sigte; den
anden Anmærkning som anföres i ovenstaaendc Note, er vist nok
ogsaa rigtig, at hvorvel Værker som drcï’er Reverbererne gaaer
langsomt omkring, saa bliver dog hvert Blink især saa kort, at
man vil finde det vanskeligt at peile det, især naar Kompasset
formedelst Soebevægelsc ikke staaer stadigt.
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Naar et Fyhr, med saa store Tidsrum imellem Blinkene,
var anbragt paa en Huk, som man blot ved Forbieseiling behövede at tage Kiending af, til ar benytte som en affarende Punkt
eller for at vide i hvad Farvand og hvor omtrent man var, saa
forekommer det mig derimod at have mindre Ulejlighed, skiönt
efter min Fölelse ville a eller 4 Minuters Mellemtider fra et Blipk
af Fyhret til det andet forekomme mig længe.

Man seer af Fig. 4 og 5 at de Engelske bruge Argandiske
Lamper, disse ere ogsaa unægtelig fortræffelige i Henseende til
deres skiære og klare Skind ; men de fordrer en meget omhyggelig
Pasning; medens Lamperne skal pudses, Vægerne opskydes o. s. v.,
maae Værket standses; imidlertid naar de ere godt giorte, og
vel passede, veed man at de urort brænde godt i nogle Timer.
Videre er der under vort Clima en Omstændighed, som man bor
være opmærksom paa, naar man vil indrette Fyhre aldeles efter
denne Form, det er at da Olie - Reservoiret er bag ved hvert
Reverbeer, kan Lampen ikke opvarme samme saa tneget, at jo
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Olien i koldt Veir kunne störkne, og ikke tilflyde ; men man
bor derfor være betænkt paa Biemidler, til under disse Tilfælde
at optöe Olien,

Efter disse almindelige Betraktninger over Lampe - Fyhres
Indretning, gaaer jeg over til Beskrivelsen af der Blinkfyhr som
ved det Kongelige General Toldkammers Foranstalning er i Aaret
18O5 Eleven opsat paa Christiansöe i Östersöen, og som jeg har
havt den Ære at give Planen til, og bestyret Udforelsen af Arbeidet; med den vedfölgende Tegning behoves Forklaringen ikke
at blive meget vidtlöftig.
Fig i viser Opsfalten af det heele,
saa vel af Reverbererne med deres Lamper, som af Værket der
bevæger dem rundt, og Fig. 2 viser i Plan hvorledes og i hvad
Stilling Reverbererne ere paasadte med deres Beslag; man seer af
Tegningen at een vertical Axe aa haver 3de i 120 Graders Vin
kel udgaaende svære Arme bb, disse ere af Træe, behørig un
derstottede og beslaaede, hver af disse Arme bære 2 af Reverbe
rerne cc, med Bagsiden mod hverandre, hvilket udgiör 6, midt
imellem hver tvende Arme er der paa Aren selv, end videre
anbragt et Reverbeer dd, tilsammen'3, fólgelige i alt 9 Reverberer, hvoraf 3 og 3 er saaledes stillede at de have et fælles Focus
eller Brændpunkt«.
Paa Axen er der sadt 3 Jernböiler e-> som kommer op
midt imellem de forbenævre Arme,
og hvoraf hver bære en
Lampe f ; saaledes at Lamperne kommer netop til at sraae i 3de
Rcverberers fælleds Brændpunkt;
verberen

tre Lamper oplyser altsaa 9 Re
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Enhver som kiender Indretningen af det foromtalte roteren
de Fyhr paa Marstrand, vil maaskee strax sige at dette her be
skrevne er en Copie deraf, jeg erklærer aabenhiertet at jeg for
nemmelig har taget min Plan efter samme; men i det jeg fuld
kommen erkiender, at det er meget lettere at giöre Tillæg og
udvide en Plan,
end at være Opfinder af ganske nye Ideer,
saa haaber jeg dog, at de Tilföininger som jeg har anbragt ved
-Fyhret paa Christiansen > ikke ere uvigtige; man vil derfor til
lade mig for Sammenligningen kortelig at anföre, hvorledes Re ver
béreme og Lamperne ere anbragte paa Marstrands Fyhr saavidt mig
er bekiendt. Jeg veed ikke rettere end at der ved den forste Ind
retning af Marstrands Fyhr, ikkuns var 6 Reverberer, hvoraf 2
og 2 havde .en fælles Brændpunkt; fölgelig en Lampe for 2 Ré
verbérer, hvilket var temmelig let at stille; Uhrværket er indret
tet, at det giör kun een Omgang i 5 Minutters Tid; man har
maaskee funden at der saaledes blev meget lang Tid imellem de
fremkommende Blink, og derfor funden fornødent at foröge Reverberenes Antal, thi mig er sagt; at man siden efter, har an
bragt 3 endnu; et paa den yderste Ende af hver af Armene,
disse maae fölgelig have hver sin Lampe, saa at der bliver 6 Lam
per til 9 Reverberer, de skal tillige være mindre end de forste
Reverberer; hvilke saavidt jeg veed have 3 Fod Svensk Maal i
Diameter»
Revefbererne -paa meerbemelte Marstrands ¡Fyhr, ere af
udhamret Kobber,
poleret og forgyldt,
de paa Christianson
ere forarbeidede paa samme Maade;
men af 4 Fods Diameter
■Dansk Maal, hvilke jeg troer at være de største nogensinde er
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forfærdigede ril noget Fyhr; at deres Concavitet er Parabolisk fob
ger af sig selv.
Man seer at Reverbererne paa Christiansôes Fyhr ere ander
ledes placerede end de paa Jllarstrands, i Hensyn til at bringe
Focus af'3 ril ar indtræffe i samme Punkt, paa det een Lampe
kunne oplyse 3 Reverberar, derre kunde paa ingen Maadc udfo
res, saalænge man vilde have dem alle af samme Diameter, og
udslebne til samme Focal Distanse, - uden ved at aiskiere et Seg
ment paa hver Side af de 3 midterste Reveberer dd, man tabte
derved langtfra ikke saa meget i disses Virkning, som ved at
have givet dem en mindre Diameter, for paa den Maade at naae
samme Maal.
Hvorledes Lamperne ere paa lllarstrcmds Fyhr,
veed jeg ikke, jeg har hört at de vare meget simple; da derimod
Lamperne til Christiansoes Fyhr ere af en besynderlig Indretning,
saa formener jeg de maaskee kunne fortiene en særdeles Beskrivel
se, hvorfore jeg har aftegnet dem i en forstørret Maalestaak un
der Figurene 3, 4 og 5, nemlig Fig. 3 Sidetegning, Fig. 4 Giennemsnit efter Linien r, i, af Fig 5, og Fig. 5 viser den Qverste
Plan af Lampen
*
Man seer af Tegningen, at Lampen har 4 Væger, en rund

i Midten og 3 Flade som omringer den runde, see Fig. 5, disse
Vægers Rör ere omgivne med andre Rör a, a, a, a, etc., hvilke
udgiör de indvendige Sider af Olie-Reservoirer, saaledes at de for
neden ere indlodede i ders Bund bb, see Fig. 4; Vægernes Rör
ere med deres udstaaende Löb r, r, r, etc. fastloddede i Lampens
Overplade d, d, see Fig. 3 og 4, og Oliebeholderens Band b, b,
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-de udvendige Rör, a, a, a, a, ere aabne saakdes, at den friske *
Luft som trænger ind af de rnndt om paa Lampen under Bunden
bs anbragte Aabninger e> e, f, e, e, e, etc,, kan stryge op,
giennem dem langs med Vægerorene.

Olien indhældes giennem Aabningen f, see Fig. 3 og 5, over
hvilken er en Klap, og tænger ind til Va’gcrne giennem er lille
Hul, g g, paa Vægernes udstaaende Rör, c, c, c, c, see Fig.
4.
Den Olie der formedelst Vægernes Opskydning kan lobe
over af Rorene,
flyder ned giennem de udvendige Ror,
og
modtages af den Skaal der udgior Lampernes underste Deel h> it
k, I, m, n, see Fig. 4 og 3, og denne kan derfor afrages for at
•udhælde Spildet af Tuden o, see Fig 30g 5, der tillige formedelst
cn paa den överste Deel af Lampen fastsiddende og i Tuden pas
sende Krampe p, giör at Lampen bestandig kommer til ar staae i
sin rette Stilling mod Revcrbererne, naar den bliver sadt paa sin
Arms Tap, hvilken Tap, gaaer op i det firkantede Rör q, see
Fig. 4 og 3 ; som videre Mærke at Lampen vendes rigtig mod
Reverbererne, tiener den Lap r, som er sadt paa Roret q.
Disse Lamper erc forfærdigede af Kobber og loddede med
5ölv, eller i det mindste med Slaglod; thi anden Lodning vilde
for Heedens Skyld ikke holde.
De brænde meget godt og ved
holde en levende Lue af 5 til 6 Tommers Höide, i omtrent en
Times Tid, hvorefter der er såa megen Olie fortæret at de maae
fyldes paa nye, og Vægerne pudses og opskydes.
For ikke
imedens at standse Værker,
have de Oppassende et andet Sæt
Lamper i Beredskab som de antænde og ombytte med. Da hver
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Lampe liar 4 temmelig store Væger, saa fortære de endeel, Olie
eller Tran ; hvilket sidste meget vel kan bruges, naar den er
god; saasom Reverbererne for hvilke Lamperne bruges ere meget

store, og man fordrer megen Virkning af dem, bor Lamperne
ogsaa være i Forhold dertil; jeg har vel hört den Mening, at
man ker burde bruge Argantiske Lamper, eller andre mere sammensadte Indretninger ; jeg tilstaaer gierne *man maaskee kunde
finde Indretninger til andre Lamper, imidlertid bör der forenes
Simplicitet med Virkning.

Fremdeles tilstaaer jeg’ disse Lamper ose noget ; men for
medelst vel anbragte Trækaabninger paa Kuppelen eller Hætten at'
Lygten, som omgiver Fyhret, samt Trækrorene som ere an
bragte i samme, fornemmes ikke mindste Hinder deraf, hverken
for Fyhret,

eller de Oppassende.

For ydermere at forstærke Lampernes Skin imod Reverbe
róme fandt jeg paa et Middel, som saavidt mig bekiendc, ikke
har været brugt tilforn;
nemlig at sætte et mindre Reverbeer
bag ved Lampen, for at opfange de fra Lyset ud efter faldende
Straaler og sende dem tilbage i det store Reverber; til den
Ende blev disse mindre Revcrberer g, g, g, etc, som man til
lader mig at kalde Contra Reverberer, anbragte paa deres Arme
h, h, h, Ä, etc,
som gaaer ud fra Armene der bær Lamperne,
saaledes at man nöiagtig kan sille ethvert af dem imod dets gienstaaende store Reverber, jeg har ladet» dem giore til 7 Tommers
Vid. Sel. Skr. 1805. IV Del, Il Hafte.
S
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Diameter *
), det rnaatte maiskee synes som de kunne give nogen
Skygge i det store Reverbeer;
men aldeles ikke, det bortraider

gandske.
Naar disse Contra Reverberer skal giöre nogen Nytte
maae de være saa store, at de gandske kan omfatte Hammen,
hvis Straaler de skal opfange; thi, blev de mindre eller kun
omtrent saa store som Flammen selv, saa skulle de, ir: dem
reflecterende Straaler;
gaae igiennem Lampens Flamme for at
komme til det store Reverbeer, og ville udentvivl derved divergeres.
Jeg slutter deraf at dette Middel ikkun vil blive fordeelagtigt hvor
Hoved Reverberet er stort; thi skal man som en folgeiig Sag,

reducere Contra Reverberets Störreise i Forhold til Hoved Rever
beret,
og dette var kun af en liden Diameter saa ville Contra
Reverberet blive saa lidet at den forbemeldte Ulcilighed fandt
Sted, og giorde man det derimod i saa Fald stort, saa frembragte

det en virkelig Skygge eller Dækkelse, hvilken vilde sees som en
Piæt for det store Reverbeer, hvorved man igien vilde tabe det
gnan skulde vinde.

Af de her omhandlede Contra Reverberer, var imidlertid

Virkningen betydelig.
Jeg troer det fortiener at anföres, at
forinden det beskrevne Fyhr til Christiansöe skulde oversendes,
*)
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blev det her sammensadt for at indpasses og proves, hvortil der
blev opsat et Skuur her paa Kiöbenhavns Vold; naar Maskineri
stod stille, og man var i lige Linie for et af Reverbercrne,
har jeg i Selskab med flere, paa en Afstand af omtrent 6600
Fod,
ved Skinnet deraf, vel ikke tydelig kunnet læse i en
trykt Bog; men dog aldeles bestemt tælle hvor mange Linier der
vare paa en Side, kiende Tittel - Bogstaverne o. s. v., naar man
derimod borttog contra Reverbererne>
mindre.

var Virkningen betydelig

Uhrværket til Christicmsoes Fyhr er stillet til at gaae rundt
i 3 Minutter, saaledes faaer man i hvilken Punkt af Omkredsen
man staaer fra samme, 9 stærke Blink at see i dette Tidsrum,
eller 3 i hver Minut, og i Mellemtiderne forsvinde de.
Imidlertid naar man er nogenledes aær ved Fyhret, saasom paa 1 Miils Afstand, meer eller mindre efter Veirets Beskaf
fenhed , seer man Lysning bestandig og kan kiende Fyhret end
og i de Mellemtider at Blinkene ere borte, hvilket kommer
deraf at Lamperne staaer saa langt ud fra Reverbererne, at ved
Rotationen kan dog ikkuns den ene skiules fuldkommen, og man
seer absolut een og næsten bestandig tvende af Lamperne, som end ikke
skiules saameget af contra Reverbererne, at man jo kiendelig seer Lys
ningen af dem; paa de Engelske roterende Fyhre maa man i Mel
lemtiderne ikke kunne see nogen af Lamperne men allene den
som fremkommer med hvert Blink.

I övrigt seer man i sigtbart Veir, de store Blink af Christiansoes Fyhr paa saa lang Afstaad, som det i Henhold til Jordens
sphæriske Figur kommer over Hodrizonten, i Forhold til dets
S 2
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Holde over Vandspeilet som er 92 Fod,, og Skibets Höide eller
Standpunkten man seer det fra.

Ved at stille Vingerne eller Pladerne m, m, af Vindfanget
meer eller mindre skraae imod Luftens Tryk, kan man paa det
allernöieste bestemme Hastigheden af Uhrværkets Gang eller Tids
rummene imellem Blinkene.
Jeg troer ikke man vil finde, i-Hensyn til de foregaaende
Betragtninger, at der er for længe imellem Blinkene, da Far
vandet er aabent og har ingen farlige Grunde förend man kommer
nær under Bornholm, saa er det alt nok, naar man paa lang
Afstand kan af Blinkene kiende i hvad Direktion man er fra
Christiansöe , og naar man kommer det nærmere, sees det be
standig meer end tilstrækkelig til at undgaae de omkring Christiansoe liggende Skiær, ja man vil med Lods Ombord endog

kunne indseile Havnen om Natten
*
Da der allerede var et Steenkuls- eller Blus-Fyhr paa Nord
hukken af Bornholm, var det fornödent, at give det som man
ville opsætte paa Christiansöe et saa udmærket Adskillelses-Tegn,
at det aldeles ikke kunne forvexles med det paa Bornholm,
man
maatte derfor enten have havt tvende Fyhre paa et af Stederne
eller giöre der ene til et Blinkfyhr, imedens det andet var et
stillestaaende Blnsfyhr.

Tegningen af Uhrværket formener jeg er saa tydelig,
den ikke behover nogen Beskrivelse,

ninger 'til Oplysning
*

at

kun nogle smaac Anmærk

i4£

Det er bleven forfærdiget af vor bekiendte duelige Mechanicus og Kunst - Smedemester Gamst og uagtet at Axen a a som
bevæges rundt,
veier med de paahængte Reverberer, Beslag
o. s. v., omtrent 4000 Pd., hver af de runde Reverberer veier
omtrent 1 Skpd. eller 340 Pd., sar har dette Værk dog en meget
fortræffelig jevn Gang, at man neppe horer det gaae, naar man

staaer derved.
Til Slutningen af denne Beskrivelse over Fyhrct paa Chrittiansoe bemærkes : at i Hensyn til den Muelighed at den meget
svære Axe i Tidens Længde kunde synke noget, endog nok saa
lidet, hvorved Hiulene i og k vilde gribe for stærkt i hinanden
og Frictionan blive saa stor, at det maatte standse Uhrets Gang;
saa er der truffen den Indretning at Bösningen l i hvilken den
globulaire Pande ligger, som Axen 'gaaer paa, kan ved Skruer og
med undersættende Kiler hæves saameget som fornödiges.

Jeg er fremdeles bleven beæret med den Befaling, at la
de forfærdige Maskineriet med sit Tilbehör til et Blinkfyhr, som
nærmere vil faae sin Bestemmelse, hvilket efter de locale Om
stændigheder behoves allene at sees paa en Afstand af 2 til 3
Mile. Jeg troede at burde bestræbe mig at indrette det saaledes;
at det i Forening med fornoden Virkning forbrugte der mindste
muelige Brændsels Material. Jeg faldt paa den Tanke at anbringe
en eeneste Lampe,
til et vilkaarlig Antal Reverberer, hvilket
saavidt mig bekiendt er endnu noget aldeles nyt, dette er just

14au færdig, og efter foretagne Prever lover at svare fuldkommen
til det forlangede.
Paa Tavle II viser Fig. i en Sidetegning af den hele Ind
retning, og Fig, s Plan af Armene som bære Reverberóme.

Man seer at Lampen staaer i Centrum og .er omringet af
7 Reverberer, som alle vende ind imod Lampen.
Det er en nödvendig Betingelse ved denne Indretning at
Reverberernes Anral maac være ulige, saasom 3, 5, 7 etc., paa
det at Gienskinnet af ethvert af dem kan falde ud imellem tvende
andre, saaledes at hvor man staaer fra der, vil man see et Blink
hver Gang et Reverber kommer lige for Synslinien.
I den runde Kasse a, b, c, ti, staaer Værket som bevæ
ger Reverbererne rundt og i den opstaaende Kasse eller Ror e, ft
gaaer Vægten som driver samme *
),
da Fyhret kommer til at
staae paa en Landhuk, og det alrsaa faaer en Bagside, fra hvil
ken det ikke behoves at sees, kan dette opstaaende Ror ikke
være til Hinder i Henseende til Beskygningen. Var det fornødent
*)
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at see Fyhret rundt om til alle Sider, kunne min let lade Vægv
ten gaae ned efter og undvære dette Ror.

Kassen med hele Værket staaer paa 4 Ruller gg og disse
löber i Render der ere indrettede i det understaaende Bord h i?
man kan saaledes let indtrække den hele Maskine, naar man om
Dagen vil afpudse Reverbererne eller andet deslige; og skyde det
ud iglen i Lygten eller Vinduet, hvor det skal staae for at sees
fra Soen.
Bygningen i hvilket det skal opsættes bliver aldeles simpel,
og skal tillige tiene til Boelig for den fyhroppassende Familie;
det bliver et almindeligt Huus, hvoraf Enden kommer til at ven
de ud imod Soen, og faaer tillige en Vinkel Udbygning med
et Værelse indrettet, at Fyhr-Maskinen kan staae derinde, og
Værket som forklaret, udskydes i det dertil udbyggede Vindue
eller Lygte, den fyhroppassende Familie kan tillige opholde
sig i samme Værelse; da Lampen er en Argantisk Lampe aileneste noget större end de sædvanlige, saa veed man at en saadan kan
brænde i nogle Timer, uden at behove Pudsning, og saaledes
er der tillige forenet den mueligste Bekvemmelighed i Henseende
til Pasningen.

Til ydermere Oplysning af Tegningen synes mig endnu
ikke overflödig, at tilföie nogle Anmærkninger.
Af denne seer
man, at jeg ikke har ladet Reverbererne paa dette Fyhr gröre
cirkelrunde, som dog er den sædvanligste Form; de har imidley«
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tid været udsleben til hele Cirkler *
) af 18 Tommers Diameter,
men man indseer lertelig, at naar man vilde have vedbeholdt 7

fulde Reverberer af den Diameter saa maatte de have staaet længer

fra Lyset, for at give fornoden Vide mellem dem, at Giendskinnet kunne falde ud i Omkredsen og Armene som skulle have
haaret dem maatte være bleven længere, hvilket igien havde for

dret större Vinduer og Udbygning,

större Værk til a-t drive

det o. s. V.

Jeg har derfor afskaaret et Segment af 3 Tom. paa hver

Side af Revcrbcrerne, saa at de vel have ig Tommers Höide;
men ikkun 12 Tommers Brede, hvorved der bliver Aabning nok
imellem de tvende modstaaende Reverberer,
til at Lyset kan

falde frir ud; og dog ere diss-e Reverjberer meget större, og
giör meget mere Virkning end om man havde givet dem 12 Tom
mers Diameter,

og ladet dem blevet cirkelrunde,

I de foregaaendc Betragtninger over Lampefyhrenc, har jeg
giort den Bemærkning at den Idee at anbringe saaledes som paa
Christicmsöei Fyhr contra Reverberer til at samle de fra Lampen

og kaste dem tilbage i det större Reverbeer,

udgaaende Srraaler,

for at forstærke deres Skin, ikke var med Fordeel anvendelig mod
smaac Reverberer, og da jeg dog onskedc at forstærke Lyser af
disse til det her omtalte Fyhr saa meget mueligt; saa har jeg ladet
slibe planconvexe Glas af 3I Tommes Brændvide, ved at stille et
*)
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saadant mellem Lampen,

og Reverberet forstærker dette Middel

mangfoldigen Reverberets Skin.

Jeg har derfor sadt 7 deslige

Glas i en Kreds w, w, n omkring Lampen,

saa at ethvert af disse

Glas staaer lige for et af Reverberernc *
).

Ved Fig 3 har jeg afbildet et saadant Glas i det storre, at
der er afskaaren et Segment paa hver Side af dem,

er fordi de

ellers ikke kunde faae Rum i Kredsen w, n omkring Lampen, med
mindre man skulde slibe dem til en storre Focal Distanse, hvor
ved de kom længere fra Lyset, og tabte i deres Styrke.
Det er maaskee overflødigt at bemærke:

at hvor man em

keltviis anbringer saadanne Glas, er det bedre at lade dem be
holde deres fulde runde Figur, imidlertid er det, de tabe, ved
at afskiere et lidet Segment , meget ubetydeligt.
Det havde for Virkningen derimod været til betydelig Fordeel naar man isræden for 3f Tommes Brændevide kunne have
slebet dem til en mindre, saasom 3 Tommers Focus; men saa
maatte de være Lampen saa meget nærmere, og man havde da
ikke kunde have faaet dem alle 7 anbragte. Ved denne Anledning

har jeg ogsaa giort det Forsøg, at sætte foruden det anmelte,
et andet saadant Glas tillige, paa den anden Side Lampen ud
efter, saa at denne stod midt imellem Glassene, hvor af det eene

vendte mod Reverbere? >

hvilket giör en ganske fortreffelig Virk-

*) Tanken at anvende dette Slags Glas, er falden mig ind, ved ot have
seet lignende, som i Folge Beretning benyttes i London til at

stærke
Skinnet af Gadelygterne med,
de af dem jeg har seet,
vare imidlertid ikkun sföbte og meget rue, de jeg har anbragt paa
Fyhret ere derimod Chryitalglas, slebne af Hr» Professor
for

Smith.

fii. Sti. 9kr, 1805. W Dth II

T

i.4<S
ring.

Paa denne her omhandlede Maskine var der ikke Plads til

at paasætte dobbelte Glas for hvert Reverbeer *).

Olie-Reservoiret k er, for ikke at beskygge nogen af Reverbererne, anbragt bag ved et af dem, og Olien gaaer forme
delst, Roret /, m til Lampen; omtrent midt paa Roret er an
bragt en huul Kugle o, som kan afskrues, denne har den dob
belte Nytte, at man ved at afskrue den kan saavel aftappe Olien
af Beholderen, som fra den hele Lampe og derved lettere aftage
samme, naar man vil rense den, som engang imellem behoves,

og tillige ifald der var nogen Ureenlighed i Olien, saa vil
den synke ned i denne Kugle.
At Köiet kan skrues fia Lam
pen er maaskee overflödigt at bemærke. Under Lampen staaer en
Skaal
for naar tilfældig nogen Olie skulle lobe over at kunne
optage samme» —— At man maae have eji liden Lampe undei OiicReservoiret, for at holde Olien flydende naar det er koldt, kan
som er forhen berört,

være fornoden **
).

Vindfanget q, q, bestemmer Hastigheden hvormed Værket
skal gaae ; antager man til Exempel at disse Reverberer skulle gaae
rundt i 70 Tids Sekunder, saa fik man hver 10 Sekund et Blink
at see.

Ï Henseende til det jeg forhen har bemærket, at ved et
Fyhr hvorefter man skal rette sig, at seile i et smalt Löb,
•) Slige Glas saavel dobbelte som enkelte, vil kunne blive anvendelige
ved flere Slags Lampe-Fyhre, samt ved andre Leiligheder. Under
de nye Argandiske paraboliske Reverberer kunne de ogsaa anbring«
og vil giöre megen Virkning.
*•)

God

Roe-Olie

er

meget

tienlig

at bruge

til

denne Lampe.

147
hvilket for endeel kunne blive Tilfældet hvor dette kommer at
staae; vil Söemanden onske at have det bestandig eller næsten
bestandig i Sigte, og man vil maaskee kunne giöre den Indven
ding mod dette Fyhr, at i de Tidsrum, i hvilket ethvert af
Reverbererne kommer netop imellem Lampen og Synslinien, vil
det være aldeles skiult. Dette forholder sig vel forsaavidt saaledes,
men disse Tidsrum ere imidlertid meget kortere, end de i hvil
ke man seer selve Lampen, og Blinkene imellem Aabningerne,
og naar man ikke er meget langt fra Fyhret, saasom henimod
en Miil meer eller mindre efter Veirets Beskaffenhed, vil man
endog bestandig kiende Lysning i Lygten-

Jeg kunde endnu tilföie adskillige Bemærkninger over stillestaaende Lampe-Fyhre, men da denne Afhandling allerede er
bleven længere end jeg havde formodet, og jeg desuden arbeider
efter allerhöieste Befaling; paa Indretninger til flere intenderde
Fyhre, som fornemmelig vil blive af dette Slags; saa troer jeg
tienlig at udsætte dette, og ifald .saadant maatte finde Sælskabets
Biefald i Tiden at meddele samme.
LJmuelig kunde jeg slutte dette uden med den varmeste og
inderligste Fölelse af Erkiendtlighed, at erklære at dersom jeg
ved de Planer og Forslag, som jeg Fyhr-Væsenet betreffende
har havt den Ære at indgive; har været hældig, og havr den
Lykke at treffe nogle forbedrede og nyttige Indretninger, skylder
jeg det i Særdeleshed den, at have været understottet og opmun
tret dertil, af det Kongelige General-Tolkammer som haver den
almindelige Bestyrelse af Fyhrvæsenet og som jeg er allernaadigst
blevet ansadt at arbeide under i dette Fag.
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Efter det i min Afhandling af December f. A, givne Lofte,
har jeg den Ære at tilföie enFortegnelse over de nu værende
Fyhre paade Danske og Norske Kyster med en kort Note
over deres Beskaffenhed og Tidspunkterne
naar de ere anlagte»
Paa de Danske Kyster cre folgende Fyhre,
i) Christianits ** Blinkfyhr opfort paa Christiansens Fæst
nings Taarn, 92 Fod over ' Vandspejlet. Tændt den 1 October

indrettet efter forestaaende Beskrivelse.
2) Steilebierg ** ved Nordhukken af Bornholm^ et Blus- eller
Steenkuls -Fyhr med Overbygning *
),
272 Fod over Vandspejlet,

igo5>

forste Gang tændt den 21 Juni 1802,
3) Giedser Fvhr ** paa Sydhukken af Falster; Blus-Fyhr
med Overbygninger 44 Fod over Vandspeilet, förste Gang tændt

den i August 1802.
4) Nyested Kirketaarn paa Laaland er indrettet et lidet Kcverbeer Lampefyhr, egentlig for den for faa Aar siden anlagde
Færgefart imellem Fy ested og Heiligenhaffen, dette brænder der»
for ikkun fra den Tid Færgefarten om Foraarct begynder og sluk
kes den sidste Novbr. hvert Aar, da denne Fart Vinteren over
ophorer, imidlertid sees derte lille Fyhr paa en Afstand af 3
Mile og derover, og kan imedens tiene den forbikommende
*) Overbygningen er indrettet efter den Plan som jeg har beskreven
i min Afhandling om Fyhres Anlæg med Beskrivelse over de nye
anlagte Blus- eller Stenkuls-Fyhre, af December 1806.
Overalt
hvor her vedföies at der ar Overbygning om Fyhret, ere de alle
efter denne Plan,
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Seilende til nogen Efterretning i Forbindelse med Giedser Fyhr;
det blev forste Gang tændt i September 1804.
5) Fakkebierg ,** paa Syd-Enden af Langeland,

med Overbygning,

rigelig 125 Fod over

Blus-Fyhr

Vandspeilet,

tændt

forste Gang den 15 Decbr. igo6.
6) Nakkehoved ** 2de Blusfyhre paa der Nordlige Kyst af

Sialland, disse Fyhre vare forst oprettede i Aaret 1772 og til den
Ende bygt tvende Taarne af omtrent 12 Al. Höide, imidlertid
brændte bemeldte Fyhre den Gang ikkun nogle Maaneder; men
for tilfældige Aarsager blevc slukkede.
Den gamle Indretning
var blot at Fyhrkurven stod oven paa Taarnene frit i Luften.
I Aaret 1800 blev Taarnene igicn istandsatte med forandre
de Indretninger, samt Overbygning og Fyhrene tændt paa nye den
13 April samme Aar for at brænde bestandig,

det Vestligste af

dem er 143 Fod, men det Östligste er 96 Fod over Vandspeilet,
7) Cronborg ** stillestaaende Lampefyhr i det nordost
lige Taarn paa Slottet.
Det blev forst indrettet i Forbindelse
med forbemelte Nakkehoveds Fyhr, brændte og blev slukket til

ligemed dem, det er ligeledes indrettet paa nye og igien tændt
tilsamme Tid, som Nakkehoveds, for at brænde bestandig; staaer

110 Fod over Vandspeilet.
8) Thvnöe Kirketaarn er et bekiendt Sôemærke i Farvandet
mellem Samso e og den jydske Kyst.
Dette meget smalle Taarn

blev forhöiet, og det derpaa værende lidet Spiir aftaget, og
imod et stillestaaende Lampefyhr indrettet deroven paa, som
forste Gang tændt den 1 Februari i8ci.
9) Anholts * Blusfyhr er m Fod over Vandspeilet; i
dre Tider var der paa Anholt et temmelig lavt Vippefyhr;

der
blev
æl
men
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i 17S8 blev et Taarn opfort som gav Fyhret bemeldte Holde og
blev dengang indrettet med en meget stor Fyhrkurv. — I Aaret
1805 fik dette Fyhr en Lygte eller Overbygning, efter den

beskrevne Indretning.
10) Anholts ** Bifyhr, er indrettet i Hensyn til at give
de Söefarende et saamegct sikrere Mærke at skiónne deres Afstand
fra Anholt, for saavel at undgaae, at lobe for nær Revet, eller
-modsadt, at holde formeget over mod den Svenske Kyst. Det
bestaaer året Lampefyhr, anbragt paa Taarnet selv, 50 Fod under
Blusfyhret, det vender ud imod Revet; men sees tillige saavel
fra den nordre som sondre Side, det blev tændt den 1 Jan. 1800»
11) Skagens Blusfyhr. — I ældre Tider var dette et Vippefyhr. •— I Aaret 1747 blev opfort et Taarn, oven paa hvilken
Fyhrpanden nu staaer i fri Luft.
Det bliver undersögt om og
hvorvidt en Overbygning derpaa kan anbringes, som Taarnets
nærværende Indretning giör vanskelig.
Fyhret er 63 Fod over

Vandspeilet.
Alle disse Fyhre tændes hver Aften fra Mikkelsdag til Paaske ¿ Time efter Solens Nedgang; men fra Paaske til Mikkels
dag en Time efter Solens Nedgang, og brænder til mod Dagnin
gen. — Ved Nyesteds allene, er der Undtagelse, at dette bræn
der kun som ovenanført paa den Tid af Aaret at Færgefarten
derfra Stædct vedvarer.
Paa de Norske Kyster ere folgende Fyhre:
» 1) Færder * Blusfyhr med Overbygning, dette Fyhr er
forste Gang anlagt 1696 af Private, som fik Privilegium paa dets
Vedligeholdelse,
det havde kun en Kurv som stod oven paa
Bierget. —- I 1798 blev det af Kongen afkiöbt de da værende

Eiere, og derefter blev der bygget et lidet Taarn med Overbyg
ning efter den nye Plan, i hvilken Fy liret tændtes den forste
Gang i Maj i8qi, det brænder efter samme Regel som de Dan
ske Fyhre hele Aaret igiennem.
2) Lindersnas Blusfyhr, dets forste Indretning skeede i
1723 for privat Regning efter Privilegium, og var aliene en
Fyhrkurv som stod paa den blotte Klippe.
I Aaret 1782 blev
det overtaget for Kongelig Regning.
* Lindersnas er en meget vigtig Punkt for ,de Forbiseilen
de at kiende, det var Saaledes udmærket om Natten, men da
Landet her omkring ingen ret kiendelig Fortoning haver, var
det yderst vanskelig at kiende Hukken om Dagen, desaarsag blev
det foreslaaet og i Aaret 1799 opfort et 10 Alen höit Taarn, som
stedse holdes hvidt for at tiene til Dagmærke.
Fyhrkurven staaer
nu oven paa Taarnet, men endnu i frie Luft.
>
3) Mark'd e Blusfyhr, i Forbindelse med og anlagt samme
Tid som Linder tnæs Fyhr, det ligger i W. N. W., lidet over en
halv Miil derfra; Indretningen er endnu ligesom ved det andet,
ikkun en Fyhrkurv, hvilken staaer paa den överste Top af Öen,
begge disse Fyhre brænder hele Aaret igiennem.
4) Hvidingsöe Blusfyhr med Vippe, anlagt af Privare efter
Privilegium af 1700, det brænder ikkuns fra den 20 August og
til den 20 Martii aarlig.
5) Höiewarde Lygte-Fyhr staaer i Forbindelse med Hvidingfoettf, tændes og slukkes tilsamme Tid,

og tiener til at kunne

indseile Carmsundet i de mörke Nætter.
6) Skuddesnæs ** stillestaaende Lampefyhr anlagt for Konge
lig Regning og tændt forste Gang den 1 Januari 1799, brænder
til samme Tid, som de 2de næst forbemeldte.

7) Rund'óe Blusfyhr, hvis Fyhrpande stuer i frie Luft paa
en muret Fod paa Klippen, brænder aarlig fra i Septbr. til 31 Martii,
det er anlagt i Aaret 1767 for privat Regning efter allernaadigst
Octroi paa 40 Aar, hvilken altsaa i indeværende Aar udlöber,
hvorefter dets Vedligeholdelse bliver overtaget for Kongelig Regning,
Efter Foranstaltning af det Kongelige General-Toldkam mer,
er Hr. Capitain Lieutenant Fasting &£ Söe-Etaten reist i Aar til Norge
for at foretage local Undersøgelse i Hensyn til dette Fyhrs fremti
dige Indretning, og ved samme Ledighed at eftersee de övrige Fyhre
paa de Norske Kyster i Hensyn til Planer for deres bedre Indretning,
8) lFalderhoug„ Et Lygte-Fyhr i Forbindelse med, og anlagt
til samme Tid som næst forbemeldte,
hvorefter Ankerpladsen
ved JFdlderhoug kan söges om Natten.
9) Agnæs. Ft Lygte - Fyhr anbragt i et Huus paa AgnæsPynten inde paa Trondhiems Leed, tændtes forste Gang den 1
Januarii 1804, brænder aarlig fra 1 September til 15 April.
10) Munkholm ved Trondhiem har et Lygte-Fyhr med Lampe,
antændt den 1 Januari 17981 brænder aarlig fra 1 September til
ultimo April.

De af Fyhrene som jeg har havt den Ære at foreslaae, samt
forfatte Planer til deres Indretning, ere i forestaaende Fortegnelse
betegnet me<F **
,
ug de ved hvilke der efter de disse beskrevne
Indretninger er giort Forbedringer ved, ere betegnede med *.
Foruden at der er indgivet Planer til flere Fyhres Anlæg,
hvilke i Folge Tider og Omstændigheder vil blive taget i Betragt

ning; saa arbeides der endog nu paa Udførelsen af nogle allerede
bestemte og besluttede, hvorover den sædvanlige Bekiendtgiorelse
naar de skulle antændes, i sin Tid vil udkomme.
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Flere Sekler ere henrundne, siden Hestekiöd ophorte at regnes

blandt Skandinavernes Födemidler.
Saa mangen Fordom vi end
i vore Dage have seet forsvinde, vedvarer dog endnu den mod
Hestekiodsspiisning, hævdet ved Tusinde Aars Ælde, og syne«
seent at ville forsvinde.
Hos Almuesmanden yttrer den sig uden
Tilbageholdenhed som en Virkning deels af Forfædrenes Exempel og
deels af religiös Overtroe, hos den mere Oplyste eller den som
giver sig ud for at være det, skiuler den sig bag politiske Grun
de.
Kun faa ere de som hidindtil have kunpet overvinde denne
Afskye, men saa faa de end ere, viser dog den Omstændig
hed at Sagen er bleven bragt i Ventilation, noksom, at den
har tabt meget af sit afskrækkende.
Jeg troer altsaa, man med
Föie kan betragte den Tid som nærforestaaende, da Hestekiodsspiis
ning vil blive almindelig i vort Fædreland, det forstaaer sig, med
de Indskrænkninger Statsklogskab og Sundhedspolitie kan fordre.

Mange af Oldtidens Nationer have brugt Hestekiöd til Fode,

især Beboerne af det nordlige Europa og Asien,
- U 2

hvis Efterkom’

mere endnu den Dig i Dag er nyde det med megen Velbehag o).
Ogsaa v.ed denne Skik bære Skandinaverne Præg af deres Herkomst
fra det nordlige Asien.
Hesten er uden al Tvivl kommen her
ind i Norden med Stammefolkene
Hestekiödets Brug stiger
altsaa op i den fierneste Oldtid r). Det brugtes- deels ved OfFermaaltider > deels i Huuskoldninger.
Hvilken af disse Anvendelser
der har været den ældste, er vanskeligt at afgiöre, men om
hiin ville vi tale forst, da de Gamle om den have leveret os de
fleeste Efterretninger fra alle de nordiske Lande d).
Ligesom hele Skandinavien omtrent havde een Cultus, 5M
var Hesteofring ogsaa lige almindelig overair ef * Om Norge for
tæller Snorre fy, at ved Ofringerne i Thröndelaget blev slagtet

saavel Qvæg som Heste og Kiddet kogt til Spise for de Tilstæderi) Exempler findes anförte i Gatterer von Nützen und Schaden der Thiere
I Th.
7. Erici de Philippia p. 134-35. Schöning N. R. H. II. S. 359.
I)

Allerede

felige

o)

i)

Jornande«

ed« Lindenbr.

p.

82.

taler

om

de

Svenskes

fortref-

Heste.

(Hist, af den danskeAgerd. og Landv. i saml. Skr. IX. p. 135)
antager at denne Dyreart er meget gammel her i Norden og at vore
Forfadre maae have lagt temmelig Vind paa Hesteavl, thi eller« var«
de, ved den hyppige Slagtning, snart bievne odelagte.

Suhm

1. e. mener at den sidste eller blot oeconomiske Brug er ældst,
fordi enhver religiös Skik altid foi udsætter en lignende almindelig.

Erichsen

e) Ogsaa Allemannerne ofrede Heste og andre Dyr til Floder og Höie som
de dyrkede.
Excerpta ex Agathia in
Grotii Hut, G'othor. p. 53^

f) Heimskringla T, I. p. 134.
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værende,

og’ ved en stor Offerfest paa More, vilde Almuen med

Magt tvinge Hakon Adcilsteen til at spise Hestekiöd #), hvilket
synes at vise at de ansaac dette for en nödvendig Betingelse ved
Deeltagelse i Festen.
At de Svensks ligeledes ofrede Heste og
spiste Kiddet beviser blandt andet det Prædikat af Hestekiödsadere
som Olaf Tryggvesön gav dem fór Slaget ved Svoldue 7z) og di
Levninger af Hedenskabet længere vedvarede i Sverrig end i det

övrige Norden, saa holdt de Svenske og længe ved Hesreofringer og Hestekiodsspiisning.
Endnu mod Slutningen af det ute
Aarhundrede afsadte de deres Konge Inge Stenkellssön fordi han vilde
indföre Christendommen, og sadte hans Svoger Blotsveinn til Konge,
som strax paa Tinget lod en Hest slagte, Kiödet spise og Blodet
smore paa Afgudsbillederne i), Hvorvidt ellers Lagerbring k) har

Ret i, at Hestekiöd i Sverrig kun blev spiist ved Ofringer, skal
siden blive undersøgt.
At Heste i Danmark ere bievne ofrede
og Kiödet spiist, lader sig ikke omtvivle.
Vi lære udtrykkelig
af en Middelalders Skribent l) at de Danske ved Julefesten ofrede
j) Heimskr.

A)

Saga
om

p,

Olafs

I»

Saga Olafs Tryggv,

p. 144’45»

Tryggv.

det grundede

ed.

sc.

P.

*
c

IL

87.

p.

ed,

286.

$c.

s.

c.

svee.

ed,

eller ugrundede i dette Skieldsord,

c. XXII,

P, I.

66;

Erichsen 1
*

c

140-42.

s) Hervarar

k)

Svea

7)

Ditmarus
cf.

T.

R»

Søga. «d,

Hist.

I.

p,

hafn.

D.

S.

434»

Merseburgensis

Keisleri Ann

eqvinæ

usu,

stekiöd

for

Sept.

hvor

228,

in

& Celt. p.

han

urimelig .og

Ser.

Leilnttu

erklærer

Bransv,

en Afin de

326

i

den

almindelige

ugrundet,

T.

I»

interdicto
Fordom

327.

p.

Carnis

mod
-

He

-

158
i Loire blandt andet 99 Heste m).

Islænderne vare norske Colonister

*
og medbragte Moderlandets Gudsdyrkelse til deres nye Fædrene
lsnd ;

de have derfor sikkert ofret Heste, skiöndt intet gammelt

Skrift omtaler noget saadant Offer i Island.

Saa mange Efterretninger end de Gamle have efterladt os

om Hestekiödets religiöse Brug her i Norden, saa faa derimod
ere de vi finde om dets oeconomiske uden for Island »). Dog er
det neppe nogen Tvivl underkastet, at det ogsaa i Huusholdninger
har været brugt overalt o), da Aarsagerne overalt vare de samme,
ikke at tale om den fælles Herkomst og övrige Lighed i Sæder
og Levemaade. Animalske Spiser, hvilke Jagten i Nordens uhyre
Skove tilböd i Overflödighed, synes i de ældste Tider at have

været meest afholdte her i Norden p), hvor Agerdyrkning neppe
var synderlig brugt,

i det mindste paa meget faa Steder

w) Cf. Münters Afh, om Leire S. 52»

«) Ogsaa om de hedenske Tydske i Bremen fortæller Adarn af Bremen (Hist,
eccl. L. IV. c. XX) at de spiste Hestekiöd (carnem jumentorum).
0)

Suhm

Hist, af den danske Agerd. og Landv. S. Skr. IX. S. 13$.

p) ”Hic<« — in Scnmia—’’genfer, qvæ
nandes de rebus geticis ed. Lindenbrog p. 82.
carnibtts

tantum

vivunt,

Jor-

Ç) Jig troer med Rothe (Nordens Statsforf. I D. S. lo) og den genierige Forfatter til Afhandl, oin det daglige ßröd
Norden i
Minerva
1786, at Agerdyrkning ikke har været almindelig her i Norden for
efter Christéndommen.
Det er derfor urigtigt, at Schöning og flere
for at tilvende deres Fædreneland den formente Ære, at have
havt ordentlig Agerdyrkning paa en Tid, da hverken Landets Be«
i

Men da de hverken havde Cavallerie eller betydeligt oeconomiske Arbeider at bruge Hesten til, er det höist begribe
ligt, at den hyppigen blev slagtet og spiist r).
Naar altsaa
skaffenhed eller Folkets övrige Cultur gjorte den tænkelig , have
smaaligen sänket de Gamles Udsagn om enkelte Mænds ¡Forsog,
som i Grunden intet bevise, for deraf at uddrage almindelige Re*
sultater
Dog forstaar det sig, at dette ikke giælder om heele
Norden. Danmark har f. Ex. vist kiendt Agerdyrkning for Norge,
og i Island er det neppe kommet videre end til blotte Expérimen
*
ter
Til at dokumentere denne min individuelle Mening, er
her ikke Stedet, kun vil jeg, som Beviser der nöiere kunde ud
fores pege hen paa Nordens uhyre Skove i gamle Tider, og paa
Skandinavernes tidlige og idelige Seilads og hyppige Udvandringer,
hvilket alt snarere bebuder en sig ved Jagt, Qvægavl og Fiskerie
nærende end agerdyrkende Nation.
Alligevel maae jeg tilstaae,
at den störste nulevende skandinaviske Oldkyndige Hr. Justitsraad
'Thorlacius, har for mig venskabeligen yttret den modsatte Meening,
og grunder denne blandt andet paa Pytheas’s Vidnesbyrd, de man
ge gamle nomina locorum her i Norden der ende sig paa akr
(Ullerakr, Brunnakr, Thorsakr) og endelig paa Öllets tidlige og
udbredte Brug her i Norden, der ikke kan tænkes, uden Kornavl,
hvilket sidste Bevis jeg især finder af megen Vigtighed
*
9

7)

For ikke at lade Læseren i denne Afhandling savne noget Datum Hestekiödspiisningen vedkommende, vil jeg og anföre et par Fabler
*
Den forste er
S. (hos
Pag. 5) hvor der tales
om en Jette som spiste Hestekiod
*
Den anden er
hvoraf man seer, at der ved store Giestebnde
bleve slagtede Heste i Mængde, og at en Foræring af feede He
ste blev anseet for meget betydelig.
*
1805
I B.
S. 293, 298, 317)
*
Saadanne Fabler kan dog undertiden tiene
til at vise Forfatternes Opinioner de moribus majorum
*
Sorit

Starkes

Bivrner

Fortællingen

Troldinden

Hulda,

(Skand,,

Litt. S. Skr.

om

Saxo x) fortæller, at de Danske Krigsfolk engang paa et Tog; længe fik

Christendommen, kom i en saadanNöd, at de maatte skride til at
spise Heste, for ikke at döe af Sult, da viser dette, forudsat at Konge
og Factum ikke ere opdigtede, intet andet, end hans ringe Bekiendtskab med den nordiske Oldtid, eller Lyst til at fralægge hans
Landsmænd den utilgivelige Bröde at have spiist Hestekiöd.
Jeg
tör derfor paastaae, at de nyere Forfatrere i) der antage, at
Hestekiöd nodes mindre daglig end ved höitidelige Ofringer, feile,
thi det er ikke rimeligt, at Skandinaverne kun ved en saadan en<
kelt Leilighed, skulde have tilladt sig en Spise, som vi af alting
kan see,
maae have behaget dem meget, og som de saa let
kunde komme til. Af hvor stor Vigtighed dette Fodemiddel var
for Island, sees deraf,
at der ved Christendommens Antagelse
blev stipuleret, det med Borns Udsættelse og Hestekiödsspiisning
skulde have sit Forblivende efter gammel Skik ti), thi • det ’blev
anseet for umueligt, at alle saavel Fattige som Rige, kunde
opföde deres Born, naar Nydelsen af Folkets vigtigste Levnetsmiti
ler skulde være forbuden v). Det var derfor i de Tider ei ualmin
deligt i Island at stiæle Heste for at slagte dem, hvorpaa de
islandske Sogur anföre adskillige Exempler.
Saaledes da Hromund
den halte mistede 5 fede Heste, faldt hans Sonner strax paa at

¥
j)

Hist.

dan. Lib.

-332.

f)

I.

Erici de

Lngcrbring

Swea

15.

p.

Philippia

R.

H.

I.

Norskes Levemaade Afra

«)

Arü

v)

Olafs

Schedæ

c.

Tryggv.

VII.

S.

ed.

p.

cfr.

in

not.

Sax,

S.

434.

1805.

G.
II.

L.

S.

Baden

*
7)

46.

ish

p.

$2.

Keisleri

Ant.

p.

p. 135.

P.

II.

p.

244.

(de

gamle

Danskes

og

l6i
nogen maatte have stiaalet og spiist dem, som Udfaldet og viist?
forholdt sig saa x) og en anden Saga t/) fortæller, hvorledes en vis
Thorberg ved Myvatn, da han havde drevet sammen alle de Faar
Öxne og Heste han vilde siagre, foregav, at han savnede en Hest
og at hans Naboe havde stiaalet og slagtet den. Hestekiödsspiisningen blev da som flere Levninger af Hedenskabet ikke ganske
afskaffet paa Island, för Olaf den hellige anvendte sin hele flid
flydelse derpaa s), skiont man af de islandske Skribenteres Taushed
kan slutte at den alt strax efter Christendommen er taget meer og
meet af, mueligt formedelst Islands tidlige store Q vægavl o?)»

I-Ivad vi vide om den egentlige Fremgangsmaade med He
stens Feedning og Kiödets Tillavelse, belöber sig ikke til stort.
De Heste, som vare bestemte til at slagtes, blevc, frie for alt
Arbeide, feedede paa de bedste Græsgange og af disse slagtedes da
en eller flere ved Hostens Tid ö) eller ved en og anden Fest,
f. Ex. Julen na).
Arbeidshcstene slagtedes ikke letteligen, deels
a)

O!afs Tryggv. S- ed. isl. P. II. p. 203, Landnamabok, P. II. c. XXXIII
p. 172.

y) Vigaskutti S. c- 18. anfort af Erichsen 1. c. p. 136.

z) Heimskr. T. IL p. 61. 65.
a) Hr, Justitsraad Thorlacius har for mig mundtlig yttret den Mening,
at Hestekiöd kun er blevet spiist paa Island af den fattigere Almue
og i Hungersnød, da man i de omstændelige Beskrivelser af Islæn
dernes store Giestebuder, som saa ofte forekomme i Sogurne, al
drig finde det nævnet blandt Retterne.
0) Fyrbyggia S. p. 54.
na') Vigaskutu S. 1. c.
Vil. Sti. Skr. 18GJ. IV Dtl, II Hafte.

X

1Ó2

fordi de ikke vel kunde undværes, deels maaskee fordi deres Kiöd
blev anseet for saa velsmagende.
Dog giordre Noden ogsaa heri
en Undtagelse, thi i en stærk Hungersnød fremkom en Islænder
med det Forslag at slagte Arbejdshestene, indtil enhver Bonde kun

havde to tilbage bb).
Det

som

Skandinaverne

fornemmelig

nöd

af Hesten,

var Kiddet,
som de spiiste deels kogt, deels stegt, mg i
forste Tilfælde synes de og at have spiist Suppen (Sodit) ff) og
Skumfidtet (flotit) paa den dd) hvilket sidste Keisler ee) mener, de
have brugt i Stedet for Smör. Det lader og til at de have spiist
Indvoldene, thi Snorre ff) fortæller at Bönderne tvang Hakon Adalsteen til at spise nogle Mundfulde Hestelever. At de skulde have
brugt Hestemelken, som adskillige gamle Folk og Tatarerne endnu

bruge,

finder jeg intet Spor til gg).

bb) Olafs Tryggv» S. ed. scalh» P. IL 2 34
*

cc) He'wskv. T. I. P. 143
*
dd) Heimskr. 1. c.
ce) Antiqv. p. 337.
d) Heimskr. T, I. p. 144
*
Niais Saga p. ig$ fortæller om Skørphedinn
Nïalsson at han beskyldte en anden for at have spiist et Stykke af
Endetarmen (razgarnarenda) af en Hest, og kaldte det en afskyelig
Handling (fulmennzka). Dersom denne Bebreidelse ikke har været
ngrundet, kunde man maaskee antage, at Skørphedinn dermed har
vjldet bebreide ham sin Nidskhed, i ar æde endog det væmmeligste
af Dyret, for ikke at lade noget gaae til spilde.

jg) Hos Estherne drak Kongen og de Fornemmeste Hestemælk.
Otheri
Peripl™, Ser
*
Rer. Dan. T. II. p. I2I
*
Det samme fandt

IÓ3
Da christne Missionærer indkom i Norden, var et af deres
fornemste Bud Afhold fra Hesteki'dd.
Hertil kunde flere Grun- ‘
de tænkes.
Hestckicdet blev anseet for vanhelligt, fordi det
var brugt til Ofringer ///’?). Der exist'erede endog Pavebud fra Gregor
III til Tydsklands Apostel den hellige Bonifacius om strængeligen
at forbyde Hestekiödet, som noget urcent iz) (formodentlig paa
Grund af den mosaiske Lovgivning). Endelig kunde og Missionæ
rerne have havr en eller anden oekonomisk Aarsag, hvilket alt
bestyrkes derved at klarer og flere Dyr , som i Begyndelsen og
vare forbudte, siden bleve tilladte at spises, kun Heste aldrig kkf
De Regenterc som arbeidede paa Christendommens Indførelse og
Befæstelse her i Norden, giordre derfor og deres Bedste, for at faae
denne Vederstyggelighed afskaffer.
Keiser Otto, da han beleirede Dannevirke og hans Folk begyndte at lide Hunger, forka
stede det Forslag at slagte Hestene, paa Grund af at dette var
det störste Brud paa Christendommen (Krisrnispell) //). Dog synes
Olrf den Hellige forst ret at have faaet Bugt dermed i Norge og
Island, og i Sverrig have vi seer at Hcstekiodsspiisning fandt Sted
endnu mod Slutningen af ixte Aarhundrede,
Sted hos Preusserne efter Adams og Dusburgs Beretninger» cfr. 1. c.
not. k).

Z/z) Keisleri Ant. p. 339»

i i) Keisleri Ant. 1. c.
kk") Schmidt (Gesch. d.Ueutsch, I. S. 38$) mener og at Ilovedasrsagen til at
Hestekiodsspiisningen gik af Brug, var det, at Hestene ved Menneskeformerelsen bleve sieldnere og kostbarere.

ft) Olafs Tryggv. S. ed. Scalh. P. ï. p 87»
X
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De Love,

som forbyde Hestekiödsspiisning,

mig er bekiendt,

ere,

saavidt

folgende :

I) Hakon Addistens Gulethingslov mm),

(som vi dog langtfra

ikke har i sin oprindelige Form) bestemmer i Chr is tendo mshalben,
at den som spiser Hestekiöd, skal bode 3 Mark til ¿Bispen og

gaac til Skrifte.

2} Den vigenske Kirkeret nri), given i det 12 Aarhundrede,
bestemmer, at hvo som spiser Hund, Kat eller Hest uden for
Nodstilfælde, skal have forbrudt Gods og Fred, faste Eicndom«
me og Lösöre og reise til hedenske Lande
*

3) Den saakaldte Codex Tunsbergensis (en Samling af norske
Lovstykker blandt de suhmske Mannuskripter) distingverer ogsaa
mellem Nodstilfælde og Ikkenodstilfælde ; i hint kunde Hcstekiödsspiisning afsones med Almisser, i detre skulde den straffes med
Landsforviisning og Godsets Fortabelse 00).

4) Den aldre islandske Kirkeret (given 1122) forbyder pp') at

spise Hestekiod, under Straf af den mindre Landsforviisning og
bestemmes tillige qq) at om et Sviin kommer til at æde Hestekiöd,
og fedes i andre 3,

skal det sulte i 3 Maaneder,

slagtes.
mm)

Pauses norske

af

nn)

udg.

00)

Sinnott,

pp)

Love,

Finsen

ad

Jus

udg.

af

Cap.

XXXI.

cap.

eed,

Thorkelin

p.

I.

V.

p.

S.

28»

29.

25.

Ama an,

cap.

130.

D.

p.

XXXII.

197.

p.

not.

134»

182

for det maae

5) Den nyere islandske Kirkeret (given 1275 til 77) gientatager den ældres Forbud under Straf af at böde 3 Mark til Bispen
og at staae Skrifte rr).
Mærkeligt, at ingen af de islandske Kir
keretter har undtaget Nodsrilfælde.

Overflödighed af de Levnetsmidler, som Qvægavl, Jagt,
Fiskerie og Agerdyrkning kan forskaffe, har foraarsaget, at hver
ken Danmark, Norge eller Sverrig indtil denne Dag for Alvor
har tænkt paa igien at optage Hcstekiöd blandt deres Födemidler.
Kun undertiden, i overordentlig Hungersnöd, er det blevet spiist,
som i Danmark under Kong Oluf Hunger jf) og i Kiöbenhavns Be
lejring 1536 tt). Dog finder jeg ikke, at man har været nodt til
ar gribe dertil i Beleiringen 16585 med mindre det ved denne
og flere Ledigheder, kan være spiist hemmelig.
Bartholin, der
i sit Skrift de Medicina Demorum domestica, Hafnice, 1666. 8. ta
ler om andre mindre sædvanlige Spiser som Elsdyrs- og Biörnekiöd, nævner end ikke med et Ord Hestekiöd, skiöndt han
maaskee har havt det i Tankerne, naar han siger (p. 269) ’’Cætera
’’animalia perseqvi non attinet, qvia urgente necessitate, a paupe”ribus omnia in nutrimentum trahuntur,
qvæ alias delicatiores
rr)

ss)

udg.

af

Anonymi

Roskildensis

T. I. p.

Dmi,

tt)

Thestrnp

skript,
Mark

og

at

op«dt

c.

Thorkelin

at

198-

danicnm

Chronicon

Krigsarmatur

under

200

denne

Mark,

Indbyggerne,
meer

p.

ab

A.

876-1157

in

Ser,

Rer,

*
379

(Danske

gialt

XXXII.

end

30Q

da

S.

551)

Belejring, en

et

Föl

Byen

Heste.

anforer
liden

iooMark,

blev

af et

Hest
i

overgivet,

gammelt

saa

god

Hestelever

havde

Manu

som

3

blaut

15

Mark>

andet

”râspuunt.(e
Har han her 'tænkt paa Hestekiöd, bestyrker det
hvad jeg alt har sagt, at det i Hungersnod er hemmelig blevea
spiist mzí). I Sverrig er engang i forrige Aarhundrede et Forsög
giör.t, paa at bringe Hestekiodsspiisning iglen i Gang, men
hvorvidt det har havt nogen Fremgang, veed jeg ikke vv).

I Island derimod,

hvor haarde Vintre, og deraf fodende
misligt Fiskerie og Qvægdôd, saa ofte have foraårsaget Hungers
nød, er det begribeligt, at Indvaanerne, især de Fattige, nu og
da have kunnet fristes til at slagte Heste.
Det synes og at
Vedkommende, især efter Reformationen, have fundet overens
stemmende med Menneskeligheds Fordringer, at see igiennem
Fingre dermed, thi et Lovbud af 1595 xx) forbyder vel Heste
kiodsspiisning under Straf af Hudstrygelsc og 3 Mark til de Fat
tige, men undtager dog Nodstilfælde.
Derfor giör den island
ske Geistligheds Opförsel i det igde Aarhundrede ved lignende
Ledighed, den saac meget mindre Ære, som den viiste langt
illiberalere' Grundsætninger end deres Forfædre for 200 Aar siden.
*
Da der nemlig i Aarene 1753 og 54 var saa skrækkelig en Vin
ter paa Nordlandet, at de fleeste Heste döde af Sult, og mange
’ «»)

At han ikke udtrykkelig har vildet tale om Hestekiodsspiisning,
kan forklares deraf, at han rimeligviis paa Grund ßf den mosaiske
Lovgivning har anseet den for en Vederstyggelighed , thi mon veed,
at han tildeels paa den Grund fraraadede at spise Blod og det som
var qvalt. * Pontoppidans Ann. T. IV» p. 564. Zwergii Siell, Cleresic
S. 301 - 2.

vv) Beckmann! physikal. oekonom, Bill, XIII. S. 593.
a'x)

citeres i Udg. af nyere isl„ Kirkeret p. 197. 98. not. i§2.
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Fattige bleve nödte til at slagte dem til Föde, foraarsagede dette
’’overalt Eftertale blandt Folk, især bos Gcistlighedcn, som forbod
’’alle og enhver at æde disse urens Dyrít¡ yyf

~
I Aaret 1776 foraarsagede Hestekiödsspiisningen endog ec
Slags lirterær . Feide i Island, efter Stedets Ledighed.
Magnus
Ketilsen, Sysselmand i Dalasysscl, udgav samme Aar fra Hrappseis
Bogtrykkerie et lille. Skrivt om Hestekiods Beug i Huushotdninger
ää),
hvori han vel ei direkte raader til at spise Hestekiöd, for
ei at forarge de Svage og Enfoldige, men viser dog at det ei
vilde være syndigt, om det skeedte, og raader til paa andre
Maader at betiene sig deraf i Hulholdninger, f. Ex. ved at bruge
Hestefidtct i Stedet for Tran.
Han fortæller tillige,
at da nog
le i sidste Hungersaar aad Hestekiöd, vare der somme Præster,
der ei vilde stæde dem til Alters; med mindre de forst stode
aabenbare Skrifte, hvoraf fulgte at mange döde af Sult, som dog
eiede Heste /r/r). Men Provsten i Dalasyssel Gunnar Poulsen, ellers
berömt for sine dybe Indsigter i den gamle islandske Philologie,
fandt saadanne nye Projecter meget farlige, og udstædede under
24 Febr. 1776 en Cirkulære til Præsterne i Sysselet, hvori han
bad dem af alle Kræfter at afværge dette Forslags Iværksættelse,
yy) Olafsens og Povelsens Reise gienn. Island 2 D» S. 701»
zz) Under Titel Bestabit er Hagabot og Hrossa Slatrid Gagnsamlegt. Det
væsentlige af denne Afhandling havde Forf» alt fremsat i sin islandske Maanedstid<.nde 1775. S. 83» 96.

S. 18 citerer lian et Par Steder af en Provst Thorsteinn Petersens Un
dervisan um Sagnalestr t hvor denne opmuntrer til dt spise Hesftkiöd,

ióS

og bragte ved denne Ledighed i Erindring et Synodale af Biskop
7?. Johnsen af 1760, som angik samme Sag.
Denne Cirkulære
lod Kctehen samme Aar trykke med sine Anmærkninger, under
Titel: Heidner eta Hrossakiöt (Hedninger spise Hestekiod) Hrappsei 1775. 8»
I
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Efter slige Aspekter vil det nok vare en rum Tid, inden
denne og flere Fordomme kunde blive udryddede i Island,
hvor
dog Hestenes Mængde paa sine Steder endog skal være til
Skade öö).
En islandsk Øvrighedsperson af mine Venner, har
forsikkret mig, at Hestekiödsader endnu er det værste Skieldsord
blandt Islænderne, er Skieldsord som undertiden endog afsted’
kommer Proces,
öö) Olafsens Rtise,
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Det videnskabelige Spörgsmaal,

hvormed jeg i Aften har den

Ære at underholde dette lærde kongelige Selskab; synes efter sin
Natur saa simpelt, at der maaskee kunde tvivles, om det for
tiener en alvorlig Undersøgelse eller ikke.
Blandt den mindre
oplyste, og derfor mindre betænksomme, Deel af den menne
skelige Slægt har man alt længe ansect det for at være fuldkom
men afgiorr.
Mængden hylder ligesom af Instinkt den Mening:
at Naturen har skienket hvert Individ to Oine, for at benytte
dem begge paa een Gang til hinandens giensidige Understøttelse
*
I det daglige Liv horer man ofre den bestemte Forsikkring: jeg
har seet dette eller hiint Phænomen med aabne Öine, eller
jeg har seet det lysvetagen med begge mine Oine.
Saadanne popu
laire Udtryk kunne mueligen være rigtige og overenstemmende
med sikkre physiologiske Grundsætninger
men da de blot störte
sig paa sandselige Forestillinger, eller ere Productet af en bedrageJig Troe, ikke af en fuldkommen Overbeviisning, saa kunne de
dog ikke tiene Andre til Veiledning,
naar de ikke bekræftes
ved videnskabelige Grunde.
Y

2

De Lærde derimod,

hvis critiske Dom over deslige vi
*

denskabelige. Emner skulde være mere afgiörende, betragte i Al
mindelighed Spörgsmaalet som een at Physiologiens vanskelige Opga

ver,

eller som en Gaade,

der ikke let lader sig oplöse.

hör derfor ikke undres over,

saa. höist forskiellige,.

Man

at der blandt Physiologerne herske

saa stridige Meninger,,

og at endnu ingen

af disse er bleven fremstillet og forsvaret med saa vægtige Grun
de, at den ubetinget kan siges at være den almengieldende. Ogsaa
her passer endnu den gamle Sentenz:
Qpot capita, tot sensus !
til liden Ære for Videnskaben og dens Dyrkere..

Naturgrandskerne kunne med Ilensyn til det opgivne Spörgsmaal afdeles i tre Klasser.

d} Nogle af dem lære uden al’ Indskrænkning,, at Menne
sket kun seer med et Öle ad Gangen; fr) Andre mene: at det i
sin frie og naturlige Tilstand stedse eller under alle Omstændighe
der , seer med. begge Oine tillige ; — endelig ere der og c) Nog

le som paastaae,, at Mennesket benytter begge Öine, saalænge
der seer ubestemt, men at det derimod, naar det vil see noie og
bestemt y, kun kan bruge et Oie ad Gangen.
Hvad der i disse
forskiellige. Meninger er rigtigt og sandt cg hvad der i dem er

falskt og ubeviist, skal være det egentlige Formaal for mine Un
dersøgelser i denne Afhandling.
For at und'gaae al Misforstaael'se hör dog her forud bemær

kes,

at jeg kun betragter Mennesket fra physiologist Synspunkt,

dier i den Tilstand det findes,,

naar Naturen har skienket det to

V3
tige sunde og lige gode Öine.

Hvad der blot gielder om dets pa~

thologiske Tilstand, nemlig om den Eenöjede og om den, der
har to Öine af en meget ulige Styrke, skal jeg söge.at anbringe;
paa passende Stæder..

Spörgsmaalet:
om Mennesket seer kun med er,
eller
med begge Öine tillige, er ikke nyt.
Det findes opkastet og be
svaret af mange blant Fortidens Physiologen
Efter al Sandsyndlighed er man forst ledet paa det ved 'at betragte den
skiönne symetriske Form, hvormed Naturen >har begavet de
samtlige’ Organer for vore dyriske Functioner.
Det er bekiendt,
at Hiernen, eller Central-Organet for alle de Phænomener, der
karakterisere os som Dyr og som Mennesker, saa og alle dens
Hielpe- Organer,
nemlig alle vore udvortes. Sandseredskaber og
alle vore Muskler for de vilkaarlige Bevægelser, ere paa begge
Sider af Legemet hinanden saa fuldkomment lige i Form og Dan
nelse, at Anatomen for at faae
fuldståndig Kundskab om dem,
kun behöver at studere den ene Side eller den halve Deel af Le
gemet.
De faa Organer for vort dyriske Liv,, som ere enkelte,
afgive ligesom et Foreningsbaand mellem de dobbelte, og fin
des derfor alle uden Undtagelse, oguden at skade Organismens Sy
métrie, henlagte i Legemets Middellinie.
Kun i Organerne for
de vegetative Funktioner, som nærmest vaage over Individets Ved
ligeholdelse, bemærker man en kiendel'ig Mangel paa Symetrie,
eller en comparativ Irregularitet i den udvortes Form. Hiin saa paa
faldende Symetrie i alle saavel indvortes som udvortes Redskaber for
vore dyriske. Funöioner, er det uden Tvivl, der har ligesom
paanödet Naturgrandskerne den Ides:

at to saadanne Organer, som

*74
efter deres Form og- Leie udgjorde et Par,

stedse maatte harmo

nere i deres Fun&ioner til giensidig Understøttelse for hinanden.

Alt hvad Skribenterne, fra Cartesius af indtil Sommermgi
have lært om et almindeligt organisk Samlings-Punkt for vor Be
vidsthed, og for vore sandselige Fornemmelser, eller om Südens
saakaldte Sæde i denne eller hiin Deel af Hiernen, lægger tyde
lig nok for Dagen, at man til alle Tider har tænkt sig enten
en enkelt uparret Deel i Middellinien af dette Organ, eller og
en harmonisk Samvirkning af to dets parrede symetriske Dele som
absolut nødvendige Betingelser for Siælens sandselige og vilkaarligé Yttringer. Det faldt i det mindste Ingen ind,at udpege enten Hiernens
höire eller dens venstre Halvkugle {kemisphæriwn) som den vigti-gerey eller at anvise Siælen sit Sæde i een af dette Organs SideVen trider — derimod fandt man det ikke urimeligt, at tillægge
Kongekizrtlen (Glandulapinealis'), Varols-Broe (Aw Caroli), HierneKiernen {Corpus callosum) etc», som uparrede eller enkelte MiddelDele i Hiernen, et saa udmærkende Fortrin,
— Saaledes er
da Hiernens regulaire symetriske Form bleven lagt til Grund,
eller taget i Betragtning ved at opstille alle de forskiellige Hypo
*
théser, man har havt om Siælens Sæde og Indvirkning paa Organis
men.
Hvor let var ikke da,
ved den Trang ril videre Frem
skridt, som karakteriserer den menneskelige Aand, Overgangen
fra Central-Organet for al vor Sandse lighed, Intellectualitet,
og
Cilkaarlighed, eller fra Hiernen til de den subordinerede HlelpeOrganer, de udvortes Sandse-Redskaber? Hvor let især Overgan
gen fra Hiernen til Öinene? Og hvor naturligt, at man i sin Nidkiærhed for Videnskaben snart,

eller alt for tidligt, faldt paa at
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Gpkaste endnu et andet Spörgsmaal, der forudsatte hiinr som afgiorr,
nemlig dette: hvorledes kan det gaae til, at Mennesket, skiondt
det seer med to Öine, horer med to Örer, o. s. v., kort skiönt

det benytter sig af parrede eller dobbelte Organer, alligevel kun
modtager et enkelt Indtryk? Jeg vil ikke kiede Selskabet med at
fremstille alle de mange ofte forunderlige Svar, man har afgivet
paa dette Spurgsmaal. Det være mig blot tilladt i Almindelighed
at udpege de forskiellige Maader, paa hvilke man søgte at komme
Sandheden nærmest
*
i) Nogle Physiologer bleve staaende paa den foromtalte banede
Vei, eller gik ud fra den Sætning: at Symetrie i Formen nødven
dig maatte have Harmonie i Functionerne til Folge.
Qvomodo,
siger den berömte Sperlingen *) bina cerebri hemispheria uv am
ejficiutit animi funïïionem eamqve simplicem, explicate, baud difficile,
Ea enim non ad rnateriam sed ad causam efficiente™ spectant, Efficiens
vero rei essentiam non ingreditur, Igitur sive simplex, sive duplex
sit > compositioñem nullam gignit.
Funïïio ergo ab utroqve cerebro
orta, non exuit simplicitatem, Neqve ex, sed a dnobus hemisphœriis
una funiïio efficitur. — Ex enim sapit rnateriam ; a causam efficientem.
Soda causee pro una stent.
Unde male disjungiintur, conjunff im
qvœ consi derart debebant.
Non a dextra cerebri parte , nec a sola
sinistra junffiio est, sed ab utraqve. Ambae enim unam absolvant cau
sam effet entem.
Ita corpus filii non a patre solo , nec a matre solei}
sed ab utroqve pronascitur.

•)

Tiactat physic, de formatione hominis in

utero.

Wittebergæ

1661

Samme Lære har ¿en udødelige Bichat *) fremstillet endnu
udførligere og med cn indlysende Klarhed. Harmonien, siger han,
er fer Organernes Forretning, hvad Symetrien for deres Dannelse«
Den forudsætter en fuldkommen Lighed i Kraft og Virkning, li
gesom Svmetrien røber en nöiagtig Overenstemmelse i den udvor
tes-Form og den indvortes Struktur. — Den er cn Folge af Symetrien, thi tvende Dele, som have væsentlig Lighed i deres
Bygning, kunne ikke være forskiellige i Maadcn, kvorpaa de
virke. Harmonien er Karakteren for de udvortes eller dyriske
FunHioner, de organiske eller vegetative staae derimod ikke i en
saadan Samklang.
Mennesket seer i sin sunde Tilstand med
begge Öine, og Syners Fuldkommenhed beroer paa Objecternes
harmoniske Indtryk paa begge disse Organer.
Vi see slet, naar
et Oie er stærkere end det andet, og hiint derfor sender et ty
deligere Billede til Hiernen end det svagere. — Det er for at undgaae denne Forstyrrelse, at man lukker det ene Oie, medens
man har forøget Virkningen af det andet ved et convex Glas.
Et * saadant Glas ophæver Harmonien imellem begge Organer.
Det som Briller frembringe ved Konst, see vi i Naturen ved
skelende Öine.
Den Skelöiede vender sit svage Öie fra Objectet,
hvorpåa det stærkere hviler, for at undgaae den Confusion, som
vilde opkomme ved Indtrykket af to ulige Billeder.

Det er (siger Bichat fremdeles **
)
let at bevise,
‘ Functioner,
*) Herhvldt
**)

I

samme

at de

der almindeligen betegnes med Navn af de indvorog

Kfl/a

Skrift p,

om

Liv

14.

og Dud,

Kiobh.

Ao.

l802,

p. 10
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tes Sandser (nemlig Bevidstheden, Hukommelsen, Imaginationen
og Dommekraften) folge i deres Udovclse de samme Love, som
de udvortes Sandscr, og at cgsaa deres Fuldkommenhed er srôrrç

eller ringere, ligesom der er mcer eller mindre Harmonie mellem
de tvende symetriske Halvdele af det Organ, hvori de have deres
Sæde. — Lad os sætte at den ene af Hiernens Halvkugler er stærkere
organiseret, bedre uddannet i alle sine Punkter, og at den , som en
Folge deraf, er bedre skikket til at blive afficeret; kan der
da tvivles om, at de indvortes Sandser maae blive uordentlige?
Hiernen er jo det samme for Siælen,
som de udvortes Sandser
ere for Hiernen.
Den sender Indtrykket, som er den meddeelt,
fra de udvortes Sandser til Siælen, ligesom disse forplante de
omgivende Legemers Indvirkning paa dem til Hiernen.
Da
altsaa Mangel paa Harmonie i de udvortes Sandseorgaher for
styrrer Hiernens Evne til at fornemme, hvi skulde da ikke
Siælen modtage en uordentlig Forestilling, naar begge Hiernens
Halvkugler ere ulige i Styrke, og derfor vække ikke et enkelt,
men et dobbelt eller ubestemt Indtryk i Siælen? Saaledes bliver
det sandsynligt, at den forskiellige Grad af Fuldkommenhed,
og de mange Nuancer, man finder hos Mennesket, saavel i Hen
seende til Hukommelsen som til Imaginationen og Dommekraften,
have deres Grund i en storre eller mindre symetrisk Fuld kommen
lied ¿mellem begge Hiernens Halvkugler»5*

Disse skionne Betragtninger, som i lige Grad robe deres
forskiellige Tidsalders philosophiske Aand, forfeilede dog næsten
deres Hensigt ; de vakte i det mindste ingen almeen Overbevisning
De fandt især Modsigelser fra

blandt Natur-Videnskabens Dyrkere.
Sti, Skr, 1ÍOJ. ly Dtl? II Haftt,

Z
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den Tidspunkt af> da den gallske Lære forstyrrede Harmonien i Physiologernes Begreb om Hiernens Forretning. Saaledcs læses der f. Ex.
i Voigts Magasin *). ’’Man hat sogar Beispiele, welche Gall anführte,
dafs die ganze Hälfte des Gehirns,, oder die eine Halbkugel desselben,
ver schrumpft, und gleichsam schimmeljgt ; die auf der andren Seite
aber völlig gesund war.
Diehes hatte die Folge, dafs auf der
Seite, welche der kranken Hälfte entgegengesetzt war, eine
Shcwache im Denken und Schwirigkeit im Gehen, auf der andren
Seite hingegen eine völlige Stärke des Geistes und Beweglichkeit
der Theile vorhanden war. — Ein Minister, der ebenfalls eine
solche kranke Halbkugel des Gehirns hatte , versicherte, dafs es
ihm ofte vorkomme, als ob ihm auf einer Seite jemand ziiruffe;
er sey ein Taugenichts u. #s. w. immittelst er anderseits von
seiner Brauchbarkeit völlig überzeugt war.”
Bemerkninger af dette Slags, om hvis Rigtighed man, mil
dest talt, ikke kan faae fuld Overbevisning, fortiene dog efter
min Fölelse ikke den Opmærksomhed man har skienket dem. De
ere alt for ensidige og ufuldstændige. Tusinde Iagttagelser lære jo,
at et Tryk eller deslige paa een af Hiernens Halvkugler som oftest
er tilstrækkeligt til at forstyrre alle Siælens Fnnctioner. De fleste
Individer, som have overstaaet et apoplectisk Anfald, og beholdt
en Lamhed tilbage i den ene Side af Legemet, kunne desuagtet
ikke blot see med begge Oine, men endog tænke, og afgive en
fornuftig Dom, over hvad de have seer med hvert Oie især, skiönt

deres Dommekraft i det Hele er svækker.

•) io B. 4 St, 1805. p. 310,

Heraf er,

som mig
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synes klart,

at den forudgangne Sygdom har ikke ganske hævet

nogen af Halvkuglernes Function, ’men blot forstyrret begges har

moniske Samvirken»

Ikke heller er det troeligt, at Livet skulde kunne bestaae,
naar den halve Deel af Hiernen var verschrumpft og gleichsam
schimligt.
Resultatet af Galls Bemærkninger er desuden uphi'osophiskr, da Udtrykkene einerseits og anderseits, skiöndt i Sammen
ligning, anvendes eengang paa Tid og den andengang paa Sted,
Hvad er Aands Styrke og Aands Svaghed paa een Side af Legemet?
En Arithmeticus vilde spörge: hvad er Facit af en Rdlr. og et Pd.? —
Den omtalte Minister, som syntes at höre med det Öre, paa

hvilket han efter Galls egen Lære om den corresponderende Halv
kugle- Dod-, skulde have været döv, medens den sunde Halvkug
le overbeviste ham om sin Duelighed, har efter alle de anförte
Phænomener liidt af et hypochondrisk Anfald, ledsaget af en uhældig Succession i sine Ideer.
Resultatet kan altsaa blot henföres
til Tiden (Idearum successio) ikke til Stedet (cerebri affectio).
Dog dette være nok om denne Lære,
i Forbindelse med mit Emnej —

for slavidt den her staaer

2) Andre Physiologer vare især opmærksomme paa Synsner
vernes Forening med hinanden, deels ovenover den saakaldte tyrkiske

Saddel,

(Sella turcica") og deels i selve Hiernen.

I en saadan

Neryeforbindelse meente De at have fundet Aarsagen,

Oinene,

hvorfor

skiöndt dannede som to forskiellige symetriske Organer,

der nödvendig maatte modtage et dobbelt Indtryk,

Z 2

alligevel kun

i So

vakte

enkelt Forestilling i Siælen *
).
— Man opdagede
dog snart, at der ikke lod sjg demonstrere nogen bestemt organisk
Forbindelse mellem disse Nerver ved deres Udspring af Hiernen,
og at den foromtalte Forening imellem dem over den tyrkiske Sad
del, udenfor Hiernen, ikke cr udstrakt til alle disse Nervers
utallige Trævler, men at den kun er partiel, maaske endog blot
tilsyneladende; -og at den, som den udödelige Uesal alt har be
mærket, ikke heller hndes i alle Dyr, f. Ex i Torsken. **
)
en

Pathologiske Bemærkninger lærte ydermere,
at Synsner
ven paa een af Siderne kan svinde ind, blive tyndere og haardere,
lige fra Oiet af til Hiernen, uden at der viser sig nogen kiendelig Forandring i Nerven paa den modsatte Side.
Det er ogsaa
en bekjendt Sandhed, at ingen saadan Forbindelse udenfor Hier
nen har Sted mellem Horeorganernes Nerver, og at vi des
uagtet, skiondt vi höre med begge Orer, kun modtage er en
kelt Indtryk. Heraf sees da, hvorfor det anfórte Sporgsmaal ikke
heller lader sig oplöse ved anatomiske Betragtninger over Synsnærvernes Struktur og Udspring af Hiernen.

♦

Non opus erit, siger Wiflisitif, bie enumerare:» ocuíos esse bino?,
ut object! impressio forttor et magis certa adveniat, qvæ tarnen,
ne duplex, nervorum opticorum, anteqvam ad commune sensorium
deferuntur, coalicione prareavetur. (de visu p. lió.)

**) Andre tiïfoie endnu folgende Grund : Nervi optici in cerebro Carneleonif
pari modo coalescere videntur ac in homine; animal autem eodem tem
père diversa cernit objecta, dum »herum oculuin ad cælum, altesum ad terrain dirigit,

ist
3) Endeiigen fandtes der nogle Naturgrandskere, som især
henholdt sig ril de optiske Phænomener, for ved Betragtninger
over dem at ledes .til det foresatte MaaL
Disse Phænomener
have den nyere Tids Physiologer ikke værdiger den skyldige Op
mærksomhed; de ere i det mindste ikke benyttede i Sammenhæng
til Forsvar for, eller som Indvendinger mod Dr. Galls Lære om
Hiernens og' Sandscrcdskabernes Forretning. Jeg vil derfor tilföic
de hidhorende Sætninger, ved hvilke denne Lære har giort saa.
stor Opsigt især blandt den mindre oplyste Deel af Folket ;
og siden sammenholde dem med de vigtigste optiske Phænomener,
der kunne lede os nærmere til at oplöse Spörgsmaalet: om vi see
med et eller med begge Oine?
T,Der animalische Mensch, hedder der i Dr. Galls Lære, ist
gleichsam doppelt vorhanden, indem er die gleichen Organe in
jeder Halbkugel des Gehirns hat. Wie kömmt es aber, dafs die
Resultate dieser organischen Thätigkeit doch nur immer einfach
sind?te — Svaret herpaa er folgende: ' Wie kömmt es, dafs wir mit
beiden Augen nur einen Gegenstand sehen, mit beiden Ohren nur
einen Ton hören? Auch kan man nach Gall annehmen, es sey
immer nur ein Organ allein geschäffrig und das andre ruhe indessen
Z. B. wenn man mit beiden offenen Augen nach etwas zielt, so sei
gewöhnlich nur dafs rechte Auge tharig, welches man daran sehe',
dafs der Schatten von dem Körper,
mir welchem man ziele,
nicht auf die Nasenspitze, sondern auf das rechte Auge falle.
In
diesem Umstande liege auch der Grund, dafs man beim Zielen
nicht beide Augen offen habe, und dafs man gewöhnlich eine krum

me Balm abtrete,

wenn man in frisch gefallenen Schnee und der-

I82
gleichen gehe, denn man ziele bald mit diesem bald mit jenem
Auo-e nach dem Gegenstand, auf welchen man bei seinem Pfade
los gehe.«
Saavidt Dr. Galls Commentator.
Jeg sparer den critiske Betragtning over disse Sætninger til et mere passende Stæd
i det Folgende»

Disse lose Grundtræk af Spörgsmaalets Historie vise da
tilstrækkeligen, at Naturgrandskerne ikke cre enige om, hvor
ledes det rigtigst besvares.
Jeg beder derfor Selskabet om Til
ladelse til at anstille nogle faae Betragtninger over Organerne for
vort Syn i Almindelighed.
Min Hensigt er:

a) At oplyse hvorvidt denne Sands er, som man kalder det,
automatisk, eller et blot physisk Phænomen, kort allene afhæn
gig af Organismen; og hvorvidt under dens Anstrængclse Oiets

Struktur tillader den at være Villiens Herredomme underkastet.
b) At lede til et fast Begreb om: hvad det er at see tyde
ligt eller bestemt, og utydeligt eller ubestemt.

Saalænge man ikke er enig angaaende disse Punkter, anseer
jeg det for en Umulighed, at besvare videnskabeligt: om Men
nesket kun seer med et, eller med begge Öinel
Öiet fik af Naturen en saa konstig Indretning, at det med

Hensyn til Virkningen af dets enkelte Dele kan betragtes som et
dobbelt Organ. I dets Middellinie (see Fg. i) eller i Syns Axen aa
finde r man fortil den giennemsigrige og hvælvede Hornhinde bb
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udspændt af de Vædsker Öiet indslutter.

Lidt bag ved denne lig

ger Blændingen rr, eller den saakaldte Regnbue (.Iris') , som i sin
Midte har en rund Aabning d, giennem hvilken Lyset kan passere
Synsaxen, eller Öiets hele Længde, lige til dets Baggrund. Inden
for denne Aabning, som kaldes Pupillen, ligger Krystallindsen e
omgiven af sin Kapsel, og fæstet ved Stierne-Ringen ff (annulus
ciliaris) , til den ydere Rand af Blændingen eller Stierne - Baandet gg
(ligamentum ciliare).
Det hele övrige Rum hhhh i Oiets bageste
Hulhed udfyldes af Glasfugtigheden, der tilligmed sin Indhylling
er ligesom Krystallindsen og dens Kapsel giennemsigtig i höieste
Grad. I et voxent Menneske er Afstanden mellem Hornhinden og
Nethinden omtrent i ij Linie af en Pariser, eller i
Linie af en
Rhinlandsk Tomme. Hornhindens Tykkelse er i Midten i eller ¿
Linie, og Afstanden mellem dens indvendige Flade og Krystallindsen i|
Linie. Öiets forreste Kammer eller Afstanden mellem Hornhinden og
Blændingen er f eller ” Linie; dets bageste Kammer, eller Afstanden
mellem Blændingen og Lindsen, i eller en f Linie. Hornhinden
er et Afsnit af en Cirkel, hvis Diameter sædvanligt er 7 eller
7 j pariser Linier, densChorde, eller Diameteren af dens störste Cirkel,
5 til 5Í Linier; Den forreste Flade af Krystallindsen er mindre
convex end den bageste; hiin er et Segment af en Cirkel, hvis
Diameter almindeligen er mellem 7I og g Linier; denne derimod
et Segment af en Cirkel paa 5 til 5I Liniers Diameter.
Lindsens
Chorda er som oftest 4 til 4I Linie; og dens Tykkelse if til 2
Linier. Robertson, har beregnet dens Tyngde til Tyngden af reent
Vand som 10 til 9. Houksby fandt, at reent Vand böiede Lysstraalerne under en Vinkel af 160 50/ Lindsen af et Oxe-Öie under
cn Vinkel af 24® io»

Pupillens Middelpunkt og Lindsens Axe
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ligge i Linie med hinanden, dog saaledes at denne Linie ikke falder
aldeles giennem Öiets Midte, men Lidt mere indad eller nærmere
mod Næsen. Lindsens Leic efter Oiets Længde er nærmere mod.
Hornhinden end mod Nethinden.
Syns-Nerven stoder meget
skiævt til Öiets bagesre Deel, lidt neden for dets horizontale GienÅemsnit, og omtrent i Midten mellem dets vertikale Giennemsnit
og Næsen.
Syns-Axen eller Central-Linien, som falder lige paa
Midten af Hornhinden og giennem Midten af Lindsen, træffer fölgeligen ikke paa Aarenindens Siv-Plade {Lamina cribrosa), som det Stæd,
hvor Syns-Nerven forener sig med Nethinden, men mere udad
(mod Tindingen) paa Öiets Baggrund
*
Öiet har efter sin hele Indretning en stor Lighed med det
saakaldte mörke Kammer {Camera obscura), eller rettere, man har
ved at construere det mörke Kammer, efterlignet Öiet saa vidt
mueligr. I dem begge falder Lyset giennem en snæver Aaabning
ind i et mörkt Rum, saa at de overflødige| Straaler udelukkes,
som ellers vilde giöre Billedet i Baggrunden utydeligt.
I dem
begge er for Aabningen anbragt et giennenisigtigt Legeme (Krysrallindsen eller Glasset) af en forholdsmæsig Tæthed og Convexitet, og i en passende Afstand fra Grunden, hvorpaa Objecterne skulle afmale deres Billede. For det övrige er Ligheden mellem
Constructionen af Öiet og det mörke Kammer ikke fuldkommen. Kon
sten har ogsaa her maa-ttet staae langt tilbage for Naturen; Mennesket
er kun istand til at udtrykke Lidt af det Almindelige i Organismens
saa hensigtsmæsige, og vise Indretninger.
Detaillen vækker vor
Beundring, men kan neppe fattes, endnu .mindre efterlignes!
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I det mörke Kammer maler sig Billedet meer eller mindre
tydeligt efter som Aabningens Störreise og Lindsens Convexitet
staae i et passende Forhold til Objecternes Frastand og Lysningens
forskielJige Grad.
Forandres dette Forhold, saa er Physikeren,
naar han vil have et klart Billede, nödt til at anbringe en Lindse
af en anden Convexitet, og at giöre Aabningen i Kassen større
eller mindre Oiet, som et levende Camera obseura, glor selv den
ne Forandring,
retrer eller omstiller sig ved dets organi
ske Kræfter,
og dette ydermere uden al Understöttelse af In
dividets Villie.
Vi bemærke, naar vi afvexlende betragte nærlig
gende og Kern'', dunklere og lysere Objecter, .at der foregaaer
en Forandring i vore Öine, ved hvilken Synet bliver stærkere eller
mere tydeligt og bestemt ; men vor Siæl, vor Villie, vort eget Jeg,
har ingen Deel i denne Forandring. Hvori denne Omstilling af Oiet
bestaaer: om allene i Pupillens forskiellige Udvidelse? om i Krystallindscns Bevægelse frem og tilbage i Oiets Axe? eller i en umærkelig
Forandring i dens Convexitet? om deri: at Horhinden stiller sig
meer eller mindre hvælvet ? eller at Oiets Syns-Axe bliver afvexlende længere og kortere? Dette eller disse Spörgsmaal staae
ikke i en saa nöie Sammenhæng med mit Emne, at de her for
tiene en udforlig Undersøgelse. *) Jeg giver mig blot den Ære at
forevise Selskabet et konstigt Oie, hvis Construction ‘tillader Na
turgrand skeren at betragte Phænomenerne under Öiets Omstilling

ved de anförte Organer.

Det bestaaer (See Fig.e) af to Cylindre a, b, som kunne skydes
ind ¡hinanden. I Cylindren a er anbragt et matslebet Glas c, som
Z

•) See Rtf™ Bibi, for Physik • Oeconomie og Medicin, August 1795
34 r.
Sti. SKr.

ïpGT. Hz DfJ,

II Hafte,

A

J

forestiller Nethinden i Ölet, oghvorpaa Objecterne, som holdes foran
Cylinderen
male et tydeligt Billede, saa at dette kan sees igicnnem
Aabningen d: Den foreste Munding af Cylinderen b, har en Blænding,
I hvis Midte e findes en Aabning, giennem hvilken Lyset kan falde ind
til Glasser r; foran denne Blænding sidde ro bevægelige Skiver f
Øg g, saaledes at Randen af Skiven, g ligger paa Randen af Ski
ven /, og at begge igien bedække Aabningen e,
I Peripherien
af Skiven / sidde fire Lindser af forskiellig Convexitet, og i Pe
ripherien af Skiven g er der udboret fire Aabninger af forskiellig
Störreise.
Ved at drcie disse Skiver omkring deres Axe kan
juan altsaa efter Behag stille en meer eller mindre convex Lindse,
og en större eller mindre Pupille foran Aabningen r- i Öiets Mid

dellinie;
Man er saaledes istand ril at nuancere- det konstige
Öies physiske Kraft ril at afmale Objccternes Billede, og at giöre
alle de Forandringer bcskuelige, som Physioløgerne have tænkt
sig i det levende
*
Öie under dets organiske Omstilling efter Lys
ningens forskicllige Grad og efter Obiectcrnes forskiellige Frastand.

Billeder af Objecterne, der vække Forestilling om Syner,
vise sig i det mdrke Kammer' saavelsom i det db de og levende
Öie paa een og samme Maade, nemlig i omvendr Stilling, saaledes ar det överste Partie af Objecterne sees nederst; det nederste
overst; det hdire til venstre,
og det venstre til1 höire Side.
Herom er det 1er ar overbevise sig ved directe. Forsög, anstillede
med er konstigt og med et naturligt Öie..

Af denne Erfarings-Sætning kan da udledes som Folge,
at Livet, eller Livskræfterne hos det levende Menneske, ikke hidra-

î87

ger til Billedets Skattering paa Öiets Baggrund,

men at denne

Deel af Synet skeer efter de almindelige physiske eller optiske
Love, og derfor hverken kan fremskyndes eller afværges ved In
dividet, men at den, ligesom Öiets Omstilling, er aldeles uaf
hængig af Villien,
ja endog af de blot vegetative Livskræfter,
undtagen for saavidt disse beskytte Giennemsigtigheden og Consi-

stencen af de forhen anførte Legemer,

som ligge i Syns-Axen.

Den anden, ' og endnu ædlere, Deel af Synet fuldbyrdes i
Nethinden.
Denne Hinde er ligesom Naturens höieste Formaal
ved Öiets Construction. — Alle dets ö-vrige Dele tiene enten til
Beskyttelse for dens Liv, eller til et understøtte den i sin For
retning. — Den ligger udbredt over Ölers heie Baggrund, for
«t kunne modtage Indtrykket af alle de Objecter, -som falde indenfor
vor Synkreds, og den staaer ved Syns-Nerven i noieste Forbin
delse med Hiernen, som Central-Organet for -de dyriske Functioner.
Ved den allene træder Siælen i Relation til Lyset, og
Individer i sin udstrakte Forbindelse med den udvortes Natur. —Den karakteriserer saaledes Giet som et Hielpe - Organ, der un
derstotter Hiernen o: Central - Organet for vort -dyriske og in
tellectuelle Liv, og den afgiver, tillige den mærkeligste Forskiel
imellem dette Hielpe-Organ og det livlöse mörke Kammer, da
dette ikke, som den hele dyriske Organisme, har Öiemedet for

sin Construction i sig selv. — Den Livs-Kraft, der udmærker Net
hinden er dyrisk Fölelse modificeret saaledes, at Lyset afgiver en
passende Potenz for den.
Den har dette tilfælles med Fölelsen

î de övrige udvortes Sandse-Organer, at den ikke kan vækkes eller
undertrykkes efter Behag.
Synet er derfor» ligesom Fölelsen j

Aa â

Lugten,
Smagen og Horclscn, ja som selve Livet i dets hele
Udstrækning, en aftvungen eller passiv Tilstand i Organismen;
saa at Mennesket, der har et godt Syn, nödvendig maa modtage
et meer eller mindre tydeligt Indtryk, med en paafolgende Fore
stilling, saa ofte enten et eller begge dets Qine træffes af .Lyset,
eller Objectcrnes Billede maler sig paa den omfindlige Nethinde.
Der kan ikkeheller tvivles om, at jo denne Deel af Synet, som et
organisk Phænamen, miae altid være sig selv lüg, saalænge Orga
nismen fer henlagt under de samme Betingelser; elleK saalænge Liv
og Helbred ere tilstæde, og Hiernen er i fuld Virksomhed.
En
Philosoph med gode og sunde Oine kan vel fordybe sig i saa- al
vorlige Betrakrninger, at han ikke seer med Agtpaagivcnhed’ eller
bestemt; men den udvortes Natur bliver desuagtet ikke mörk For
i
ham, eller han er nödt til at see ubestemt, saalænge han er vaagen, og Lyset træffer Nethinden i et eller begge hans Öine.
Var dette ikke gicldende som en Natur-Lov For alle vore udvor
tes Sandser, og i Besynderlighed for Folçlsen; saa maatte jo Starens
Straffe-Love forandres, eller i det mindste deres Anvendelse lemI
V
pes efter de Omstændigheder, under hvilke nu denne, nu hiin
Side, eller halve Deel, af Forbrydernes Organisme var skikket
til giennem Foleisen at niodrage og forplante et smerteligt Indtryk
til Siælen.

Begge de hidindtil omtalte nodvendige Betingelser for Synet,
nemlig o) at Objccternes Billede maler sig paa Nethinden og 5)
at denne .modtager og forplanter Indrrykket, ere altsaa blot physisk
organiske (passive) Phænomener, som Naturen ikke har henlagt un

der Viiliens Herredomme,

Hos Mennesker,

som have den sorte
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Stær, eller Nervestær {Amaurosis) afmales Billedet paa Nethinden lige
som i sunde Oine, der kunne see til Fuldkommenhed. Saadanne Sub
jekter ere kun blinde, fordi Billedet ikke kan giöre Indtryk paa dea
föleslose Nethinde, og denne folgeligen inter Indtryk kan for
plante til Hiernen, ingen Forestilling kan vække i Siælen.
Den
graae Stær,
(Cataracta), som bestaaer i Lindsens Fordunkling,eller Uigiennemsigtighcd,
kaster derimod alt Lys tilbage giennem Pupillen, og har derved til Folge, at intet Billede afma
les paa den ömfint dlige Nethinde.
I forste Fald er alrsaa Men
nesket blindt, fordi Nethinden har tabt sin dyriske Fölelse ; i
sidste Fald, fordi Lyset ikke kan passere den hele Syns-Axe. —
Begge Dele ere lige nödvendige, naar der ved Lysets Indvirkning
paa Öier skal vækkes en sandselig Forestilling
*

Det eneste Vilkaarlige ved Synet ligger da i Oienlaagenesy i
Oinenes, i Hovedets og i hele Kroppens Bevægelse.
Ved at
sammentrække Öienlaagene kunne vi for en Tid, f. Ex. under
Sövnen, udelukke Lyset fra Oinenes Baggrund, og beskytte os med
dets Indvirkning ; ved at bevæge Öinene, Hovedet og Kroppen
efter Behag, ere vi istand til vilkaarligen at rette Synsaxen hvor
hen vi lyste, og at udvide eller forandre vor Synskreds.
Dog
dette fortiener at betragtes lidt nciere. — Mennesker overskuer,
naar Öinene z, u (SeeFig. g) holdes stadigen paa et Objecr æ, som lig
ger ligefor Næsen 5, omtrent 164° af en Cirkel paa een Gang eller
fra c til d.
Af denne Strækning sees den störste og miderste
Deel, fra e til jf> som er lig 112® med begge Ö ne tillige.
Af
de mindre Sidedele, fra d til f paa höire, og fra c til e paa ven’

stye> som tilsainmenlagce udgiöre de övrige 52°; kan derimod kun

.

ïpO

trver Halvpart 26®, sees med det Oie, som ligger paa samme Side.
Næsen b skygger nemlig, ved sit Leie mellem begge Öine, for den
anden Halvpart, saa at hverken Öiet 2 faaer Deel i Synet af de
Objecter, som ligge mellem d og f, eller Öiet u i Synet af
dem, der findes mellem c og e. — Seer Mennesket (efter Fig. 4)
igiennem en Aabning a, a, a, hvis Diameter er större en SynsVinkelen efter Öinenes concentriske Stilling z. u. b> saa kan det
med begge Oinene overskue en Syndskreds af 90o ; eller fra c
til d;
med et Öie derimod kun 75o nemlig med det höire
fra c til f> og med det venstre z, fra e til d,
eller det vil saalænge det kun seer med et Öie stedse være relativ blindt enten
mod Objectet fra f til d, eller fra c til e.
Syndkredsen for
begge Öine er fölgeiig , ved at skue gien rem Aabninge-n a, a, a,
*
74® (164— 90) meer indskrænket, end i fri Tilstand, da den var
udstrakt fra g til Á, og Synskredsen for er Öie, giennem samme Aabning,
150 mindre end fordern begge (90 — 75). Denne Sætning har Hr. Ju
stitsrådd Ravert bekræftet ved et lignende Forsög,
som Enhver
let kan anstille. *) „Er a, g, b, (see Fig. 5) en Væg i et Værelse; e, f
’’en lille Döraabning £ Ex. af en Alens Brede, c, og d Öinene,
"ved hvilke man i et andet Værelse beskuer den Væg n, b\ da
’’overskue vi med Öiet d det stykke «, g paa a,
og med c
>Jdet Stykke g bf naar man nemlig kun seer med et Öie ad Gan
ggen.
Men see vi med begge öine paa engang, da oversee vi
’’det Stykke a b. Hvert Öie seer sin partielle Deel ag, g bt
’som tilsammentagne frembringe eet Indtryk; vi see nemlig a b.
’‘Dette viser da at vi see, eller paa engang modtage Indtryk,
’ xned begge Öine/’
Rafns

Nyt

Bibi,
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Vor Synskreds er altsaa i Folge disse Forsög störst naar vj
begge Öine aabne. Den Eenöiede kan i fri Tilstand (efter
3), kun overskue en Strækning at 138o (164 — a6)'cller fri
dy naar han er blind paa det venstre Oie
og fra -c ril f
lian er blind paa det höire Oie u.
Vi andre derimod set
flere, eller 164° paa een Gang; nemlig fra c til d.

Bevæge vi Öinene til een af Siderne, medens Ansigtet (efter
Fig. 3) holdes' vendt lige mod Objectet tr; saa forandres vor
Synskreds saaledes,
at vi f. Ex, med Oiet u kunne see 06’
jecret g paa samme Side, og ar Objecterne mellem c og h paa
den modsatte Side- imidlertid blive usynlige, fordi Öiet z dreier
sig fra dem, medens det folger Oiet u i dets Bevægelse mod g.
Synskredsen beholder ved denne Forandring i Oinenes Stilling sitr
sædvanlige Udstrækning til i.'u0', men den ligesom flyttes omtrent
8° omkring til den Side y mod hvilken vi vende vore Öine,.
Lade vi altsaa Öinene lobe frem og tilbage mod begge Sider, sa
*
kunne vi uden at bevæge Hovedet, hvert Öieblik overskue 180
*

eller ¿ Cirkel, fra i ti! g, (Fig 3) eller den foreste Halvdeel ar
Kredsen omkring os.
Hoveder er dernæst saa konstigen forenet med Hals-Hvirvelbenene, at disse Dele, tillade de nyttigste eller meest hensigst<
mæsige Bevægelser for vor Synskreds,
Den unge raske Mand
kan uden at rokke Brystet dreie sit Ansigt omtrent 90o til hvilkensomhelst af Siderne.
Ved denne Side-Bevægelse af Hovedet
er Mennesket altsaa istand til at flytte sine Öine fra Púneteme
Æ, l, (Fig. 3) paa Linien mellem i og g, til Punkterne m, n pa«

Linien o p} og det efter Behag saaledes > at Syns-Axen enten veil-

des mod den Loire Side q, r eller mod den venstre s, t.
Vi kunne fölgeligen vilkaarligt stille os i samme Forhold
til Objecterne i Rummet q, r og
t som det hvori vi, ef

ter den forhen opgivne Udmaaling, stode til Objecterne i Rummet
/, qy medens nemlig Öinene laae paa Linien
g, eller deres Syns

axer vare henvendte mod Objectet a.
Ved

en vexelvis Dreining af Hovedet og af Öinene til

begge Sider kunne vi altsaa, uden at bevæge det hele Legeme,
see rundt omkring os, f. Ex. modtage Indtryk af et brændende
Lys, som holdes bag ved os i en ubetydelig Afstand fra vor
Nakke. Vi see under denne Dreining Cirkelens hele Peripherie
med begge Öine tillige, undtagen Rummene a ce og 0'6 (tilsammen
68°), af hvilke kun Halvdelen ff,
26 -f S, saalænge Brystet
holdes stille, sees med det venstre Öie z, og den anden Halvdeel ö, d paa modsatte Side, med det höire Öie «.
Hvad denne
Side - Bevægelse af Öinene og Hovedet er for vor Udsigt mod Ho
rizonten, er de samme Organers Bevægelse opad og nedad i Hen
seende til vort Syn mod Issepunktet eller Zenith.
Saa viseligen
har Skaberen indrettet denne vigtige Deel af vor Organisme. Han
har villet, at vi paa engang ved vore Oine skulde træde i sandselig Forbindelse med den hele syndlige Natur, eller i det meest
udstrakte Forhold, til alle de Objecter som omringe os.
Han
har derved bestemt, at vi ved de samme Organer og i samme
Öieblik, skulde baade have en tilstrækkelig Næring for vor
ïntellectualket og Phantasie — og tillige advares mod udvortes
Fare, som kunde true vort' Legeme med Ødelæggelse.- Kun faa

Dyr have en saa fri,

saa udstrakt Syndskreds som Mennesket,
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Öinenes Bevægelse fortiener endnu at betragtes fra en anden
Synspunkt.
Den skeer hos Mennesket ved 6 Muskler, af hvil
ke 4 efter deres Retning kaldes de lige, de to andre de skiæve.
Det er vist, at disse Muskler besidde dyrisk Contractilitet, og
ere Villiens Herredomme underkastede. Vi kunne rette vore Öjne
mod hvilkensomhelst Punkt, eller bevæge dem hvorhen vi ville.
Dog har Naturen lagt et beundringsværdigt Baand paa denne vor
Friehed. Vi kunne nemlig ikke, som Crocodillen, bevæge et Öie
ad Gangen; f. Ex. vende Axcn af det ene Öie opad, medens vi
see nedad med det andet.
En ubegribelig Natur-Lov tvinger os
til at dreie dem begge tillige, eller at lade dem folge hinanden
efter en bestemt Retning.
Dette skeer, saavel naar vi holde
dem tillukte, som naar de ere aabne ; saavel hos den der er
blind paa et Öie, som hos den der har et godt Syn paa dem
begge.
Naturforskerne ere endnu ikke enige i, om denne saa
urokkelige Harmonie i Öinenes Bevægelse er afhængig af Instinkt
eller af Övelse og Vane.
Saameget er dog vist, at den er næ
sten ligesaa fuldkommen hos Börn, og hos meget unge Dyr, som
hos voxne Mennesker; den betragtes derfor i Almindelighed som
en medfödr Færdighed, liig den for Aandedrættet, den for at patte,
:
•*
svælge og deslige *).
*) Homo objectumcontemplaturui, ambos oculos ad id naturaliter dirigir,
tum in utroqve oculo pingitur imago; hos ocularum motuí simultá

neos perficere assuescimus,

ut neqvidem unum movenres oculum,

alterum qvietum renere qveamus; idem in nonnuliis animalibus, uti
bo\e,
PM.

Sti, Skr-

eqvo,
180)

cene,
ir

ove etc.,

Del, II Htftc,

contingh;
B

b
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194
En Egenhed ved Öinenes Bevægelse til Siderne er det:

at

den skeer saa ganske harmonisk ved de selvsamme Organer, som
under Bevægelsen af et enkelt Öie ere hinandens AntogGnister ;
’ eller at den indvendige lige Muskel paa det ene Öie stedse virker

til et fælleds Maal med den udvendige lige Muskel paa det andet
Öie, og vice versa.
Saaledes tillader Naturen en Disharmonie
i Functionerne af enkelte symetriske Organer, hvor den uden en
saadan Afvigelse fra sin almindelige Lov ikke skulde kunne naae
sit höiere Öiemed,

Harmonie i det Hele.

Denne samtidige Bevægelse i begge Öine er af adskillige

• Skribentere bleven kaldet Bevægelsen for Syns-Axernes Parallelisme.
Men denne Benævnelse er urigtig, og kan let lede til en falsk
Forestilling.
Dette sees bedst naar man betragter Fig. 5.
Var
nemlig Öinenes relative Stilling parallel (som den her er aftegnet)
saa maatte jo Objecter a male sit Billede i Syns-Axen af Öiet x
eller ved b; og Objecter c i Syns-Axen af Öiet « eller ved d, saa

inaatte tillige Billedet af andre Objecter, f. Ex. e træfte to afNethinderncs correspondcrende Punkter udenfor Synsaxen ved/og g: dette
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maatte da have til Folge, at Punkterne b og d i begge Synsaxer,
(paa hvilke allene, som det folgende vil lære, Billederne formaae
at giöre et bestemt Indtryk), paa eengang vilde vække en dobbel
og lige tydelig Forestilling i Siælen, og derved desuden lede os paa
den urigtige Idee, at Objecterne a og c ikke laac i deres natur
lige Afstand fra hinanden, men paa et og samme Stæd, eller begge
i e.
Vi vilde da see a og c som et Object, og e sem to forskiellige.
Mennesket formaaer ikke efter Synsaxernes naturlige
Stilling at see et andet Menneske, eller sig selv for Speilet, lige
ind i begge Oine paa een Gang.
Man kan det ikke, fordi Syns
axerne ikke ere paralelle ; vort Syn vilde ogsaa blive ubestemt og
forvirret, dersom vi kunde det.
Naar Born bestræbe sig for at
efterligne en Skelöjet,
saa see de virkeligen Objecterne dobbelt
og paa urigitgt Stæd. Skræk, Fuldskab, et Sidetryk paa et af Öinene, kort alt hvad der formaaer at forstyrre enten deres har
moniske Bevægelse, eller at bringe dem i en uforholdsmæsig
Stilling, frembringer samme Virkning. Öjnene maatte desaarsag,
efter Naturens vise Hensigt,

hverken være parallele i deres Leit

eller i deres Bevægelse.
Til et godt Syn udfordres som en absolut Betingelse, at Oinene bevæge sig concentrisk, eller saaledes, at begge Synsaxer
stöde sammen paa det Object, vi ville betragte med Opmærksomhed.
Fig. 7 maae tiene til at oplyse denne Sætning. Objectet a er her
stillet i et saadant Forhold til begge Öine z og «, at Lyset falder
fra dets Middelpunkt lige igiennem begge Syns-Axer til b og c.

Dette Object a sees derfor allene tydeligt og bestemt;

- ■

B b s

de övrige

io5

-\
\*

•

t og /, hvis Billeder træffe Nethinden udenfor Synsaxen ved /,
if g og m, k> h sees derimod utydeligt eller ubestemt.

da,
“ ii

at Öinenes Afstand er af Tomme fra hinanden;

Sætte vi

og at Ob

jectet e ligger 10 Tommer, Objectet n derituod ao Tommer fra 1
..
Oinene; saa folger efter den simpleste Udmaaling, at Synsaxerne
i deies concentriske Löb fra 5, c mod Objectet a, maa stöde sam
men under -en Vinkel af 70 7
,
*
og at de derimod hæftede paa
Objectet e maatte mode hinanden under en Vinkel af 140 15',
eller at Differencen mellem Synsaxernes concentriske Stilling under de
angivne Forudsætninger nödvendig maa være omtrent 70, naar man
vexelviis vil modtage et tydeligt og bestemt Indtryk af Objecterne
a og e.

Da vi nu med gode Öine kunne afvexlende betragte to Ob
jecter, skiöndt de ere henlagte i en forskiellig Frastand, saa er
det klart at vore Öine maa kunne variere deres concentriske Bevæ

gelse,

eller at begge Synsaxer maae kunne styres mod et og sam

me Object,
enten det saa ligger nærmere eller længere borte.
Denne Forandring i Öinenes relative Stilling efter Objecternes forskiellige Frastand er som oftest tydelig nok til at kunne sees,
naar man er opmærksom paa et Individs Öine, medens det af

vexlende beskuer nærliggende og lierne Objecter.
Jo tættere vi
holde- et Object til Næsen,
desto större er den Vinkel under
hvilken det sees, desto mere nærme sig Pupillerne, eller den for
reste Deel af Synsaxerne, mod hinanden og vice versa.
Öinenes

Middelpunkter derimod blive under alle Omstændigheder i en næ-

«en ligestor eller uforanderlig Afstand fra hinanden.

Jo mere vi
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öve os i at see grant, med desto större Færdighed stille Öinenfe
sig i en Vinkel, hvis Spidse strax træffer lige paa Objecterne.
Soemanden,
Skytten og andre,
som sædvanligt hæfre deres
Syn paa fierne Objecter, have derfor i Almindelighed meer diver
gerende, eller rigtigere talt, mindre concentriske Oine end den
Lærde eller Konstneren, som dagligen beskiæftiger sig med nærlig
gende Objecter.
Den Vanvittige lader sine Oine lobe omkring,
uden at fæste Synsaxerne paa noget bestemt Object ; hans Öiekast
er derfor mat og vildt ; han seer utydeligt eller ubestemt.
Det
samme er Tilfældet med spæde Born i det forste Fierdingaar efter
deres Födsel.
Den Oplyste derimod betragrer alt med gransken
de Oine under en passende Stilling *af Sy nscxerne, hans Blik
er derfor stivt og skarpt; han seer tydeligt og bestemt, ja
han formaaer endog at imponere ved det blotte Öiekast. Synsaxer
nes conce,ntriske Retning bidrager saaledes meget til at udtryk
ke Menneskets individuelle Karakteer, og betragtes derfor rigtigen
som et hoist vigtigt physiognomisk Træk i vort Aasyn.
Det er især Öinenes concentriske Bevægelse der sætter os
istand til at kunne bedömme, i hvilken Frastand vi see et Object.
Fig. 8 maae oplyse denne Sætning,
Öinene z og u ere her stil
lede med begge Synsaxer mod Objectet a. Objecterne b og c ligge
derimod uden for Synsaxerne.
Objecterne d d findes vel paa
Linierne for begge Synsaxer, men ikke paa den Punkt, hvor disse
lobe sammen ved a.
En. saadan Forskiel i Objecternes Stilling
mod Öinene, frembringer höist forskiellige optiske Phænomener.

Billedet ' a£ Objectet a falder paa Nethindens ömfindtlige Punkt

19»

(puutlwn vif ionis') i selve Synsaxen,

og giör der er

ved ¿ og /,

Billedet af Objecterne b og c fal

tydeligt og bestemt Indtryk
*

der derimod udenfor Synspunkterne, nemlig b ved g, h -, og c ved
men tillige dobbelt;

De sees derfor ej allene utydeligt,

i, k.

c paa Linierne m, tn, begge i cn ubestemt

b paa Linierne l l;

Frastand.

men ikke i

Objecterne d d ligge vel i Syns-Axerne,

en tilbörlig Frastand efter Öinenes coneentriske Stilling eller ved a.

Deres Billede maler sig fölgeligen ligesom Objectet a paa Nethin

dens ömfindlige Punkt ved e, f, saa at de sees tydeligt *
),
de repræsentere sig begge som et enkelt Object,

*)
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ved a> ikke som to forskillige ved d d.

Synet er altsaa en bedra-

gelig Sands baade i Henseende til Frastanden og til Standpunkten

af Objecterne b c og d d.

Kun det Object a, paa hvilket efter

Öinenes concentriske Stilling begge Synsaxer forene sig med hin

anden,

sees bestemt paa den Punkt, hvor det virkeligen findes.

Heri ligger da Grunden, hvorfor den der er vandt til at bruge

to gode Öine,

neppe er istand til at pudse et Lys, eller at

skienke en Kop Thee, naar han holder et af dem tillukket.

Den

Eenöiede kan allene bestemme Objecternes Frastand efter den stör-

re eller mindre Synsvinkel, efter den forskiellige Grad af Klarhed, i

hvilken de sees,

og efter deres relative Stilling til andre Objec

ter, hvis Afstand er ham bekiendt.

Lægges det Phænomen til Grund, som viser sig ved Ob

jecterne d d} (Fig. 8) medens man med begge Öine betragter Objectet/r,

saa er hvert Individ, som har et godt Syn, istand til at bestemme
den Vinkel, under hvilken Syns-Axerne af begge hans Öine stöde

sammen paa hvert Object, hvis Afstand er ham bekiendt.

Jeg har i dette Öiemed ladet forfærdige en Afstandsmaaler»
eller Vinkelmaaler til eget Brug, som jeg giver mig den Ære at

forevise Selskabet.

Den forestilles i Fig. g.

a> b, er et lige Bræt,

•af 36 Tommers Længde og 3I Tommers Brede,
derand C« m) er anbragt en Skala,

paa hvis ene Si

I den udhulede Flade af dette
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Bræt sidde to andre bevægelige Brætter c d, saaledes at de kun
ne skydes frem og tilbage.

Til den forreste Rand af Brættet c er

hæftet en mörk lakeret Blikplade e, e, i en lodret Stilling,

Denne

Plade har to Aabninger f » f» hver af en Linies Giennemsnit, og
i en Afstand af to Tommer fra hinanden.

Paa Midten af Brættet

d findes en tynd Messing - Cylinder g, der forestiller Objecter, hvis

Synsvinkel skal bestemmes. Til den forreste Ende a, af Brættet a, b,
er hæftet en Blikmaske Æ, h, som har to aflange Aabninger i, i,
een for hvert vÖie.

Afstanden mellem disse Aabninger k er efter

Tommer, og Breden af hver Aabning to Linier.

en lige Linie

Anvendelsen af dette Instrument er folgende.

Under Forudsætning,

at Synsaxen (Linien a, a, Fig? i) i selve Oiet errzria Linier eller
en Tomme,

veed man,

at Objcctet g (Fig. 9) stillet f Ex. paa

Linien, som efter Skala angiver 9 Tommer, er, (naar Öinene z, ut

holdes tet til Masken h> h3} i en Afstand af 10 Tommer fra begge
Nethinder I » l.

Man seer da med Öinene giennem Anbringerne

i, i, i Masken h, h, og flytter imidlertid Brættet e saalængc indtil
begge dets Aabninger f f repræsentere sig tydeligen som een, og

man giennerçi Midten af denne seer Objectet g med begge Öine,

Man kan indtil fuld Overbevisning forvisse sig om, at Brættet c
staaer paa det rigtige Stæd, naar man i uforandret Stilling lukker
det ene öie efter det andet, og bemærker, om Aabningerne f3 f i

Pladen et e ligge hver for sit Öie i lige Linie med Objectet g, saa
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ns, nemlig hvergang den kommer i samme Forhold til Bogstaver
ne vi betragte, som det hvori Objectcrne d, d, efter Fig. g staae
til Objecter n. Man bemærker dette Phænomen tydeligst, naar man
i et Speil beskuer et af sine Oinc, og imidlertid bevæger en Ring
eller deslige forbi begge Öine i en horizontal Linie *).
r) Hvorfor en Traad, som holdes perpendiculair udspændt
og bevæges horizontal mellem Öinene og et Lys, efter vor Folelse
%

*) Wedel har sit oplyst dette Phænomen ved folgende Forsög.' ’’Ponatur
inter objectum paulo mejus conspicîendum et ocíalos apertos res qvædam sufficientis latitut-idinis ita illud tegens, ut oculo sinistro clauso
dimidia tantum objecti pars, oculo dextro vero clauso altera tan
tum objecti pars dimidia sinistro videatur. Qvod si bine, iminotis sic omnibus, oculus uterqve aperiatur, non dimidia pars objecti,
sed totum cernitur, ea figura, forma, ac magnitudine, qva apparet, si uno oculo totum objectum aspicitur» Necessario hincJ
utroqve oculo videtur, et qvidem integre et perfects, qvocunqve
enitn oculo fieri contendas visionem, semper dimidia ejus tat,turn
pats cerneretur, qvod eu n haud hat, prins verum esse evincitur»
Qvoniam autem objici in hoc experimento posset, qvamlibet par' tem único tantum oculo videri, seqvens experimentum manifeste
ostendet, idem prorsus objectum ab utroqve oculo cerní»
Sin
oculi z, « (Fig. il) axes ab, a c, ponatur in puncto d baculus, hic videbitur bis, et qvidem in f ab oculo u, et in g ab
oculo z, si itaqve objectum in d positum uno tantum oculo cerne
retur, non posset nisi semel apparere» Hine etiain oculo w clauso
evanescit imago visa'in/; oculo z vero clauso evanescit altera visa
in g, ut bine alterutro oculo semel, utroqve vero bis videatur
idem objectum.” (De visione, qvæ oculo fit gemino Ao. 1714,
p. 214.)
Vid.

Sil.

Skr.

igQj.

IF Dil,

II Hafte.

Dd
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ligesom passerer Synsaxen to Gange, nemlig (efter Fig. 3) ved d,
d.
Den sees nemlig til to forskiellige Tider,
een Gang med
hvert Öie,

»

og vækker saaledes en dobbelt Forestilling.

¿i) Hvorfor vi under samme Forsög see enten Lyset eller
Traaden dobbelt, eftersom vi lade Synsaxerne forene sig enten paa
det ene eller andet af disse Objecter.

e) Hvorfor samme Traad holdt horinzontaî mod der Lys- pan

hvilket Öinene hæftes, synes meget længere end den virkelig er,
og naar man har slaaet en Knude paa den, denne da sees- sont to
forskiellige, i en passende Afstand fra hinanden efter Synsaxernes

concentriske Retning.

,

/■) Hvorfor en Traad, som er udspændt over en Ring i Form

af et Kors

repræsenterer sig som et dobbelt

naar man,

med begge Öine tillige, betragter et fiernerc Object igiermem Ringen.

g') Hvorfor tre Lys, hensatte paa et Bord under en Vinkel
Iiig Synsaxernes Retning, sees som et enkelt Object, eller paa een
Punkt, ligesom Objecterne d d a paa Fig. g.
z

A) Hvorfor ta Stokke, to Briller, eller deslige, naar de have
den samme Figur cg Störreise, og holdes for Öinene lige i Syns
axerne, medens disse ere rettede mod et fernere Object, sees for
enede paa een Punkt eller som et enkelt Object, uagtet de ere i en

mærkelig Afstand fra hinanden.
j) Hvorfor en Stok eller deslige , holdt perpendiculair i en
Frastand af et Par lommer» foran Axen af det ene Öie,. medens .

sir
man igiennem en Ring betragter et fernere Object med det andet
Oie, secs tilligemed Ringen paa er og samme Stæd, eller synes £t
overskiere dens Midte i en lodret Linie. (See Fig. to).

Á) Hvorfor man med begge Ôjne, paar de ere bevæbnede
med Briller af forskjellige Farver, seer disse Farver ligesom
blandede med hinanden paa Objectet, saa at f. Ex. er guult og
ct blaat Glas give ct grönt; et blaat og et rödt Glas give et
violet Object o. s. v.
Alle disse, og flere lignende Phænomener, have een’og samme
Aarsag til Grund, nemlig: Objécternes forskjellige Forhold til
Synsaxernes Retning,

Sætte vi Synsaxerne af begge vore Öine i et saadant Forhold
til et Object, at de ikke samle sig lige paa det, men i en storre
eller mindre Afstand foran det\ da bemærke vi strax, at der foregaaer en kiendelig Forandring i den hele optiske Scene, Fig. 12
maae tiene til at oplyse de hidhorende Phænomener.
a a fore
stiller et Bræt, i hvis Midte er udskaaren en rund Aabning b
som i Gjennemsnit er mindre end Afstanden mellem Synsaxerne,
Rettes Ojnene 2, u bestemt mod denne Aabning (ó) saa mode begge
Synsaxer hinanden i dens Middelpunkt.
Man seer da Aabningcn
selv Tydeligt, men Objectet bag ved den desto utydeligere, jo
nærmere man holder Brættet til Ojnene.
Stilles derimod Oinene
medens Brættet holdes ræt foran dem, saaledes som om vi vilde
see med dem begge gjennem Aabningen mod Objecterne c, d, e,

som ligge længere borte,

saa bliver Objectet d, hvis Leie er li-
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gefor Aabningen, usynligt; og Aabningen selv synes at fordobblcs,
eller der repræsentere sig to Aabninger istædet for een, nemlig
een lige for Synsaxen af hvert Oie, saaledes som de findes afteg
nede i Fig. 13.’
Giennem disse Aabninger seer man da de Ob
jecter r, e som ligge paa Siderne af Middel - Objecter d.
Ved
vexelviis at lukke det eñe Öie efter det andet, bemærkes tyde
ligt, at disse Side-Objecter c, e ikke sees med begge Öine tillige,
men at Billedet af c maler sig paa det höire Öje «, og Billedet af
e paa det venstre Oie z. De sees alrsaa begge paa eengang, hvert
af dem med det Oje, som ligger paa den modsatte Side.
Aarsagen hertil er, at Synsaxernes concentriske Linier krydse sig i
Aabningens Middelpunkt eller ved b og fortsætte deres Lob fra
Öjet u til Objectet r, og fra Öiet 3 til Objectet e *
).

Af dette Forsog see vi da: hvorfor tu Lys, to Briller,
to Stokke, eller deslige, som flyttes i en horisontal Linie tæt for
bi Öjnene inad mod Næsen, medens begge Synsaxer ere hæftede
*) Man har brugt samme Forsog til Beviis for den modsatte Mening.
’’Si per annulum, ’’sagde man,,, cujus diameter minor est qvam distantia oculorura, non nimis longe ab oculis positum , utroqve
oculo aperto, rem qvandam adspiciamus, tune putamus, nos
utroqve oculo per annulum rem cernere. Verum si, immoto ca*
pite et annulo alterutrum oculum claudamus, deprehendimus, uno
tantum oculo per annulum conspici objectum, alteri vero oculo
extra rem apparere.
Cum itaqve, si oculo utroqve res conspicer«.
tur, duplex apparere deberet, partim in annulo collocata, partim
vero extra annulum, verisimile videtur, uno tantum oculo objectum
videri, qvamvis uterqve apertus sit." (Wedel de viiione, qvc oculo
fit

gemino,

Jen«

1714)»

ais’
paa et fiernere Object, repræsentere sig forst som forenede i een
Punkt, og siden synes at rykke hinanden forbi, længe forend man
har bragt dem tæt sammen eller i Berörelse med hinanden. Ansrihes
dette Forsøg med to farvede Briller af lige Störreise, holdes £ Ex
en blaae for Ojet s, og en rod for Ojet a, saa vil Objectet, man
betragter igjennem dem, ligesom i det forhen anförre Forsög, sees
violet, eller som igjennem en enkelt Brille af denne Farve, saalænge
nemlig Synsaxerne gjennemskjære Glassenes Middelpunkt. Flyttes
derimod Glassene nærmere sammen, saa folge Öjnene dem ved
en stærkere concentrisk Bevægelse, og Synsaxerne overskjære da
'hinanden, forend de naae det Object, man vilde betragte igjen
nem dem.
Den rôde Farve for Ojet u paa höjre Side, viser
sig derfor til Venstre, og den blaae for Ojet 3 sees til Höjre.
Fig. i2 kan altsaa tjene til at oplyse de Phænomener, man
iagttager, ved ar see igjennem det brilleformige Instrument, som
vor lærde Justitsraad Bugge sidstlcden gav sig den Ære at fore
vise Selskabet. Det besraaer nemlig af to Cylindere a og b (Fig.
14) hvis Længde er omtrent 2 Tomer og 1 Linie- I hver af
disse findes en dobbelt Blænding, efter hvis Aabninger cc , dd9
(hver paa 4 Linier) Cylinderens Diameter maae beregnes. For den
Höjre b ved e er anbragt et blaat Glas ; for den Venstre n ved/
et rodt. De sidde begge ubevægelige i en Bliktavlc (gg) med de
res Central - Linier omtrent 21 Linier fra hinanden, og i en pa
rallel Retning.
Ho1des da dette Instrument tæt for begge Öjne, saa stille
disse 3, «, sig saavidt mueligt efter Cylindrene o, b •> og Syns-
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firerne falde efter Linierne
ii, paa Punktet k, fordi Öjnene
w> ligge i en större Afstand fra hinanden, og i en anden
Retning end Brillens parallele Cylindere a, b,
Denne Sætning
kan efter de forhen anstillede Beregninger (see Pag. 204) nepne
være nogen Tvivl underkastet. Naar jeg seer mod Solen eller
ud i det frie Rum, saa er Forholdet mellem mine Synsaxer til
Middellinierne af vor Hugger Cylindere, som 31 til 21 Linier.
Et lignende Forhold vil bemærkes hos de fleste voxne Individer.
Intet er vissere, end at Afstanden mellem Synspunkterne paa
begge Nethinder hos den hele menneskelige Slægt neppe varierer
over 2 til 3 Linier.
Hos Hr. Etatsraad Callisen er den 30 Li
nier, hos Justitsraad Rafn, ligesom hos mig, 31 Linier. Den
berömte Camper har ogsaa ve’d at udmaale Öjnenes Beenhuler (orbitæ') faaet samme Resultat *).
Han fandt Synsaxernes Afstand ar
være 31 Linier (see Fig. 19). I de Hoved - Skalle, jeg har den
Ære at forevise Selskabet, erholdes efter Campers Fremgangsmaade et lignende Maal. Hr. Justitsraad Bugges Brille maa folgelig have samme Virkning, som Aabningen b i Fig. 12, eller
Aabningerne
f i Fig. 9. Afdelingen m i Cylinderen a, og Afdelin
gen n i b kan ikke benyttes, saalænge man anstrænger sig for at
see med begge Ojne tillige. Det Rum man gjennemskuer bliver
altsaa i sin Omfang indskrænket til Cirkelen /, l Fig. 14, eller
til Objecter i, hvis ene Halvdeel o, o sees med Ojet 2, den
anden pz p med Ojet «. Man kan derfor lægge et uigjennemsigt’gt Legeme lige paa Midten af begge Cylindere , eller paa c og
r, uden at det bemærkes, naar man skuer igjennem dem begge
•)

See:

De partibus oculi

i

Haßen

Disp, anatom.

Vol.

IV. Gotting.

1749.

21g
pía engang mod Objecter k.
Objecter
p, p maae iolgeligcfi.
have en blaae Farve, fordi det sees igjennem Cylinderen b og
Objecter q, o, o en rod. Begge Objecter maa desuden vise sig,
som to Halv-Cirkler p> o, fordi hvert Öje kun benytter Cylin
derens ene Afdeling r, s og disse farvede Halv-Cirkler maa sees
i en desto srörre Afstand fra hinanden, jo længere de falde bag
ved Brillen.
I meget faa Subjecrer, ligge Ojnene saa tæt sam
men, at Synsaxerne ikke krydse sig nær nok ved Cylinderne;,
til at Glassenes Farver kunne vise sig paa den modsatte Side.
Grunden til disse samtlige Phænomener er altsaa, at Afstanden
mellem Middel-Punkterne af Brillernes farvede Glas, er kortere
end Afstanden mellem Synsaxerne i de fleste Subjecter.Synsaxernes concentriske Stilling sætter os istand til\ med
begge Öine at betragte enhver Gienstand som et enkelt Objecty
uagtet det nödvendig maa giöre et dobbelt Indtryk paa os, nem
lig eet paa hver Nethinde. Det er vist, at vi see dobbelt, naar
Synsaxerne hindres i at stodc sammen paa et enkelt Object, eller
naar dets Billede paa engang træffer to ulige Punkter af Nethinder
ne i begge vore Öine
Man har forklaret dette Phænomen ved
at antage en homoton Spænding i begge Ojncs forskjellige syme
triske Punkter; man har og sögt Grunden til det uden for Ojne
ne, i Hiernen, og i selve Siælen. "Hine sequitur,tt siger Wedel *)■
«Í qvilibet homo rem utroqve oculo perceptam, quatenus eccndem extra
se judicat ■> in uno loco ju'dicet, in loco nempe concursus axïum vi
sionis utrïusqve oculi.
Z» &no igittir loco, cum duo corpora sibi
*)

De

vision«,

q.vae

oculo

fit

gemino.

Jen.

1714*
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similia, simul prœsentia judicarc ñequeat> uwum tantum se videre
jtidicabit objection, quamquam ex duabtif imaginions, in utroqve oculo
deptctis, idem dij udleet et agnoscat.
At Dömmekraften virkeligen
spitier-en betydelig Rolle ved Detaillen af Synet, derpaa have vi
ogsaa mange Beviser,
Det nyfödte Barns Öjne maae nödvendig
modtage et Indtryk, saasnart det er kommet frem for Lyset;
det kan fölgeligen ikke siges at være aldeles blindt, men alligevel
bemærker der först efter flere MAaneder, Forskjelien mellem en
kelte Objecter, deres Antal, Farve, Störreise, Frastand m. v
kort det lærer först at see og at skielne, naar Hiernen er traadt
i en mere krafrfuld Virksomhed, og Siælen ved Brugen af de övrige Sandser, især af Foleisen, er sat istand til at berigtige de
mange falske og bedragelige Forestillinger,
som giennem Syner
vækkes i Menneskets Siæh
Barnet modtager altsaa strax efter
Fodsclcn kun et almindeligt Indtryk af Lyser, men kan ligesaalidec som den Blinde domme om Farverne, forend dets Orga
nisme er bleven fuldkomnere uddannet, og dets Siæl, dets Dom
mekraft, er bleven övet ved Brugen af flere Sandser tillige *),
Den
Blindfodte, som ved en hældig Operation erholder sit Syn i en
Les yeux de l’homme s’ouvrent presqu’ á l’instant où il commence de
vivre; mais ils sont fixes, sans éclat, ne voient et ne destingvent
rien, qvoi qu’il en soit de l’impression qu'y produit la lumière»
et du plaisir que l’enfant paroit prendre à Ja recevoir. C’est d’après
cette dernière observation, que l’on doit recommander le soin de
placer son bercean de manière qu’il ait le jour en face, c’est-à-dire,
que ses deux yeux en soient également frappés; autrement, les ef
forts qu’il ne manqueroit pas de faire en regardant vers le côté d’où
il vient, le rendroient louche» et pour sa vie. O defaut, une
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moden Alder, eller efter at ban alt i mange Aar har ved sine ovrige Sandser staaet i Forbindelse med den udvortes Natur, finder
sig efter troeværdige Lægers Erfaringer stedse skuffet under de
förste Indtryk af Lyset paa sine Ojne. — Det forekommer ham,
som om alt Synligt, der omgiver ham, staaer tæt foran, eller endog
i umiddelbar Berörelse med hans Nethinder ; han formaacr hverken
at skjelne mellem Formen eller Afstanden hf forskjellige Objecter,
forend han ved Hjelp af Foleisen berigtiger det Bedragelige i sit
Syn, eller han af Indtrykket gjennem flere Sandser uddrager et for
nuftigt Resultat.
Derfom en voxen og ellers oplyst Mand, som
ikke havde Kundskab om de optiske Love, og aldrig havde seet
f. Ex. en Officeer, men for förste Gang fik Ledighed til at beskue
hans Billede, i et af de nu brugelige Rcflecteer - Speile ; saa skul
de han være udsat for Synets Bedrag, og neppe lade sig overtyde
om, at Officeren virkeligen bærer Kaarden paa venstre og ikke paa
hojrc Side, som den repræsenterer sig i Speilet. — Saaledes er det
ogsaa med Billedet af Objecrerne i Almindelighed» — Uagtet de
male sig omvendt paa Nethinden, saa fatte vi dog en rigtig Dom
over Stillingen af deres forskjellige Dele, fordi vi ved idelig Övelse i Sandsernes Brug, tilsidst ligesom af Instinkt tænke os, at et
hvert Bundt af Lystraaler, som træffer Nethinden, maa være kom
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met fra den modsatte Side, — ligesom, naar vi i et mörkt Rum
holde en Haand med Fladen f. Ex. opad, udstrakt i en horizontal
Stilling, vi dog, naar vi faae et Slag paa Ryggen af den, slutte
at der er anbragt fra neden og vice versa. — Sandsen for sig vif
de bedrage; men Fornuften rætter. — Cheseldeti Qi Syst. anatom.')
og flere Naturgrandskere have bemærker, at et Menneske, som er
blevet skelöjet af et Stöd, et Örefigen, eller desk; i Begyndelsen
seer alle Objecter dobbelt; men at denne Feil i Synet igjen rettes
med Tidens Löb, Uagtet Öjnene blive sraaende i deres fordrejede
Stilling.
Det er ikke sielden Tilfældet, at den der skeler stærkt
alligevel har to gode Öjne, saa at han kan see grandt med hvilketsomhelst af dem, saa længe han holder det andet tillukket, og at hans
Syn blot forstyrres, naar de begge ere aabne, fordi han ikke er
istand til at give begge Synsaxer en nöje afpasset concentrisk Stil
ling mod er enkelt Object, Da Nethinden har cn bestemt Region
{Punctum visionis) lige i Syns-Axen, uden for hvilken Indtrykket af
Objecternes Billede ikke formaaer at vække en klar og tydelig Forestilling ; saa er den Skelöjede, naar han vil see et Object enkelt,
nödt til enten at holde det i den Afstand, under hvilken mueligen
begge Syns-Axer eiidnu kunne stöde sammen paa det, eller han maa
stille Objecter i et saadant Forhold til begge sine Öjne, at dets Straaler
kun træffe eet Öje, men falde uden for Synskredsen af der andet, f. Ex.
efter Fig. 3. mellem d og f eller c og e. Heri ligger Grunden, hvorfor
Skelöjede, hvis Synspunkter i begge Öjne besidde deres nathrlige
Ömfindtlighed, alle uden Undtagelse ere kortsynede, og at de, som
have fremstaaende Öjne, desuden dreje Hovedet til Siden for kun at
benytte et Öje ad Gangen, medens Næsen skygger for det andet. Hol

des et convex Glas (hvis Focus f. Ex. er 6 Tommer) lige over et lille.
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Object (et enkelt Bogstav eller desk) i en passende Afstand fra det
höjre Oje, medens det venstre tillige er aabent ; og man da flytter
Glasset langsomt henad mod den højre Side, indtil den venstre SynsAxe stryger tæt forbi dets Rand, saa vil Objecter (Bogstavet) sees
dobbelt, nemlig i naturlig Störreise med det venstre eller ubevæb. nede Oje, og tillige forstörret med det höjre Oje igjennem Glasset.—
Holder man imellem Fingerne et Polyedron i nogle Tommers Af
stand fra det ene Oje, medens det andet tillige er aabent, saa vil,
som bekjendt, et Object, der ligger bag ved Glasset, fremstille sig
fleer? Gange og i en bestemt Retning efter Glassets forskjellige Fla
der. Sætter man Polyedron i samme Forhold til Objectet, som det
hvori det convexe Glas i foranförte Forsög stod til Bogstavet; saa vil
man kunne see det enkelte Object forbi Randen af Polyedron med
det ene Oje, medens det sees mangfoldiggjort for det andet Oje. Man
vil især kunne skjelne hiint fra disse, naar man drejer Glasset rundt
mellem Fingerne; da dets Billede holder sig ubevægeligt, medens
alle de andre bevæge sig omkring deres fælleds Axe.
Den Kyn
dige, der anstiller Experimenter, vil alligevel under Fornuftens Sty
relse ikke lade sig blænde af deslige optiske Phænomener. — Dog disse
Sætninger staac i mindre Sammenhæng med mit egentlige Emne.
Jeg skrider derfor hellere til at betragte endnu et Phænomen,
som blandt alle maaske bedst oplyser: om eller hvorvidt Menne
sket ki^i seer med et eller med begge Ojne tillige. Det har været
kjendt i over et heelt Aarhundrede, (siden Ao. 1658), er forst
bleven bemærket af Mariotte og findes beskrevet i hans Oeuvres

T\ IL A La Haye 1740
40 i et Brev til Pecqvet under
Titel af nouvelle decouverte touchant la Pus datçrçt 1683. Hans
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Beretning herom er folgende:

Pour ce qui est de mon observation
touchant le défaut de vision, qui arrive quand la peinture d'un objet
tombe justement sur le Nerf-optique ; je vous dirai qu'il y a long-

tems que la curiosité de sçavoir si la vision éloit plus ou moins forte
à l'endroit du Nerf-optique me fit faire une remarque curieuse, à la
quelle je ne m'attendais pas. ff-e tenois pour certain que la vision se
faisoit par la reception des rayons qui font la peinture des objets au
fond de l'œil, et que cette peinture étoit dans une situation renversé?
et opposée à celle des objets qu'elle represente, ff'avois d'ailleurs sou
vent observé par l'Anatomie tant des hommes que des animaux, que
jamais le Nerf-optique ne répond justement au milieu du fond de l'œil,
c'est-à-dire, a l'endroit ou fe fait la peinture des objets qu'on regar
de directement ; et que dans l'homme il est un peu plus haut; et à
côté tirant vers le Nez. Pour faire donc tomber les rayons d'un ob
jet sur le Nerf-optique de mon œil, et éprouver ce qui en arriverait,
j'attachai sur un fond obscur, environ à la hauteur de mes yeux, un
petit rond de papier blanc, pour me servir de point de vite fixe; et
cependant j'en fis tenir wi autre à côté vers ma droite, à la distance
d'environ deux pieds, mais un peu plus bas que le premier, anfin
qu'il put tomber sur le Nerf-optique de mon œil droit, pendant que
je tiendrois le gauche fermé, ffe me plaçai vis-a-vis du premier pa
pier, et m'en éloignai peu á peu, tenant toujours mon œil droit arrê
te dessus; et lorsque je fus a la distance d'environ neuf pieds, le se
cond papier qui étoit grand de près de quatre pouces, me disparut
entièrement. Cependant je ne pouvoir pas attribuer cela à l'obliqvité de
cet objet, d'autant cpie je remarquais d'autres objets qui étoient encore
plus à côté; de sorte que j'eusse pu croire, qu'on me l'avoit subtilement
ôté, si je ne l'eusse retrouvé en remuant tant soit peu mon œil.

Mais
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aussi-tôt que je venais à regarder fixement mon premier papier, cet
autre qui étoit à droite, dispciroissoit a l'instant ; et pour le retrouver
sans remuer l'œil, il faloit un peu changer de place. fje fis ensuite
la meme expérience en d’autres distances, éloignant ou approchant les
papiers l’un de l’autre à proportion, ffe la fis encore avec l’œil gauche, en tenant le droit fermé, après avoir fait porter le papier a la
gauche de mon point de vue : de sorte que par la situation des par
ties de l’œil, il riy a pas jeu de douter que ce ne soit sur le Ncrfoptique que se fait ce défaut de vision. Et c’est une chose très-sur
prenante, que lorsque par cette manière on perd de vite une rond de
papier noir attaché sur un fond blanc, on n’appcrcoit aucun ombrage
ou obscurité a l’endroit où est le papier noir, mais le fond paraît
blanc en tout son étendue.“
Jeg har sögt at gjöre dette Phænomen beskueligt ved Fig. 20. Den
Forestiller to Öjne 2 og u med Synsaxerne henvendte mod Objectct
ct, Linierne b, b betegne ligesom c, d, Fig. 3, Ojnencs heele udstrakte
Synskreds, Linien c, c, indskrænker denne Kreds For saavidt den
beskygges af Næsen, til det Rum der kan overskues af hvert Öje
især. Fra alle 5 Objecter d, e, a, f, g, træder Lyset igjennem Pu
pillen saa at alle deres Billeder afmales paa Nethinden. — Objectct
ct, falder i begge Öjne lige igjennem Axen paa Synspunktet h, h,
(punctum visionis), og sees derfor tydeligt og bestemt, Objecterne
d, g, overskjære Synsaxerne, og sees derfor utydeligt og ubestemt
ved i i ; Objecterne e, f, som træffe Nethinden lige paa det Sted, hvor
den stöder sammen med Synsnerverne k, I, fees derimod aldeles ikke,
hverken tydeligt eller utydeligt, med det Öje som ligger paa samme
Side; eller Öjet z er hos alle menneskelige Individer relativ blindt

mod Objectct e, og Öjet n mod Objectet f, naar de stilles saaledes,
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At ¿eres Billeder afínale sig paa de anförte Punkter ved ¿og/. —.
Herom maae jeg bede Selskabet overbevise sig ved directe Forsög.-—
Man kan anstille disse Forsög med hvilket Öje man lyster.
Tillukkes £ Ex. Öjet «, og man da holder Öjet z stadigen fæstet
paa Objecret «, i en Afstand af 12 Tommer; saa vil Objectet e, be
gynde at forsvinde naar dets indvendige Rand er 3 Tommer fri
Objectet a, eller naar Afstanden mellem Objecterne e og a, forhol
der sig til Afstanden mellem Ojet z og Objectet a, som 1 til 4. —
D ette Phænomen viser sig ligedant for Ojet u, naar man fætter det
i samme Forhold til Objectet /, som det hvori Öjet æ stod til Objec
tet e, og man imidlertid holder Öjet z tillukket.

Störreisen af Objectet, som forsvinder under dette Forsög
er omtrænt liig x Deel af Öjets Afstand fra det; eller ved en Af
stand af 12 Tommer vil en Cirkel, af if Tommes Diameter, og ved
en Afstand af 9 Fod, en Cirkel af 1 Fods Diameter blive usynlig. —
Dette er Resultatet af alle de Forsög man hidindtil har ansüllct. *)
Den indvendige Rand af det usynlige Object stöder altsai
sammen med Synsaxen i Öjet paa samme Side under en Vinkel af
121 Grader og da Objectets Gjennemsnit, liig | Deel af Frastanden,
udgjör omtrent 5 Grader; saa folger, at Öjet er relativ blindt for
alt hvad der ligger mellem i2|° og i7|° paa Synsaxens ydre

Side.
*)

Ogsaa dette Resultat kan bekræftes ved Forsög, anstillede
O«
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med min Afstandsmaaler. Stiller jeg Objecter g (efter Fig. 9.) 20
Tommer fra å,å, og Skiven e,e saaledes, at Objcctet g sees gjennem
Aabningerne ff, med begge Öjne tillige; saa formaaer jeg ikke, under

denne Synsvinkel, at see et farvet Brilleglas, et Lys (p) eller desk, som
holdes paa Siderne af Objecter g, i en Afstand af jx Tomme, eller me
dens p,g,l stöde sammen under en Vinkel af 140 13'. Synskredsen
for hvert Öjc, som jeg forhen, efter Fig. 3, beregnede til 138®

maa fölgelig, naar det rette Maal skal opgives, indskrænkes til 133®
hvoraf sees, at den Eenöjedc er blind for henimod
af sin hele
Synskreds. De fleste Physiologer betragte Synsnervernes Central
eller Middel-Pulsaare [Arteria centralis Albini) som den egentlige
Aarsag til dette Phænomen.

At den Eenöiede under sin daglige Beskjæftigelse ikke bemerker denne relative Blindhed har sin Grund deri, at Billedet af
Objecterne under den anförte Vinkel aldrig træffer Nethindens ömflndtlige Synspunkt (/, /) folgeligen ikke efter Öjers Organisation
skulde gjöre et tydeligt og bestemt Indtryk. — Phænomenet er
alligevel virkeligt baade for den der har- to gode Öjne, og for den
der har eet, eller kun seer med eet Oje ad Gangen. Derom kan en
hver let overbevise sig ved at anstille der her omtalte Forsög. —
Man behöver kun at lægge 5 Oblater, 5 Toskillinger eller desk
for sig paa et Bord efter en lige Linie, og i et Par Tommers Af
stand fra hverandre, for at forvisse sig om, at de, naar man i en
passende Frastand med et Oje stirrer paa den Midderste, ikke kun
ne sees alle 5 paa een Gang. — Selv Maanen bliver usynlig for
eet Oje, naar man, medens det andet holdes tillukket, seer stivt paa
en Stjerne eller en Skye, som ligger i lige Linie ved Siden af den>
under anförte Vinkel af 14 til 15 Grader.
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Samme Forsög kan tjene til Beviis for, at Nethindens föleslose Punkt, k paa z og l paa u (Fig. 20.) virkeligen findes paa
det Sted, hvor Nethinden stöder sammen med Synsnerven.
Ojets hele Construction viser nemlig, at Synsnxen maae, som Fig.
i. tydeligt viser, falde lige igjennem dets Middellinie fra a, til a.
Antage Vi da, at den hele Længde af et veldannet naturligt Öje,
eller Distancen mellem a og a er en Tomme eller 12 Linier, og at
Hornhinden ó, ó, i Midten ved a ligger 3 Linier fra Lindsens Mid
delpunkt, hvori Straalerne krydse sig; saa synes det rimeligt, at
de yderste Straaler fra det usynlige Object maae, under den Vinkel
det skulde sees, i selve Öjet divergere 1 Linie omkring deres Central-Straale eller x Deel af Lindsens Afstand fra Öjcts Baggrund.—
Störreisen af Nethindens föleslose Plet, eller Omkredsen af det usyn
lige Billede, blev altsaa at beregne til 1 Linie i Gjennemsnit» , Da
fremdeles det Rum, som findes mellem der usynlige Object (/ for
Öjet, u, og f, for s), til Objectet u, hvis Billede træffer Synsaxen, for
holder sig i Störreise til selve det usynlige Object som 9 til 4, — saa
folger, at den yderste Rand af Nethindens föleslose Plet (Z’,/,) maa
ligge 2| Linie fra Nethindens egentlige Syns-Punkt (punctum virionis) som findes lige i Synsaxen (A, h). Störreisen af Nethindens
föleslose Plet (Z, l) bliver saaledes at anslaae til en Cirkel af 1 Li
nie i Gjennemsnit, og Afstanden mellem dens Middelpunkt og Syns
axen, til 2X Linie; hvilken Beregning ogsaa stemmer overeens med
Udmaalingen af Synsnervernes Marv, og af det Sted, paa hvilket
Nethinden og Synsnerven forene sig med hinanden; — Synsner
vernes Middel-Pulsaare, hvis Diameter er meget mindre end 1 Li
nie, kan da neppe være den directe Aarsag til dette Phænomen.
Dog synes det rimeligt, at den virker indirect, eller ved sin pul-
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serende Bevægelse, frembringer en Föleslöshed af en större Om
fang i selve Nethinden.
Daniel Bernoulli anstillede det Jl'Tariottiske Forsög paa en
anden Maade, og fik omtrent samme Resultat. *) Hans Beskrivelse
herover er folgende: ’’Beklæd Gulvet”, siger han, ’’i et veloplyst Væreise med sort Klæde, læg en Sölv-Penge (efter Fig. 15) ved o, og
træk en lige Linie fra o til n; tag saa en Pendule, hold dens ene
Ende tæt til dit höjre Oje, og lad dens anden Ende hænge ned
mod Gulvet lige over o, luk saa det venstre Oje, og hold Synsaxen
af det höjre stadigen heftet paa Pendulens nedersre Ende. Flytter
du i denne Stilling dit Legeme langsomt fra höjre til venstre Side
saaledes, at Pendulens nederste Ende beständigen bliver paa Linien
o a; saa vil du paa denne Linie, ved r, bemærke en Punkt, hvor
Objectet o bliver usynligt, og naar du rykker end videre frem
mod venstre, en anden Punkt ved n, hvor det igjen bliver synligt.
a og c beregne altsaa den Strækning paa Linien oa, i hvilken Ob
jectet o er usynligt for dir höjre Öje. — Overskjær nu Linien a c
ved d i to lige Halvdecle, og anstil Forsøget paa anförte Maade
saaledes, at Pendulen flyttes fra Linien o a, langsomt fremad paa
Linien mellem bh, som de Punkter ved hvilke du vil finde, at Ob
jectet o igjen kommer tilsyne. Afdeel saa Linien bh i to lige Dele
ved f, og bestem disses Længde ved at lade Pendulen hænge ned
paa dem, indtil Objectet o bliver synligt igjen ved g og e. Igjentag dette saa ofte fornødent f. Ex. paa Linierne l.p, m n, o. s. v.
*)
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Drager du saa en krum Linie gjennem alle hine Punkter A, r, b, g, h\
saa faaer du et bestemt Rum, mod hvis forskjellige Punkter, du
kan rette dit höjre Öje, uden at modtage et sandseligt Indtryk af
Objecter o. Saasnarr du derimod rykker Synsaxen uden for Grændserne af dette Rum, saa bliver Objectet o synligt. Bernoulli redu
cerer herpaa Længden af de anförte Linier efter Pendulen» Længde,
som han betegner med 10Ô.
Jeg fandt, siger han, o c zzz 23,
a c — 10, bd zzz 3> ,d/z zzz 13 > og eg zzz 14: hvoraf folger,
at Rummet ligner' en Elipse, hvis Middelpunkt er ved /, og hvis
storste Axe h b forholder sig til dens mindre Axe eg3 som 8 til 7.
Ved -at lægge denne Beregning til Grund bestemmer han Figuren
og Störreisen af Nethindens föleslöse Punkt tilligemed Stedet, paa
hvilket den findes, og bekræfter : at Mariotttes Lære i alle Hen
seender er overeenstemmende med Öjets Bygning.
De optiske Phænomener, denne föleslöse Plet frembringer, ere
allermeest paafaldende hos Individer, som have to veldahnede og
stærke Öjne. Ved at betragte Fig. 3. har jeg oplysr, at 112 Gra
der af vor Synskreds (eller fra c til c Fig 20.) kunne overskues
af begge Öjne tillige.
Objecterne tf, f, a, f3 g3 ligge altsaa inden
for denne Synskreds, da der mcliern de yderste af dem, efter Vinke
len d, g-, kun ere 45 Grader ; de kunne fölgeligen alle 5 afmale
deres Billeder paa Nethinden i begge Öjne. -— De sees ogsaa
virkeligen alle paa een Gang, men ikke alle med begge Öjne til
lige. — Objectet e er nemlig af ¡foranforte Grund usynligt for
Öjet 2, og Objectet f for Öjet u. — Begge disse Objecter sees
derfor kun af det Öje, som ligger paa Næsens anden Side,
nemlig efter Linierne w. w, og o, ¿7, som overskjære hinanden ved

og Synsaxerne ved r, r.
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Den föleslöse Plet i Nethinden indskrænker altsaa ikke Syns
kredsen hos den der har to gode Ojne.
Han seer, nolens volens-,
eller han er nödt til (med Ojet paa den modsatte Side,) at see de 5
Grader, for hvilke den Eenöjede var blind. Den der har et godt
Syn paa begge Ojne, kan derfor ikke bemærke sin relative Blind«
hed af Ojet n mod Objecter f og af Ojet z mod Objectet €, saalænge
han ikke holder et af Ojnene tillukket, eller everskjærer Linierne rø,
n, og o, y?, med et uigjennemsigtigt Legeme. — Holder han der
imod- et saadant Legeme foran paa Næsen, lige paa disse Linier
ved q, og seer med begge Ojne paa een Gang mod Objectet n, saa
er han absolut blind baade mod Objectet e og f, saalænge de ligge
under den forhen opgivne Vinkel mod hans Synsaxer.

Jeg har til dette Brug ladet forfærdige en Skygge-Næse^ som
forestilles i Fig. 16. Den bestaaer af et simpelt Bræt, a, som er
forsynet med et Haandgreb b. Brættet er 1 Tomme tykt, 7 Tom
mer langt, og omtrent 3# Tomme bredt. Dets ene Rand c «r udskaaren efter Formen af Ansigtets Middellinie. Naar man vil anstille
Forsoget holdes det lodret paa Næsen midt imellem begge Öjne.
Picard var den förstc,som ved et lignende Forsög viisre, at
Mennesker er relativ blindt mod to Objecter,
uagtet begge
Öjne holdes aabne.
”11 faut, siger han/’ attacher contre - une
muraille un rond de papier blanc a, (See Fig 17) de la grandeur
d'un pouce ou deux, et à côté de ce papier faire deux marques b, c
sur la muraille, l'une à droite et l'autre^ à gauche, chacune éloignée
d'environ deux pieds ; puis se placer directement devant le papier à
la distance de neuf pieds ou environ, et mettre le bout de son doigt

Ff2
S

fi28
vis-à-vis de ses
droit la marque
marque droite.
regarde fixement

deux yeux, comme en d, en sorte qu'il 'cache à l'œil
gauche faite à côté du papier, et ci l'œil gauche la
Si l'on demeure ferme en cette posture, et que l'on
des deux yeux le bout de son doigt, le papier a, qui
4

rien est nullement couvert, disparoitra entièrement ; ce qui doit être dau
tant plus surprenant, que sans la rencontre particulière des nerfs-op
tiques e, f, où il ne se fait point de vision, et sur lesquels les rayons
a e, a f tombent quand on perd de vue le papier a, le papier paroitroit double, comme on éprouvera toutes les fois que le doigt ne sera
pas placé comme il faut, ou que la vue se portera tant soit peu à coté. *)
Sættér man Objectet a, Fig. 21, saaledes mod Ojnene z, u, at
disse maae holdes i en concentrisk Stilling til een af Siderne, naar
man vil betragte det med Opmærksomhed, eller faae dets Billede til
at male sig paa Synspunkterne b ved z, og c ved ir, saa vil man
bemærke en kjendelig Forskjel i det sidstomtalte optiske Phænomcn. Der vil da ikke findes een Punkt (som ved q Fig. 20),
paa hvilken man kan reflcctere to synlige Straaler fra to for vore
Öj ne relativ usynlige Objecter» — Man er derfor kun istand til
under en saadan Stilling at bemærke Nethindens foleslose Punkt
■oaa eet Oje ad Gangen, f. Ex. paa Ojet z mod d, medens man
seer paa a, og holder Ojet u tillukket. Efter de Forsög, jeg selv
har anstillet, forekommer det mig ogsaa, som om Side - Objectet d
under Ojnenes Stilling efter Fig. 21, maae sættes i en længere
Afstand fra Objectet a, forend det forsvinder, f. Ex. ikke ved e
som paa Fig. 20, men ved d. Fig. 21. — Undfr alle disse For
sög maae Hovedet holdes lige, saa at Ojnene staae i en horizontal

Linie; hælder man det til een af Siderne, saa maae Objectet, der

*) Oeuvres de

Marriotte

p.

506 og Tab, XXII, Fig, y.
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skal blive usynligt, flyttes efter Öjnenes forandrede Leie; thi i modsar
Fald træffer dets Billede ikke lige paa Nethindens fölcslöse PunktForuden denne föleslöse Plet findes der paa Nethinden end
nu ct Par andre Steder af en mindre bestemt Omfang, paa hvilke
Objecterne ikke formaae at gjöre noget sandseligt Indtryk.
Ma
riotte har ogsaa beviist dette ved folgende Forsög.
Han klæbede
en hvid Papiirs-Skive af en Fods Gjennemsnit paa en mörk Væg,
og fæstede endnu en anden mindre Skive af i Tommes Gjennem
snit, i 2 Fods Afstand paa höjre Side fra Randen af den större. —
Han gik derpaa med det venstre Oje tillukket, langsomt tilbage
fra Væggen, og bemærkede, at den lille Skive blev usynlig for det
höjre Oje, hver Gang han betragtede'to bestemte Steder af den
store Skives indvendige eller udvendige Rand, nemlig et Par Tom
mer oven og nedenfor dens verticale Linie; synlig derimod naar
han stirrede paa dens Midte, eller paa de öyrige Punkter i dens
Omfang.
Phænomenet viiste sig naar han var rykket omtrent io
Fod fra Væggen; og den lille Skive var fæstet omtrent 4 Tommer
lavere end Middelpunktet i den Store. Han tog fremdeles to til tr^
Strimler Papiir, hver af £ Tommes Brede og af en Fods Længde,
mærkede dem med forskjellige mörke Tver-Streger, og- fæstede
dem 3 til 4 Tommer fra hverandre i en vertikal Retning,’ mellem
begge foromtalte Skiver, omtrent 2 Fod höjere end Middelpunk
tet af den Store. Satte han sig da med Hovedet ubevægeligt i den
forhen angivne Afstand fra Væggen, lukkede det venstre Öje, og saae
med det Höjre langsomt hen over Papiir-Strimlernes mörke Tver
streger og deres hvide Mellemrum ; saa traf han sædvanligt paa en
kelte Punkter, under hvis Beskuelse den lille Skive blev usynlig. *
)
*)

1« !♦ P» 529.
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Aarsagen til disse Pbænomener ligger udenfor Nethindens fuleslose Punkt, nemlig paa de Linier hvor Central-Pulsaaren udbreder sig
i Nethinden. Mùriotte har sögt at oplyse dette ved en Figur. (See Fig.
ig). Han bemærker, at Central-Pulsaaren ikke er lige grenet i alle
Øjne, at derfor Phænomenet nndes forskjelligt i forskjellige Individer;
at samme Aare aldrig har sit Löb gjennem Nethindens omthndtlige
Punkt, o«- at Mellemrummet imellem dens Grene er i de forskjellige Dyr-Arter afpasset efter Pupillens Form og Störreise. —
Aarsagen, hvorfor disse föleslöse Steder paa Nethinden saa sjeldent
bemærkes, undtagen naar man anstiller anförte Forsög, er denne,
at de ligge uden for Øjnenes Middellinie eller Syns-Axe, og folgeligen ikke fordunkle de Objecter, vi betragte med Opmærksom
hed; at de'desuden ere meget smaae, eller forholdsmæssige i Störreise til Central-Pulsaarernes Finhed ; endeligen og, at Objecternes
Indtryk paa Nethinden ikke udslettes ojeblikligt, men varer saalænge, at Öjet ved sin Bevægelse kan erstatte den manglende
Fölelse i Nethindens enkelte Punkter. — Nethinderne i begge
Öjne, sammenlignede med hinanden, have vel ikke hos alle Indi
vider een og samme Grad af Fölelse. Dog forstyrrer en saadan
Afvigelse i Almindelighed ikke Harmonien i begges Function,
saafremt Synsaxerne kunne rettes mod et enkelt Object
*
Synet
bliver i saa Fald hverken utydeligt eller uordentligt, fordi det
stærkere Indtryk paa den ömfindligere Nethinde bestemmer Fore
stillingen, og gjör det svagere Indtryk paa det andet Oje umærke
ligt.
Man kan endog være næsten blind paa et Oje, og næsten
ööv paa et Öre, uden at mærke det, naar kun det sunde Organ

paa den modsatte Side har frit Spillerum.

231
Ved at skue tilbage over alle de hidindtil fremsatte Phænomener ledes man da ligefrem til at betragte Nethinden i hvert
Oje, som afdeelt i tre forskjellige Regioner.
«) Den forste og vigtigste af disse Regioner er den egent«
lige Synspunkt (punctum visionis, pore optique), som ligger ligefor
Synsaxen, eller i Öjets Middellinie. — Paa denne Punkt er Net
hindens dyriske Fölelse særdeles fremstikkende og flirt, eller modi
ficeret saaledes, at Lyset, som træffer lige, paa den, gjor et tydeligt
og bestemt Indtryk. — Denne Punkt kan derfor sammenlignes med
Huden paa Spidsen af vore Fingre, hvis Fölelse, som bekjendt, er
langt finere end Foleisen i Huden paa Legemets hele övrfge Om
fang. Den rettes stedse, enten vi. see med et eller med begge
Öjne, lige mod det Object vi ville betragte med Opmærksomhed.
Afstanden mellem Syns-Púneteme i begge vore Öjne, afgiver saa-<

ledes Grundfladen, for den Vinkel, under hvilken vi see Objecterne
efter deres forskjellige Frastand.
Man. kan slutte sig til, at denne omfindtlige Punkt maae være
meget lille, endnu langt mindre end Nethindens foleslöse Punkt,
som var i Linie. — Det bedste Oje modtager jo kun da et tydeligt
og bestemt Indtryk naar Objecter sees nærved, eller under en
stor Synsvinkel,
Vi bedrage os desuden 1er, naar vi troe, at alle
de Partier af et Object, som fornemmes paa eengang, ere seete
tillige.— Indtrykket paa Nethinden udslettes jo ikke øjeblikkeligt;
en Giod, som svinges omkring, repræsenterer sig for os som en
gloende Cirkel; Vanddraaber, som under en Skylle-Regn folge tæt
efter hinanden mod Jordens Overflade, sees ikke som adskilte

Draaber, men som en sammenhængende Srraale,

$
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Öjet liar saaledes et Spillerum, som bestemmes ved Indtryk
kets Varighed; eller flere jcvnsides Dele af et lille Object kunne
sees ligesom paa eengang, uagtet de virkeligen have truffet Syns
punktet efter hverandre f. Ex. b forend Indtrykket af a endnu var
udslettet. — Sætte vi da, at et Object, som kan sees tydeligt og
bestemt paa eengang, er omtrent x Tomme eller 3 Linier i Gjcnnemsnit; saa blev efter den for angivne Regel Synspunktet at be
regne til x Linie.
Man skulde ncppe troe, at en Punkt af saa
liden Omfang kunde være tilstrækkelig til at vække en tydelig
Forestilling om eet enkelt Object; alligevel er intet vissere, end
at den endog er stor nok til paa eengang at kunne modtage to
forskjellige Indtryk.
Dette har vor afdöde Prof. Lous godtgjort
ved Indretningen af sin Tclescop. *)

At den anforte Beregning om Synspunktens Störreise er saa
omtrent rigtig, kan ydermere bekræftes ved en höist vigtig hidho
rende Opdagelse angaaende Nethindens Struktur, som vi skylde
den nyere Tids Naturgrandskere.
Jeg vil tilfoje den med den
beromte- Professor Rails egne Ord : **
)
’’Im Hintergründe des Auges’’, siger han, ’’gleich neben dem
Eintritt des Sehnerven, auswärts von demselben, gerade in der Axe
des Auges, ist ein gelber Fleck (limbus luteus s, macula flava'} in
der Netzhaut vorhanden. (See Fig. 22). Dieser Fleck ist eyrund
*) Several Essays and Discoveries intending to improve The Theory of Na.
vigation by Chr, Fr, Schneider, Copenhagen 1798» Prof. Lous angiver
som et Fortrin ved sit Instrument: ”that one is able to see the Object
naturallyy and at the same time through the Telescope, Çpag, 6f),
*•) Archiv für die Physiologie 2r B» pag. 468.

Halle 1797.
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und hält etwä i|bis 2 Linien im horizontalen und hhngefahr 1 Linie
im senkrechten Durchmesser.
Die gelbe Farbe desselben ist iu
der Mitte gesättigter und im Umfange blässer und gleichsam ver
waschen.
Nach der Geburt findet man diesen gelben Fleck
in dem Auge eines jeden gesunden Menschen, doch variirt er
in Ansehung der Grösse und der Saturation sehr; aber nie in An
sehung des Orts.

In dem Mittelpunkt dieses Flecks, also auswärts yom Seh
nerven, etwa in einer Entfernung zweyer Linien von demselben,
hat die Netzhaut eine dünne und durchsichtige Stelle, die so gross
wie ein Stecknadelknopf ist, und ohngefähr x Linie im Durchmesser
hat. Selten ist diese Stelle vollkommen rund, sondern durchge
hends mehr oval, und zwar so, dass der längste Durchmesser hori
zontal, und der kürzeste senkrecht steht.
Die Ränder derselben
zeigen sich nicht etwa wie gerissen, sondern wie scharf abge
schnitten; diese dünne Stelle der Netzhaut ist von der erwähnten
gelben Schattirung eingefast.
Hr. Michaelis sah bey sieben und achtmonatlichen Früch
ten diese dünne Stelle gleichsam in einer Falte der Netzhaut verbor
gen ; allein der gelbe Fleck fehlte. — Bey neugebohrnen Kindern,
die noch gar nicht, oder nur eine kurze Zeit gesehen harten, be
merkte man gleichfalls die gelbe Farbe nicht. In den Augen ein
und zweyjahriger Kinder war die Stelle schon etwas gelb geförbt,
und diese Farbe wurde verhältnismässig' mit der Zunahme der Jahre
immer höher und dunkler.
Vid. Sei. Skr,
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Tn Kinderaugen, sagt Hr. Sommering-, ist der gelbe Fleck
Blass, im jugendlichen Alter hochgelb, und im hohen Alter wieder
bleich. __ Wenn die Hornhaut oder die Krystal-Lindse des Auges
verdunkelt sind, oder kein Licht zur Netzhaut kommen kann, und
der Process- des Sehens unmöglich ist, z. B. beym grauen Staar; so
verschwindet die gelbe Farbe fast ganz, und diese Ausbleichung
derselben steht mit der grösseren oder geringeren- Verdunkelung
des Auges in einem genauen Verhältniss. Ist nur das eine Auge
verdunkelt, so fehlt auch nur diesem Auge der gelbe Fleck; da
hingegen dann in dem gesundenAuge die gelbe Farbe fast deut
licher, als sie in gewöhnlichen gesunden Augen zu seyn pflegt.”
Resultatet af disse Betragtninger blev altsaa: at Mennesket
kun seer tydeligt og bestemr, naar Objecternes Billede træffer Synspunkten; at Nethinden, der hvor denne Punkt findes, nemlig lige
i Synsaxen, er tyndere, og mere gjennemsigtig, end. Hindens hele
ovrige Omfang; at Syspunkten udmærker sig paa et godt og ovet
Øje ved en guul Indfatning; fremdeles, at den er kun a eller ¿
Linie i Gjennemsnit, og at den ligger omtrent 2 Linier fra Net
hindens foleslöse Punkt. I Menneskets Oje er altsaa ¿ynspunkten
(.punctum visibnis) virke’igen af Naturen selv udpeget ved et orga
nisk Mærke. Det samme er Tilfældet hos Aben; — i Hundens,
Kalvens og Svinets Ojne har man derimod forgjæves sögt Net
hindens gjennemsigtige Punkt og den gule Skattering i dens
*)

Omfang.
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If ÏJ''n anden af Nethindens Regioner er den uömfindtlige 'Plet,
paa hvilken Öjet mangler dyrisk Fölelse, relativ til Lyser som en
inciterende Potenz, og derfor ikke er istand til at imodtage noget In
dtryk af Objecterne, hvis Billede maler sig paa den. Den findes, -i
Folge de forhen anförte Mariottiske Forsøg, lige paa det Sted, hvor
Synsnerven træder igjennem Aarehindens Sivplade, eller stöder
sammen -med Nethinden. Den holder kun i Linie i Gjennemsnit
og ligger omtrent 2¿ Linie fra Synspunktens indvendige Rand
mod Næsen« — I den ligger Aarsagen, hvorfor den Eenöjede ikke
seer de Objecter, som findes imellem den 12e og 170 af det Rum,
der ellers er bestemt til Synskreds for ham. — Den vilde gjöre
hvert Individ, soni ellers har et godt Syn paa begge Öjnc, relativ blindt

G g .a
Forbindelse paa Synet, er klart af folgende Sted hos IF’illisius
(Cap. XV, äe Visu p. 122).
’* In octilis diversorum animclium’’,
siger han ’, altera notabilis differentia occurrit circa nervi optici insertion
nem, nam in homine, cane et qvibusdam aliis sagacioribus animalibus,t
nervt optici extremitas pnpiUa directe obversatur, sive ipsi .polo oculi
inserirur : nam radius sive dixis optteus pupillam mediamqve oculi c av it a^
tem trajicens, in nervi optici insertionem incidit ; verum in ove, vítulo,
et multis aliis qvadrupedtbus, insuper in eunetis volucribus et piscibus,
wer-üi optici insertio, ad intimi specus circnlaris caví, sive hemispharii
latus facta, a polo ejus distat, non secus ac Zodiaci polus ab altem
æqvatoris. Hoc discrimen non advertens Dr. Scheinerus eum in pecudis^
■bovis, ac porci oculis turvutn optieum ad latos inserí coniperisset , rem
ita in bomine, et eunetis præterea animalibus se habere nimis propere:
voncludit, nam (in libro~ 3, Fundament, optict p. 11.) pronuncíate axem
opticuin non cadere olía sna proporcione in nervum optiettm, cujus
assertienis errorem oculi humani aut canini anóteme facillime detegit”.

•
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mod 5 Grader af den udstrakte Kreds, fra hvilken Lyset træffer
dets Öjne, hvis disse ikke kunde benyttes paa eengang til gen
sidig Understøttelse for hinanden.
r) Den tredie Region indbefatter Nethindens hele övrige
Omfang, lige fra Öjets Baggrund af, til henimod Srjernebaandet og
Krystal-Lindsen. — Den modtager kun et ubestemt Indtryk, eller
formaaer kun at vække en utydelig Forestilling i Sjælen» — Naar
Synsaxerne stöde sammen paa et Object, ligefor Næsen, saa træffer
dets Billede to af denne Regions symetriske Punkter; i modsat
Fald ikke, f. Ex. naar Öjnene ere vendte til een af Siderne. —
Ved sin viide Udstrækning forstörrer den vor Synskreds betydeligen, og tjener ligesom til at underrette vor Sjæl om, hvorhen vi,
naar en Gjenstand kræver vor Opmærksomhed, skulle rette vore
Synsaxer for at see den bestemt- — Betragtet fra denne Syns
punkt er denne Region af største Vigtighed ; maaskee staaer den ogsaa i Forbindelse med Blændingens Nerver (nervi ciliares} og bi
drager derved til at modificere Blændingens Bevægelse eller Pu
pillens Störreise, efter Objecternes Frastand og Lysningens forskjellige Grad.
JWanaj- Forsög synes at bekræfte denne For
modning. — Han fandt nemlig, at Lyset, naar det blev ledet
gjennem en spids Tragt til ¿selve Blændingen, ikke eggede den til
Bevægelse, men at Pupillen forst da antog en forholdsmæssig Stör
reise til Lysets Indtryk , naar dette traf Nethinden, og denne ind
vendig fra, giennem Ciliar-Nerverne, virkede tilbage paa Blændingens
irritable Trævler..
jfanin og flere Oculister, have ogsaa bemær
ket, at Pupillen kan være bevægelig, uagtet Nethinden er aldeles
berövet * sin dyriske Følelse. *)
Den ydere Flade af denne ud•)
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strakte Region er, især fortil mod Stjerneblandet, overtrukken med
en sort Farve, Qpigmentum actin') , tjenlig til at hindre Lyset fra
at falde igjenncm den forreste Deel af Aarehinden , og til at op

sluge de Straaler, som ellers ved igjentagne Reflexioner vilde confonderc Syner.

•
Saa stor og beundringsværdig er den Kunst, Naturen har an
vendt paa Öjets Construction: saa mangfoldige og vigtige ere de or
ganiske Betingelser for et godt Syn ! — Mennesket fik to Qjne, for
at have en desto större Synskreds, — og før under samtidig Brug
af dem begge, at modtage et desto kraftigere Indtryk. *
)
I sidst
*) ”17 semble en effect, que la Nature ne nous ait donné deux yeux que pour
mieux voir, pour avoir une sensation plus forte par deux impressions
reçues : ce n'est pas qu'on voje l’object sous un plus grand angle avec
deux lunettes^, mais il en resulte beaucoup plus de clarté: et vous ju
geons toujours les objets éclairés plus proches des nous (Hist. de l’astronom. modem T. II. p. 139.)’’ — ’’Ein Gegenstand mit beyden Augen
gesehen, erscheint etwas heller, aïs wenn man ihn nur mit einem
betrachtet. Man kann sich davon leicht überzeugen, wenn a an ir
gend einen Gegenstand abwechselnd mit einem und mit beyden Au
gen ansieht.
Noch auffallender aber ist der Unterscheid, wenn
man eine Ebene von gleicher Farbe, z. B, einen Bogen weiss Papier
nimmt, und eine solche Einrichtung trifft, dass, während man ei
nen Theil mit beyden Augen sieht, die benachbarten Theilen nur
von einem gesehen werden. Diess lässt sich sehr leicht dadurch be
werkstelligen, dass man die Hand oder ein Buch mit der Schärfe
längs der Nase zwischen die Augen hält. Indessen so merklich auch
der Unterscheid der Helligkeit in beyden Fällen ist, so ist er doch
nicht so beträchlich, dass man ihn genau bestimmen konnte.
Dr.
Jurin schliesst aus einer Menge von Versuchen, dass ein Gegenstand
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*nförte Öjemed er en fuldkommen Symetrie i Formen af begge
Öj ne saa holst vigtig»
Naar Hornhinden paa et af dem er stær
kere hvælvet end paa det andet; naar een af Synsaxerne er ufor
holdsmæssig længere eller kortere ; eller een af Lindserne er mere
eller mindre haard og convex; naar nogen Deel, som ligger i
Synsaxep (den vandagtige Vædske, .Lindsen, .eller Glasfugtigheden),
er i eet Öje mere klar og gjennemsigtig end i det andet; naar Net
hindens Synspunkt (punctum visionis) i begge Ojne er af en ulige Önv
findtlighed ; da bliver det en absolut Folge, at begge Öjne maae paa
een Gang modtage et ulige Indtryk, og at derved Harmonien i
deres samtidige Function forstyrres. — Hindres Ojnene ydermere
i deres frie concenrriske Bevægelse, saa at begge Synsaxer ikke
under en bestemt Vinkel kunne stöde sammen paa en enkelt Punkt,
eller paa Obj-ectet, der skil sees tydeligt og bestemt; »saa kan Men
nesket kun benytte eet Öje ad Gangen, om de end begge besidde
en lige Grad af Styrke. — Da Öjnene hos forskjellige Individer
ligge i en ulige Afstand fra hinanden (See pag. 204), og der des
uden bemærkes saa uendelig mange Afvigelser i deres Störreise,
Hvælving, Ömfmdtlighed m. v. ; saa kan end ikk? Phantasien fatte
M'iehgheden af, .at et Öje a£ eet Individ skulde kunne tjene som
parret til et Öje af et andet Individ, uden at derved nödvendigen
maatte opkomme en Fotstyrrelse i Synet, eller en Disharmonie i
saadanne to ulige Öjncs samtidige Function. — Denne phantastiske Sætning anvendt paa enkelte Mennesker, kan tjene til at op-

heyden/Augen nur um den
Theil heller erscheint, als
einem einzigen. (G. Adams Anweisung zur Erhaltung des Gesichts»
A. d. Engi, von F. Kreh Gotha 1794. p. 24).
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lyse mangt et parhologisk Phænomen», Der findes Skelöjede, sotn see
bedst, naar de have fri Öje (endog ligeineget hvilket) lukker, tilbun
der. eller bedækket med et mörkt uigjennemsigtigt Brilleglas. —
Hos andre Mennesker brækkes Lyset i begge Öjne for svagt, eller
for stærkt, i Forhold til Længden af Synsaxerne.
I förste Fald
(hos Fjemsynede) afhjelpes Feilen ved to connexe, i sidste, (hos
Nærsynede) ved to concave Briller af en Vige Focus. —• Brækkes
derimod Lyset med- en itKraft i begge Ojne; saa kan den Man
gel i Syner, som deraf opkommer, kun rettes ved to Brilleglas af
en ulige Focus.
Den der er bieven opereret for en Lindse-Stær
(Cfl/nrnrfø) paa eet Öje, maae for samme Öje bruge et meget con
vex Glas (af 2 til 6 Tommer), dersom det andet Öje er sundt,
og han vil see med dem begge tillige. — Mod en forskjellig Ömfindtllghed i Synspunkterne af Begge Öjne, hjelpe sædvanligen kun
Briller a£ er farvet Glas for det stærkere Öje, for saavidt Indtryk
ket derved svækkes, eller Bringes i Harmonie med Indtrykket paa
det svagere Öje. — Kakkerlakken, som maftgler det sorte Pigment
i sine Öjne, maae beskytte, og kan forbedre, sit Syn ved mörke,
især grönne Briller, — Den der har to gode Öjne, og bevæBner
det ene af dem mod et convex Glas, eller seer igjennem en Kik
kert, maa i Almindelighed lukke det andet, naar han vil see tyde
ligt cg bestemt. Objecte
,
*
der sees med et bevæbnet og ubevæb
net Öje tillige, repræsenterer sig nemlig som dobbelt, og som hen
lagt paa to forskjellige Punkter; det gjennem Glasset i en nærmere,
det andet i en fjernere Afstand. — Bevæbner han derimod begge
(lige gode) Öjne tillige, eller seer med dem gjennem en dobbelt
Kikkert eller saakaldet Binocle^ hvis Ror have en concentrisk Stil

ling, nöie afpasset efter Objectera Frastand, saa forstyrres ikke:
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Harmonien, men hans Syn bliver endog klarere og stærkere under
den samtidige Brug af begge Ojne. *) — De fleste svagsynede
Mennesker benytte sig jo ogsaa af to Brilleglas, fordi de i modsat
Fald maae holde det ene Öje lakket, naar de ville see grant»
Af disse samtlige Betragtninger over Öjets Structur, og
over de optiske Phænomener, synes mig, at man kan uddrage fol
gende generelle Resultater, der kunne tjene til Svar paa Spörgsmaalct, som er Gjenstanden for denne min Afhandling»

a) Den der har et godt Syn paa begge Öjne, og holder dem
begge aabne, kan ikke afværge, at jo Billedet af de Objecter, der
ligge indenfor hans Synskreds af 164 Grader, maler sig paa begge
Nethinder tillige, og gjor et dobbelt Indtryk, nemlig et paa hvert
Oje især. — Han seer folgelig, endog uden at ville det, med
begge Ojne paa een Gang.

Der er heller ingen Grund til at antage, at det höjre Öje i
Almindelighed skulde være stærkere, end det venstre. Den dyriske
*) fe fus on ne peut pas plus surpris en voyant pour la premièr fois l’effet
de cette lunette, meine sur les objets terrestres.
Le premier que je
regardai fut le dôme du Val-de-Grâce qui est *0 ma portée, de l’obscr.
vatoir royal, où j’ai fait les premiers essais de ce binocle* Je regardai
d’abord cet objet avec chaque lunette séperarément pour les mettre à leur
point, puis avec les deux yeux, et ce fut ici où je fus singulièrement af
fecté de la forte impression que je reçus en regardant la boule et la croix
qui terminent ce dôme: le beau champ de la Lunette, la grosseur appt,
rente de l'objet, sa netteté par comparaison avec ce que je voyais en ne
regardant qu avec une seule lunette, ne me donnèrent atteun lieu de douter
qu'on ne voie des deux yeux, et beaucoup mieux qu'en n' observant qu’ avec
un seul, (Mémoires de T Academie Royale des Sciences 1787, p, 405.)
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Følelse (Sensibilités animalis), synes ikke at forhøjes, men kun at
blive mere nöjagtig ved Organets idelige Brug og Anstrængelse.
En Viinkjender, som har smagt mange Viinsorter, har derved ikke
faaet en stærkere Smag i Almindelighed, men kun en finere, en
meer bestemmende, i Henseende til Vinen. Anderledes forholder
det sig med den dyriske Contractilitet. Ovelsen gjör virkelig dens
Udtryk mere kraftfuldt.
Sjoueren har derfor udmærket Styrke i
Armene og i Ryggen; Dandseren og Cavalleristen i Benene &c.
Den höjre Arms fortrinlige Styrke hos de fleste Mennesker, er
afhængig af dens dyriske Contractilitet, ikke af dens dyriske Fø
lelse. Man slutter altsaa urigtigen fra Armen til Öjet. At man let
tere vænner sig til at bruge den höjre, end den venstre Arm, har
ydermere sin organiske Grund, beroer paa Forskjellen i Struktu
ren af Blodkarrene for begge Arme.
Den höjre Arm-Pulsaare
(arteria brachialis') og den höjre Hoved-Pulsaare (art. carotis') have,
som bekjendt, et fælleds Udspring af Stor - Pulsaarens anonyme
Green; paa den venstre Side ere derimod Arm- og Hoved Pulsaaren
alt ved deres Udspring afdecltc i to særskildte Grene. Pulsaarerne
paa den højre Side ere tillige kortere, og lobe desuden i en meget
ligere Retning ud fra Hjertet, end Pulsaarerne paa den venstre Side.
Heraf folger, at Hjertet maae kunne virke med större Kraft paa
Blodet i den höjre Arm, og at dénne i et ‘givet Tidsrum maae
faae mere Blod, end den venstre. Da nu Musklernes Styrke for
holder sig som Massen af Pulsaare - Blodet, der strømmer igjennem
*,
dem
saa maae nödvendig den höjre Arms Muskelkraft være
stærkere, saafremt ikke tilfældige Aarsager, Sygdomme eller desl.
have hindret dens Brug og Øvelse i en tidlig Alder.
Strukturen
Vid. Sel. Sfcr.

1806.
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af Dovn-Dyrets Aare - System bestyrker især Rigtigheden af denne
Sætning. Den höjre Halvdeel af Menneskets Hoved, ligesom af Stam
men og at Benet, har derimod intet organisk Fortrin for den venstre
Halvdeel af Legemet. De fleste Mennesker kunne og med större <
Lethed holde det venstre Öje tillukker, end det höjre, rimeligen
fordi de i en tidligere Alder have vænnet sig til at, see igjennetn
en Kikkert med det höjre Oje, *
)
/?) Uagtet der male sig to Billeder af de Objecter, der ligge
indenfor Menneskets Synskreds, saa kunne vi dog ikke, om vi
end ville, see alle de enkelte Partier af disse Billeder med begge
Ojne tillige; Natens Stilling mellem begge Öjne indskrænker Syns
kredsen for hvert Öje især, og man er desuden, efter Nethindens
Srructur, uden at vide det, blind paa hvert Öje mod de Objec
ter, som ligge mellem den 12de og 17de Grad paa den ydre Side
af dets Synsaxe. Man seer folgeligen, nolens voient,’ altid nogle
Objecter med begge ? cmdre kun med eet Oje.

O Mennesket seer kun da tydeligt, og modtager et enkelt
bestemt Indtryk, naar Objectets’Billede, efter Öjnenes epneentriske
Stilling, træffer Synsaxerne i begge hans Öjne tillige. I modsat
Fald maae han, enten lukke det ene Öje, eller flytte Objecter
uden for dets Synskreds, naar han ikke vil see det dobbelt eller
paa et urigtigt Sted. Vil han see tydeligt og bestemt, saa er han
folgeligen nödt til at rette be&ge Synsaxer paa Objectet, eller at
betragte det med begge Öjne tillige.
*J conf. Darstellung der Verhältnisse zwischen der rechten und linken
Hälfte des menschlichen Körpers von F, M, Heiland. Nürnberg.
1807.
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Der kan da, i Folge disse Resultater, ikke spörges : om
Mennesket kun seer med eet eller med begge. Ojne tillige?
Man
besvare dette Spörgsmaal med Ja! eller med Nej! saa vil Svaret
alligevel kun blive halv rigtigt, eller lige urigtigt, naar det ikke
modificeres i Overensstemmelse med Ojets Organisation, og efter
de forskjellige optiske Phænomener. — Da Dr, Gall> for at beviise, at Hjernens ene Halvkugle kan hvile, medens den anden bestyrer Menneskets intellectuelle Functioner, antager som afgjort,
at vi kun see med eet Oje ad Gangen, og stötter sig paa denne
problematiske Sætning som paa et fyldestgjorende Beviis; saa vil
jeg her til Slutningen endnu söge at oplyse de Phænomener, der
have ledet ham paa en saa urigtig Idee. De ere efter det forhen
(pag. 181) anförte Stæd af hans Lære, folgende:
i) ’’Holder man et uigjennemsigtigt Legeme, f. Ex. £n
Blyantspen eller deslige, mellem Ojnenc og et Lys, som man be
tragter nöje, saa vil man bemærke, at Skyggen af Pennen ikke
falder paa Spidsen af Næsen, men sædvanligt paa det höjreOje”.—
Heraf, mener han, folger.: ”at man .sædvanligt kun seer med det
hejre Oje, uagtet man har dem begge aabne og rettede mod et og
samme Object, f. Ex. mod Lyset”.

Fig. g. viser det urigtige i denne Slutning. — Skyggen
af et Object, som holdes foran et Lys, maae, efter Optikkens
uimodsigelige Love, falde lige bag ved det, saa at Skyggen og
Lyset beskrive en lige Linie, der overskjæres af Objectet. —
Holdes altsaa en Blyantspen ved r, saa vil dens Skygge, naar a er
et Lys, falde lige paa Næsen w; men Mennesket vil da see Pennen
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dobbelt og utydeligt, fordi den efter Qjnenes concentriske Stilling
ikke holdes i een af Synsaxerne. Den, der anstiller Forsöget, vil
desaarsag flytte Pennen, enten til d paa højre eller til d paa ven
stre, og Skyggen rnaae da efter samnae optiske Lov falde enten
paa Öjet u eller z. — Begge Stæder ere lige naturlige. — Naar Skyg
gen alligevel høs de fleste Individer, eller, som Gall siger, sæd
vanligt, sees at falde paa det højre Öje, saa er Grunden hertil
nok denne, at man sædvanligt griber Pennen med den höjre Haand,
og med störst Bekvemmelighed holder den for Synsaxen af det
höjre Ojc. —
Man vil jo kun see Pennen, og har folgelig in
gen Grund til at lade den passere forbi Axen af det höjre Öje,

hvor dens Skygge bemærkes forst, over til Axen af det ven
stre Öje.

Magister HLckerberg i Lund har ogsaa ved et direct ForsÖg
oplyst det Urigtige i den hidhorende Punkt af Dr. Galls Lære.
”För att öfvertygas’’, siger han, ’’att begge Ögoncn äro verksamma äfven vid Galls experiment med 'Blyerrspennan, behöfver man
blott attendcra till tvenne ting, nemlig pennan och ljusveken.
Man satter pennan i den direktion emellan det ena ögat och lagan,
att den alldeles bortskyler veken för der samma, hvilket är Kitt
att göra, då man låter det andra ögat vara tillslutet : nu opnar man
afven detta; da man icke allenast ser pennan och lägan, utan tillika hela ljnsveken. Hur vore detta möjligt, om icke begge ögonen verkade, och man derigenom ser pennan och veken i* bredd,
liksom jemte hvarandra’’. *) ■— I ovrigt er dette gallske For-

*) Galls Lara om Hjernan och Hufvudskålen &c. Lund iSoS". p. 29»
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sög ikke heller nyt, men findes alt for et heclt Aarhundrede siderr
anfórt, soni et Beviis for samme Sætning. *
)

2) Samme Omstændighed nemlig, at man sædvanligt, kurf
seer med eet Öje, skal ligeledes, efter Dr. Galls Lære, indeholde
Grunden til det Phænomen, ”at man saa ofte skyder fejl, naar
man holder begge Öjne aabne, medens man sigter efter et bestemt
Maal4{{

Enten forstaaer jeg ikke denne Sætning, eller den er i aaben-'
bar Modsigelse med sig selv« — Thi seer man kun med eet Öje,
uagtet de holdes begge aabne; saa maae det io være ligegyldigt,
om der, hvormed man ikke seer, er aabent eller tillukket. Bor altsaa et Öje holdes lukket, naar man vil sigte og træffe rigtigt, saa
ligger heri jo netop et Beviis for Modsætningen: at man nemlig
seer med begge Öjne tillige. — Det Factum, hyorpaa Dr. Gall
stötter sin Lære, kan vel ogsaa modtage en tydeligere og rigtigere
Forklaring. Skyttens Hensigt med at sigte kan jo. ikke være no*_)

Mijus robur, siger Wedel, L c» p. 213, Habere videtur illud ex~
perimentum, ubi jubet rem explorari, dum qvis immoto capite in immoturn digitum aut in baculum prope fixum respectât.
Km pritnum,
inqvit, sinistro oculo occluso, observabit digitum bnculumve tegere
qvidpiam corporis ulterius siti versus sinistram ; et oculo dextro te.
gere aliqvid senisto versus dextram.. Delude autem adnotatis
*locis
alter
natif» tectis, ac aperto simul oculo utroqve, eum dtprehendere deberet tegi
utroque oculo, aut ambo simul loca, aut sattem (jmo potins) locum internie.
dium ; neutrum tomen unqvam eveniet, sed animadüertet, solum alterum ex
àuobus illis lotis tegi, ne pro lubitu quidem hune vel ilium, qvattnus
voluerit commuture oculos , indeliberato autem, seu sponte ilium, qvi potiori oculo responder it.

s

gen anden end den, at bringe tre Punkter, nemlig to, der angive
Geværets Löb, og et tredie, eller det Object han vil træffe, i lige
Linie med hverandre.
Denne Hensigt kan han umueligen opnaae
til nogen Grad af Vished, naar han ikke sigter med eet Öje allene
(bringer alle tre Punkter lige i dets Syns-Axe), og imidlertid hol
der det andet Öje tillukket.
For eet Öje ville de to nærmeste
Punkter repræsentere sig ligepaa det længst bortliggende,, saal.edes
som jeg har givet mig den Ære at forklare det, ved at betragte
Objecterne a„ d, paa Figuren 8 i for begge Öjne derimod vilde kun det
Object sees tydeligt, paa hvilket begge Synsaxer maatte træffe sam
men, og folgelig bleve da de Mærker, med hvilke der skulde sigtes,
til ingen Nytte, og Skuddet usikkert. Herom kan man overbeviise
sig, naar man paa Afstandsmaaleren (Fig. 9), bringer to eller tre
Cylindere ved/og g i lige Linie med Synsaxen af eet Öje, medens det
andet er lukket, og derpaa tillige aabner dette, for i uforandret
Stilling at betragte de samme Objecter med dem begge.
*
3) Endeligen har Dr. Gall ogsaa anfört den Bemærkning,
’’at Mennesket, der har begge Öjne aabne, og gaaer paa en jævn
Flade, som er bedækket med Snee eller deslige, sædvanligen af
træder en skjæv Bane, fordi han afvexlende sigter til sit foresatte
Maal, snart med det cene, og.snart med det andet Öje’’.
Jeg tör haabe, at Selskabet ved de forhen anstillede Betragt
ninger er bleven overbeviist om, at denne Sætning staaer i Striid
med de paalideligste optiske Phænomener, og finder det derfor
upassende videre at oplyse det Urigtige i den. — Kun dette an
*
mærker jeg, at den Eenöjede ligesaavel aftræder en skjæv Bane,
som den, der har det skarpest« Syn paa begge Öjne; og det fordi
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kun en opmærksom Equilibrist er istand til under Legemets' Frem
skridt mod et bestemt Maal, at holde sir Hoved saa urokket, og"
Synsaxen eller Synsaxerne saa stivt rettede mod er enkelt Object,,
at de kunne styre hans Been efter en lige Linie.
♦

Dr. Gall har neppe betænkt, at Basis for den Vinkel, under
hvilken vi see et Object med begge Ojnc, kun er 30 eller 31 Li
nier, og at en. Sidebevægelse af Hovedet eller af Kroppen, som er
liig dette ubetydelige Maal (ix Tommer), Bytter det eene Öje hen
paa Synsaxen af det ander»
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der, som tillagdes Mithra, ang,
160. Hans Tempel i Alexandrien
forvandles til et christeligt Orato
rium , 165. Menneskeoffre i de
mithraiske Mysterier, ang., 16Ç»
Det alexandrinske Mithreum, 166,
Mere om Steder, hvor de mærk
værdigste' mithraiske Mindesmær
ker ere opdagede, 166 og 67.
Fortegnelse over de mithraiske Min
desmærker, 168 og folg. Draperiet, som omgiver Mithra, ang.
174 og folg. Hans Attitude, 178»
Den mithiaiske Gruppes Figurer,
ang., r8<3 og folg. Afvigelse fra
den sædvanlige Indretning i den»
I83. Hulen hvori den pleiede at
opstilles , ang. 184. Bifigurer ved
den, 186 og folg.
De Maader
hvorpaa Solen og Maanen forestil
les i de mithraiske Mindesmærker,
190 og folg. Biting, som findes
paa adskillige mithraiske Basreliefs
og Gemmer, 196 og folg. Guden
Æ011, staaer i nöjeste Forbindelse
med Mithra’s Mysterier, 211. Et
besynderligt Oldminde, henhoren
de til de mithraiske Mysterier,
229.
II. Morkoe Bhisfyhr, IJI»
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II» Munkholm Lygtefyhr, pag. 152»

Mynt.
I. Mynter af de oiientalske Fyrster,
5. Af de frankiske Fyrster, 5.
Med arabiske Legender, 6. Med
det mohammedanske Symbol og
HegirensAar, 9. Af Kongerne i
Jerusalem, 9«
Hospiraliternes
ældste Mynter, 11/ Den tydske
Ordens ældste Mynter, XI» Rhodisiske li.
Ei Kobbermynt af
Roger, Fyrste af Antiochien , 13
Sölvmynt af Greven af Tripolis,
19. Mynter af de armeniske Kon
ger, 21. Af Kongerne paa Cy
pern, 26. Af de lusignanske Kon
ger, 27. Sölvmynt fra Öen Chios,
23. Kobbermynt fra Korstogenes
Tider, 20. Cyprisk Guldmynt,
27.
Forskjellige cypriske Sölvmynter, 28.
En stor cyprisk
Sölvmynt, 42. Mynter fra det
latinske Keiserdömme i Constantinopel, 43. Af de atheniensiske
Hertuger, 48.
I. Munter Professor, hans Afhand
ling ow
* Frankernes Mynter i O ri»
enten, 1*
J, Mysterier mithraiske, ang. 147.
Hvad man troede at finde i dem,
153.
Indvielse til dem, 153.
Mange Grader i den, 159
*
For

skjellige Navne tillagde« Mithra^s
Indviede, pag. 161. Menneskeoffre i de mithraiske Mysterier,
165. Orphiske ftlystener, 211.
Et besynderligt Cldminde, heu
hörende til de mithraiske Myste
rier, 229,
II. Mytåer, den græske Oldtids om
Dionysus, 6g.

N.
II. "Nakkehoveds Blusfyhr, pag. 149»

ældre og nyere,
ang.,' 58.
I, Naturvidenskabens Tilstand
og
Fremgang i Oldtiden, 54. I vore
Tider, 56 og folg. Hvad Disse
have forud, 59» Fordele og Mang
ler ved at studere den a priori og
a posteriori, 60.
I, Neoplatonikernes Lære om Xçovoç
og Arwv, 211»
II. Nethinden i Öiet, ang., 187.
Dens föleslöse Plet, 224 og folg.
Denne indskrænker ikke Synet hos
dem, som har to gode Oine, 227.
Et Par Steder paa Nethinden, hvorpaa Objekterne ikke formaae at
gjöre noget sandseligt Indtryk,
229. Den har ikke samme Grad
afFölelse i begge Öine, 230, NetI. Naturforskere
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Hnden i hvert Öie har tre forskjelHge Regioner. Den Forste pag 231.
Den Anden 235. Den Tredie 236.
En nye Opdagelse angaaende Net
hindens Struktur, 232,
I, Numismatik orientalsk, 8. Nu
*
mismatiske Mindesmerker fra det
latinske Keiserdomme i Constant!nopel, 43»
II. Nysted Lampefyhr, 148-

0.
1. Ohlsen Lieutenant, hans Afhand
ling om Vandspringene Geiser og
*
Strok
233.
I. Olivieriske Bas-relief, 164.
II. Ordbog philosophisk.
Forslag
til en philosophisk Ordbog, 79.
Dens Udarbejdelse, ang., 79 og
folg. Maalen paa hvilken enUdarbeider af slig en Ordbog maatte
gaae frem, 81*
Hvad han især
havde at udforske og fremstille,
83- En saadan philosophisk Ord
bogs Architeilonik, ang., 84 og
folg. Hvad dens anden særskilte
Hoveddeel burde indeholde, 89.
II» Organ, Öiet kan betragtes som et
dobbelt Organ, 182» Organiske
Betingelser for et godt Syn , ang.
237. Symetrien i Organerne for

vore dyriske FunéUoner, ang»,
pag. 173.
II. Orgier dionysiaske, 63, Sind
billeder i dem, 70. De religiose
Ideer og Skike i dem, ang., 71,
Vanskeligheden af Undersøgelsen
over de dionysiaske Orgier, 71.
Tvende Epocher i dem, 71. Thebanske triereriske Orgier, 71.
I. Orientalsk Numismatik, 8. Ori
entalske Fyrster, 5.
Orientens
Mynter. Afhandling om dem af
Professor Munter * 1.
I. Orphiske Mysterier , ang., 211,

PI. Persernes Mithra, ang., pag. 118.
Religionshistorie, 120 og folg.
D eresMigi Opfindereaf Dual ismens
System, 12b og folg. Deres Gu
derlære antager en Mængde Genier
og Aander, 138.
II. P/iilip den 3die i Spanien udsatte
en betydelig Præmie for at finde
Længien til Söes, 4.
II. Philosophie
Forslag til en Ord
bog for Philosopha n, af Justitsraad
Schmidt - Phiseldek, 73.
II. Phiseldek See Schmidt,
II. Phystologer, Forskjellige Menin
ger af dem, med Hensyn paa
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Spörgsmaafet * om Mennesket kun
seer med tt Ôie ad Gangen eller
med Begge tillige, 172. Nogle
sluttede fra Symetrie i Formen til
Harmonie i FuncTionerne, 175.
Andre vare især opmeiksomme paa
Synsnervernes Forening med hin
anden, 179. Andre henholdt s’g
især til optiske Phænomener, I 81.

II. Phænomener. Adskillige, som have
sin Grund i Objeclernes forskjellige Forhold til Synsaxernes Her
ning, 203, Et Phænomen Synet,
ang., försr bemerket af Mariotte,
219. Phænomener, som den föleslöse Plet i Nethinden frembrin
ger, 226. Oplysning af de Phæ
nomener som have bragt Doélor
Gall paa den urigtige Idee, at
Mennesket kun seer med et jöie ad
Gangen, 243.

II. Picard den forste som viste, at
Mennesket er relativ blindt mod to
Objecter, uagtet begge Öine hol
des aabne, 227.
II. Pihl Provtj hans Afhandling om
Chronometerets Anvendelse til at
finde den geografiske Længde ■paa,
det faste Land, 1.
I. Portugals Historie, ang., IOO.
I. Pölitz, 105,

b2

R.
I. Rhodisiske Mynter» pag. II.
I. Roger, Fyrste af Antiochien, en
Kobbermynt af ham, 1 3.
I. Romernes Fortjenester og Mangler
af den pragmatiske Hisiorie, 87.
Rommerske Kunstmonumenter, Af
handling om dem af Professor
Zoega, 113.
II. Rundiie Blusfyhr, 152»

s.
IT. Schmidt. Phiseldek , hans Afhand
ling om en Ordbog for Philoso
phien, 73.
Ï, Sc/iow Justitsraad og Professor.
En Afhandling af ham i Anledning
af det for Aaret 1805 udsatte hi
storiske Priisspörgsmaal, 8 I.
II. Hans Afhandling om de dionysiaske Orgier, 63. Hans Afhand
ling om det græske og latinske
Sprogs Anvendelse til det danske
Sprogs Cultur, pr.
I. Segl af Staden Antiochia, hvormed
dens Magistrat udstædte sine Acter, 17. Et i rodt Vox af Keiser
Balduin Ilde«, 4g.

II. Sextanten Söeinstrument, ang.,
24. Dens Nytte for den reisende
Astronom, 25»
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il. Skagen! Blusfyhr, pag. 150.
151.
II» Slangen, som Sindbillede paa Culitur, ang., 69 og folg.
II. Spanien var det forste Land som
udsatte en betydelig Præmie for
at finde Længden til Söes, 4»
II. Sperlingen, 175.
II. Sprog.
Hvad Sprog er, 93.
Dets For.
hold til en Nations religiöse
Begreber etc., 94.
Overskuelse
af Sprog-Culturens Historie, 94.
Det ebraiske og øvrige med det
beslægtede østerlandske Sprog, 94.
Det græske Sprogs Anlæg, 9S og
102. En væsentlig Forskjel mel
mel det græske og latinske Sprog
og de nyere Cultiverede, 96. Det
græske Sprog er et Hovedoriginalsprog, 96.
Gangen i de op
rindelige Sprogs Anlæg og Ud
dannelse, ang., 96 og folg. Tan
kernes kraftfulde Udtryk i de æl
dre Sprog,. ang., 100. Det græ«ke Sprogs Hovedsærkjende, 102.
Det pelasgiske Sprog, 103. Det
Latinske, 103. Hvoraf Vanske
ligheden i at forstaee de latinske
og græske Digtere reiser sig, 105,
Det græske og latinske Sprogs
Studium er et fortræffeligt Dan
II. Sktiddesnees Lampefyhr,

nelsesmiddel for Ungdommen, pag
*
106. De ældre cg nyere Sprogs
Cultur, ang., i©7 og folg. Det
tydske Sprog, 109. Det danske
Sprog, 110. Folgen af dets og
flere nyere Sprrgs Mangel paa
Endesforandringer i Deklineringen,
110. Forslag angaaende det græ
ske og latinske Sprogs Anvendelse
til det danske Sprogs Cultur, 113.
Hoved-Særkjendet mellem det græ
ske, latinske og tydske Sprog paa
den ene Side, og det italienske,
franske, engelske og danske Sprog
paa den anden Side, 113.
Faa
classiske Skribenter i dette Sprog,
114» Grammaricalske Undersøgel
ser i den gtæske Litteratur, ang.
114. Hvor det græske og latin
ske Sprogs Korthed i Udtrykket
kan anvendes i det danske Sprog,
115 og folgende.
II. Steenkulsfyhre
Beskrivelse over deres Indretning,
47. Indretning af Skorstenen, 48.
Af Lygten om Fyhrene, 50, Af
Dören, 53. Af Messingpladerne,
hvilke beklæde den indvendige
Muur, 54. Hvor Lygterne bor
være uden Muur, 54, Indretning
til at uddrive Rög og Hede af
Fyhret, 55.
Indretning til at
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indbringe frisk Luft nedenfra,
pag. 58« Den aarlige Forbrug af
Steenkul, ang., 60. Forskjellige
Maader brugte ved de ældre Steenkulsfyhre at sætte Fyhrkurven paa,
6r. Blus- eller Steenkulsfyhret
ved Steileberg paaBornholm, 148.
Giedser paa Falster, 148» FakkeLierg paa Langeland , J49. Nak
kehoveds tvende Iyhre iSiælland,
149.
Anholts, 149.
Skagens
150. Færders i$o. Lindersnæs,
151.
Morkoes, 151.
Hviddingsöes, 15 I« Rtindöes, 152»
IL Steilebtergt Blusfyhr, 148.

I» Strok, kogende Vandspring, 235»
Dens Udbrud, ang., 240 og 243.
Forbindelse mëllem Strok og Gei
ser, 242. S ituationen og Jord
bunden paa Stedet hvor de springe
op, 243.

T.
I. Tauvobolium t hvad der var, pflg»
153.
I. Tempel, Mithra’s i Alexandrien,
165.
II. Terminologie philosophisk, Nyt
ten af en Revision over den, 78»
IL Thebanske trieteriske Orgier, 71.
I. Theologie magiske, ang., 129»
I. Theoriers Nytte, 63.
IL Thunöe Lampefyhr, 149.
I, Threschotv Professor, hans Afhand
ling om Aarsagen til Legemers
Elasticitet, 50.
I. Tripolis, Mynt af dens Greve,
19.
IL Troughton, Instrumentmager i
London , 24.
I. Tydske Orden, dens ældste Myn
ter, il.

u,

II. Symetrien i Organerne for vore
dyriske Funélioner, ang., 173.
Symetrisk Fuldkommenhed imel
lem begge Hjernens Halvkugler,
ang., 177.

IL Vhrmngeriet, ang., 5. Dets Ind 
flydelse paa Astronomien, 5. Soeuhr af Harrison, 6. Af Emery,
8. Deres Nytte, 8*

I. Sælhunde, Om Klæde af deres Uld
eller Laad, 250 og folg»

K

II. S'öeuhre
Af John Harrison, 6. Af Josias
Emeryv g» Deres Nytte, 8»

I. Vandspring kogende , pag. 23 j.
II. Vinkelmaaler, see AfstandsmaaJer.
IL Vippefyhre, 61,
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w.
IT. Walderhoiig Lygtefyhr, pag. T52.
II. J-Vangs P/æstegaards geografiske
Længde, ang., 17.
II. JVerZflW/7ßil>liotheksecretaire, hans
Afhandling ow; Hestekjbds Brug til
Mcnneskefode i Norden, 153.

I. Zoega Professor, hans Afhandling1
om rommerske Kunstmonumenter^ pag»
I13.
I. Zoroaster, ang., 129.

Æ.
I. Æon Guden, ang., pag» 211»
Det mcrkværdigste Billede af ham,
217.

Ö.
II. Gine
Betragtninger over Spörgsmaalet
Om Mennesket seer kun med et Öie
ad G ngen eller med Begge tillige,
af Professor Herholdt, pag. 169.
Naturgrandskerne kan med Hen
syn til dette Spörgsmaal, deles i
tre Klasser, 172, Spörgsmaalet
er ikke nyt, 173
*
Nogle Phyiiologer slutte fra Symetrie i For

men til Harmonie i FuncHonerne,
175. Sperlingen, 175.
Bichat
175. Andre Physiologer vare især
opmerksomme paa Synsnerven es
Forening, 179. Andre henholdt
sig især til de optiske Phænomener,
Igl. Betragtninger over Organer
ne for Synet, 182. Öiets Indret
retning, 182. Har stor Lighed
med det sos. kaldte (Camera obscura)
mörke Kammer, 184. Billedet af
Objeéteme der‘vække Forestilling
om Synet, vise sig i det mörke
Kammer, saavelsom i det döde og
levende Oie paa een og samme
Maade, i 86. Billedets Skattering
paa Öiets Baggund, ang., 187.
Den anden Deel af Synet fuldbyr
des i Nethinden, 187»
Hvad
denne har tilfælles med Foleisen,
187. Synet er en passiv Tilstand
¡Organismen, 188- At Objeéternes Billede maler sig paa Nethin
den, ang., 188. Det eneste Vilhaarlige ved Synet, 189. Öinenes Bevægelse bos Mennesket, ang.
I93. Til Siderne, 194. Öinene
ere hverken parallele i deres Leie
eller i deres Bevægelse, 195. Be
tingelse for et godt Syn, 195.
De kan variere i deres concentriske
Bevægelse, 196. Det er især den,
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som sætter Mennesket i Stand til at
kunne bedømme i hvilken Frastand
det seer et Object, 197« En Afstondsmaaler eller Vinkelmaaler for
Synet, 198. Beregninger didhörende, 201. Resultatet af Forsög
med den, 205.. Dens Nytte for
det praSiske Liv, 206. Adskil
lige Phænomener, som have sin
Grund i Objecternes forskjellige
Forhold til Synsaxernes Retning,
208. Brilleformigt Instrument af
Justitsraad
ang. , 213»
Virkningen af Synsaxernes concentriske Stilling, 215.
Domme
kraftens Forhold til Synet, 216.
Et Phænomen forst bemerket af
Mariotte, 219» Nethindens foleslöse Punkt, ang., 224
*
Det Mariortiske Forsög anstillet af Ber.
noulli, 225.
De optiske Phæno
mener, som den foleslöse Plet i
Nethinden frembringer, ang. 225.
Denne indskrænker ikke Synet hoj
Den, söm har to gode Öine, 227.

Mennesket er relativ blindt mod
toObje&er, uagtet begge Öine hol
des aabne, 227. Nethinden har,
foruden denne föleslöse Plet, end
nu et Par andre Steder paa hvilka
Objefterne ikke formaae at gjöre
noget sandseligt Indtryk, 229.
Nethinderne i begge Öine have
ikke hos alle Individer een og sam
me Grad af Fölelse, 230. Net
hinden i hvert Öie kan betragtes
som afdeelt i tre forskjellige Regi
oner, den Förste, 231. Den An
den, 235.
Den Tredie, 236.
Vigtig Opdagelse angaaende Net
hindens Struéiur, 232
*
Naar Men
nesket seer tydeligt og bestemt,
234. De organiske Betingelser for
et godt Syn, ang., 237. Gene
relle Resultater af Betragtningerne
over Öiets Struélur, 240. Oplysning af de Phænomener, som have
ledet Doélor Gall paa Ideen, at
Mennesket kun seer med et Öie ad
Gangen, 243 og folgende.

