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Transactions of the Zoological Society of London. Vol. III. Part. I. 
Proceedings, Reports of the councel and List of the fellows of the Zoo 

logical Society of London. Part. IX. 1841.

Mödet den 21de October.

Justitsraad Molbcch forelæste et Fragment af Selskabets Historie, som 

senere er udkommet i Trykken.

Mödet den 4dc November.

Justilsraad Ufolbech forelæsle Bemærkninger over Skildringen af Ger- 

manernes Landboforfatning hos Tacitus, oplyst ved nyere agrariske For
hold i Tydskland og Skandinavien.

I dette Bidrag, som er bestemt til at udgiöre Begyndelsen af 
en Afhandling over den germanisk-skandinaviske Statsforfatning og Stats
ret i Oldtiden og Middelalderen, har Forf. sögt at oplyse de Træk til 
Skildringen af den germaniske Forfatning og Nationalitet, som findes i 
den ældste Kilde, der kan antages at give noget sikkert, til dette Öie- 
med brugeligt Stof: Tacitus’ berømte Skrift: Germania. I det han anta
ger, at den historiske Udvikling af et Folks Organisme og Statsdannelse 
maa begynde fra de forste Elementer til Folkets selskabelige Forbindelse, 
og saaledes fra Folkets jordbrugende Leveskik, og den heraf betingede 
Occupation og Besiddelse af Jord og Land: troer han, at endskiöndt 
Krig og Krigssyssel var de gamle germanisk-skandinaviske Folkefærds 
egentlige normale Tilstand og Tilværelse, er det dog i Fredslivet og i 
de fredelige Eiendoms- og Familieforhold, at de tidligste og simpelste 
Grundtræk af communale Samfund, og derved Grundvolden for en varig 
social Cullur, maae söges, ogsaa hos de gamle Skandinaver og Germaner.
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Disse Grundtræk har allerede Tacitus tydeligt nok tegnet; og man for- 
staacr hans Udtryk og Beskrivelser langt bedre end ellers, naar man brin
ger dem i Sammenligning med analoge Forhold i det gamle Norden. 
Hans Skildring af Germanerne, i deres Levemaade, Næringsbrug og 
Krig s for fatning, har cn mærkelig Liighcd med de ældste Forhold af lig
nende Art hos de gamle Nordboer; især naar man overförer cn Deel 
af det, som i det sidstnævnte Forhold hos Germanerne gicider om 
Landkrig og Udrustning for denne, til Sötog og Skibsrustning hos Skan
dinaverne. Men ogsaa i det, som hos Tacitus (oplyst ved enkelte Steder 
hos Cæsar) berettes om Germanernes Landbrug, Landboforfatning, By
menigheder og Landsbyer (Slæder kiendte de ikke, men vel Samlevnet i 
Byer) oplyses og bekræftes ved sildigere Bygningsskik, Agerbrug, Bymar
kernes Occupation og Besiddelse, og en communal Forbindelse imellem By
menigheder, saaledes som dette fandtes saavcl i Tydskland som i Danmark, 
og tildecis i Svcrrige. Skulde man endog ikke, som nogle Fortolkere dog 
have meent, i et Udtryk hos Tacitus (“secundum dignationem parliuntur”) 
kunne finde det egentlige Jordfællesskab, eller Agrenes Deling efter deres 
Vurdering og Godhed, udtrykt: saa er det dog ligefuldt afgiort, at efter 
Tacitus blev Agerlandet hos Germanerne taget i Besiddelse af hele Byer 
under eet, og i Forhold til Antallet af Dyrkere o. s. v. Saaledes findes 
ogsaa allerede hos den gamle romerske Forfatter Spor til Bymenigheder 
hos de jorddyrkende Germaner; og andre Steder i hans Germania kunne 
ei, uden at giöre aabenbar Vold paa Meningen, forklares anderledes end 
om Menighedens Samlevnet i Byer. Denne Omstændighed forklares selv, 
og oplyses gjensidigen, ved de historisk bekjendte agrariske Forhold 
(Landsbyer, Bymarker, Boel eller enkelte Böndergaardc, Bymenigheder 
og Sogne, m. m.), der forefindes saavel i Danmark, som i Tydskland, 
saavidt historisk Kundskab naacr, naturligviis langt tidligere i Tydsk
land, end hos os; ja hos Franker og Allemanner selv i den for-caro- 
lingiske Tid o. s. v.

Til indenlandske Medlemmer af Selskabets physiske Classe valgtes 
Capitain J. C. Hoffmann,
Dr. pbil. Chr. Pingel,
Lector J. J. S. Stecnstrup

og Observator P. Pedersen;


