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Den historiske Classe.

Conferentsraad Werlauff meddeelte: Forsög til al oplyse o y forklare 
den byzantinske Historieskriver Procops Efterretninger om de nordiske Lande. 
Procops Kundskab om det nordlige Europa kan bedömmes af de Efter
retninger, han i sin gothiske Krigs Historie har meddeelt, saavel om Öen 
Brillia med de der boende Folk, som om Öen Tinde, hvor en Deel af 
det heruliske Folk i Begyndelsen af det 6te Aarlmndrede skal have ned
sat sig. Paa (orstnævnte Öe boede, iiolge hans Beretning, tre talrige 
Folkeslag, hvert under sin Konge: Briller, Angler og Friser; en lang, i 
Oldtiden opfort Muur deeltc Öen i to Dele, af hvilke den östlige var frugtbar 
og stærk befolket, den vestlige ufrugtbar, ubeboet og ubeboelig. Ved denne 
Öe have de Heste Nyere tænkt sig det nuværende Engclland og Skotland, hvor 
Angler og enkelte Friser i det 5le Aarh. havde nedsat sig; Muren blev da en 
af de, i den romerske Keiserperiode, her opförte; forövrigt oversaae man del Mod
sigende imellem den naturlige Beskaffenhed af den brittiske Öe og Brillia, 
saaledes som denne af Procop beskrives.

Forf. troer, at disse Modsigelser kunne hæves og Procops Efterret
ninger paa en meget naturligere Maade forklares, ved at antage Brittia for 
den jydske Ilalvöe, hvis östlige Deel er frugtbar, skovbevoxet, fuld af Indsoer 
og Aaer, medens den vestlige derimod er ufrugtbar, bestaaer tildeels af Flyve
sand og lider af Vandmangel. Omtrent i Midten giennemskiæres Landet af 
den bekiendte, höie, skovlöse, ufrugtbare Landryg, der fra Liimljorden af stræk
ker sig lige til Hartzen. Sagnet om denne Naturbeskaffenhed kunde, ved den 
lange Frastand, Ubekiendtskab med de ovrigc lokale Forhold, og ingen eller hoist 
indskrænket Kiendskab til den germaniske Tunge, letteligen misforslaaes af 
Procop. Det gamle skandinaviske og germaniske Dild, Teich (Dige, Dæmning, 
Gierde) forvexledes af ham med det beslægtede græske T6ix°c (Muur), og den 
naturlige Landryg, hvis forste Oprindelse oversteg al menneskelig Erindring, 
blev for ham til en, af Landets gamle Beboere opfort, Muur. Forf. har i en 
tidligere Afhandling stræbt at godtgiöre, at ved Sevo Mons hos Plinius skal 
forstaaes den omtalte Landryg, og al saavel det af Pytheas skildrede frugtbare 
nordiske Land, som Melas Codanonia QScandinavia), der i Frugtbarhed og 

4



26

Störreise overgik alle övrige Óer i den codanske Bugt, nærmest maa hen- 
föres til vor liahöes östlige Deel. Iler fremsættes tillige den Formodning, at 
den germaniske Öe Scandza, hvor et gammelt engelsk Sagn lader det saxiske 
Kongehuses Stamfader Sceaf som et lidet Barn lande i en Baad, med et Korn- 
neeg under Hovedet, ei skal forklares efter den almindelige Mening om Skaane, 
men om den jydske Halvöe, hvis Østsides fortrinlige Frugtbarhed og tidlige Be
boelse Sagnet maaskee har villet antjde. NaarProcop kalder Brittia en Öe, maa man 
erindre sig, al de Gamle hyppigen forvexlede Öer og Ilalvöer. Han kan være kom
men til at benævne Halvöen Brittia, fordi han har tænkt sig en Navne-Overeens- 
stemmelse mellem den store brilliske Öe og det Land, hvorfra en Udvandring til 
hiin var skeel; dersom det ikke er en urigtig Læsemaade af Bri for Vi eller 
Ju QBritlia for Julia). De tre Folk paa Brittia gienkiendes lettcligen som 
Ilalvöens Jyder, Angler og Friser, og disse kunne igien bringes i Forbindelse med 
de Folk, som deels i Oldtiden, deels i den tidligere Middelalder forekomme 
her: Guttoner, Teutoner, Cimbrer, Hillevioner, Saxer, Vinuler. Det her af
givne Vidnesbyrd om Frisernes Tilværelse paa Halvöen i det 6te Aarhundrede, 
bestyrker den Hypothes, at disse maae henregnes blandt Ilalvöens Urfolk. 
Skildringen af Ilalvöens Beboere, som selvstændige og talrige Folkestammer, kan 
tillige forklare de i vor Sagnhistorie forekommende Vink om indbyrdes Krige 
paa Halvöen, og staaer ikke i Modsigelse med de fra andre, ogsaa nordiske, 
Kilder os bekiendte historiske Forhold. At Ilalvöens Folkemængde foranledi
gede jævnlige Udvandringer, stemmer overeens med den hos Middelalders- 
Skribenterne sædvanligen forekommende Forklaring over dette Phænomen; de 
Udvandrendes Nedsættelse hos Frankerne sigter, uden Tvivl, til de Danskes 
tidlige Angreb paa det frankiske Riges Kyster. Sagnet om Beboerne paa en 
Deel af den frankiske Kyst, hvis Forretning det var at sætte de Dödes Aander 
over til Öen Brittia, kan forklares af en ældgammel og udbredt Folketroe og 
skal maaskee ikke henfores til den jydske Halvöe, men snarere til den briltiske 
Öe med den modsvarende franske Kyst.

Öen Brittia kommer Procop egentlig til at beskrive, ved Fortælling om 
en Krig imellem Anglerne og Varnerne, det sidste ogsaa et tydsk Folk, hvoraf 
en Green dengang boede mellem Rhinen og Östersöen. I Anledning heraf 
meddeler han igien adskillige interessante Oplysninger om begge disse Folks, 
især om Anglerncs, Regjering, Sæder, Cultur og övrige Eiendommelighed; hvad 
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her forekommer om Varnerne, viser i del líele Disses Overeensstemmelse med 
de gamle Skandinaver. Mærkeligt er det dog, at llalvöcns Beboere i del 6te 
Aarhundrede endnu ikke skulde have kiendt Hesten. Mucligcn kan Angiomes 
Besög ved det græske Keiserhof i de frankiske Gesandters Folge, som Procop 
udlrykkeligen omtaler, have givet den Förste Anledning til Væringernes senere 
Optrædclse i Constantinopel.

Om et andet af de mindre fuldstændigen kiendle tydske Folk haves i 
samme Værk af Procop ligeledes en interessant Episode — om Herulerne. Ved 
at fortælle hvorledes en Deel af dette Folk, efter et Nederlag af Longobarderne, 
sögte Boliger i det romerske Gebcet, og en anden Deel sögte op mod Nord og 
nedsatte sig paa Öen Thule, hos Gaulerne, hvorfra de Tilbageblevne senere 
igien hentede sig en Konge, meddeles tillige den omstændeligste Beskrivelse 
over denne Öe, dens Beskaffenhed og Beboere, der forekommer hos nogen 
Oldtidsskribent. Denne Beskrivelse passer sig fuldkomment, hvad ogsaa alle 
Nyere have antaget, paa den store skandinaviske Ilalvöe. Men, som en Folge 
heraf, har man ogsaa ladet Ilenderne, i en vis Periode, boe enten i det syd
ostlige Norge, eller, i Medhold af den bekiendte Yttring hos Jornandes om He
ndernos Uddrivelse af de Danske, i Skanne og Halland. Forf. forudsætter som 
afgjort, at Folk af den egentlige germaniske Stamme aldrig have boet paa den 
store skandinaviske Halvöc ; at Hypothesen om det sydlige Sverrig som det danske 
Navns ældste Ilrem, hviler paa en usikker Grund og at det i Snhms og liere 
Nyeres Skrifter optagne Factum, at en dansk Konge Kig skal have uddrevet 
Herulerne fra Ilalland, er aldeles uhistorisk. Han fremsætter derimod en 
anden Formodning, nemlig at Herulerne, paa deres Vandring mod Nord ikke 
ere komne længer end til den jydske Ilalvöe, hvor de have nedsat sig blandt Gau- 
terne (Jyderne) og senere have tabt sig blandt de mange forskiellige Stammer vi 
her kiende i Oldtiden. Procop, som havde en ikkun ubestemt og utydelig 
Forestilling om de nordiske Landes geographiske Forhold, maa da have forvexlct 
den jydske Ilalvöe med den store skandinaviske, efterdi der i begge Lande 
boede Gother og en tidlig Samfærsel synes at have fundet Sted mellem begge 
Lande. Denne Forklaring kan maaskee tillige bestyrkes, deels ved Benæv
nelsen Brebler (Brittor o: Jyder), som den longobardiske Historieskriver Paul 
Warnefrids Sön tillægger Herulerne, deels ved den Forbindelse, hvori dette 
Folk tidligen forekommer med andre Folk i det nordvestlige Tydskland eller 
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endog paa den jydske Halvöe. Etymologien til Her ulernes Navn söges i det 
gamle germaniske og skandinaviske Ord Earl (Jarl) eller Karl, livad Procop 
beretter om dette Folks Sæder og Levemaade kan sammenlignes med de gamle 
Skandinavers, og tildeels tiene til at oplyse adskillige i vore gamle Kildeskrifter 
forekommende Vink.

Professor Kolderup-Rosenvinge har forelæst Selskabet en Afhandling 
under Titel: Nogle Bemærkninger om del hemmelige Skriflemaals Anvendelse i 
Norden med nærmest Hensyn til en Bestemmelse derom i den Skaanske og den 
Sydlandske Kirkeret. Disse Kirkeloves Forskrift, uat, dersom Nogen havde 
begaaet lönlig Synd og derfor af Præsten var bleven skriftet, förend han blev 
sigtet, skulde han være sagesløs, naar Præsten vidnede, at det saaledes forholdt 
sig,” har allerede været Gjenstand for Kofoed Ancliers Opmærksomhed, og idet 
han har anfórt de liere forskiellige Grunde, som kunde tale for, at for- 
staae den saaledes, at al verdslig Tiltale og Straf bortfaldt, naar Forbryderen 
havde skriftet for Præsten, anseer han det dog for den rigtigste Mening, at 
Lovstedet kun har havt til Hensigt at befrie Pænitenten for geisllig Straf eller 
Kirketugt. For at sætte denne Gjenstand, hvorom der kun findes saare lidet 
i den canoniske Ret, i det fornödne Lys, har Forf. troet först at maatte forud
skikke nogle almindelige Betragtninger over Forholdet mellem Kirke og’Stat, 
som det var i Nordens Middelalder. Ved at fremstille dette har han især opholdt 
sig ved at udvikle den vigtige Indflydelse, som de geisllige Synodalretter nød
vendig maatte have paa de borgerlige Forhold, og at vise, hvorledes de ved 
Kirketugt sögte at hæmme en stor Mængde Forbrydelser, der efter senere 
Tiders Forestillinger aldeles ikke henhöre under del geistlige Forum. I denne 
Anledning ere flere mærkelige Steder paapegede i den gamle norske Kirkelov 
for Vigen og i den svenske Östgölha Lov, hvilken sidste ogsaa indeholder flere 
interessante Bestemmelser om det lønlige Skriflemaal og dets Forhold til det 
aabenbare. Skjöndt Resultatet af Undersøgelsen af disse Lovbud er, at den 
omhandlede Forskrift i den Skaanske og Sjellandske Kirkeret maa forslaaes om 
Fritagelse for geistlig, ikke for verdslig Straf, og vel oprindelig saaledes er 
bleven fortolket, troer Forf. dog duels af enkelte gamle Lovbud, deels af histo


