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Det kongelige danske lidenskabernes Selskab.
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E m b e d.s in <t n d.

Präsident.
Hans Excellence Hr. Ernst

Grevskabet 'Lindenborg,
Henrich Gwz af Schimmehnann, til 
Ridder .af Elephanten, Storkors af

Dannebrogcn og Dannebrogsmand, Geheime-Sratsministcr o« s. v.

Sécrétai r.
v ' c A •» 1 ~ * • > . » - • f I

Hr. Ham Christian Örsted, Ridder af Danncbrogen t ordentlig Pro
fessor i Physiken ved Kiöbenhavn» Universitet.

Kasserer.

Hr. Conrad Fridcrich v. Schmidt ■ Phiseldek, Ridder af Dannebro- 
gen, virkelig Eratsraad, Direkteur for Rigsbanken o. s. v,

A 'r ckivariu s.-
Hr. Erik tiissen Viborg, Ridder af Dannebrogen, viikelig Etats- 

raad, Professor ved Veterinairskolen o. s. v.
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Lctndmaalings-Commis si on.
Hr. Paul de Lôvenôrn, Commandeur af Dannebrogcn og Danne

brogsmand» Ridder Sr. Wladimirsordenen og Ordre du merite 
militaire, Conrraadmiral, o. s. v.

— Jacob Wolff, Ridder af Dannebrogen, virkelig Etatsraad, or
dentlig Professor i Mathematiken med Kiöbenhavns Univer
sirer, o. s. V.

—- Peter Johann Wleugel, Ridder af Dannebrogcn, Commandeur, 
Navigations ■ Directeur, o. s. v.

— Carl Ferdinand Degen, ordenlig Professor i Mathematiken ved 
Kiöbenhavns Universitet, o. s. v.

— Christian Olufsen, ordenlig Professor i Sratsokonomien ved Kiö
benhavns Universitet, Lærer ved det Classcnske Agerdyrknings
institut, o. s. V.

i V ¿ 5 ó
Or dbogs-Commis sionen.

Hr. Erik Nissen Fibor g, virkelig Etatsraad o. s. v. Formand.

Förste Section.

Hr. Börge Thorlacius, Doctor Theologiæ, Ridder af Dannebrogen 
ordentlig Professor i Latinen ved Kiöbenhavns Universiter, o. s. v.

— Jens Möller, Doctor Theologiæ, ordentlig Professor i Theo
logien ved Kiöbenhavns Universitet, o. s. v.

—Jacob Wolff, virkelig Etatsrud, o. s. v>
eV .o H



HI
» X

Anden Section.

Hr. Peter Erasmus Mittler, Doctor Theologiæ, ordentlig Professor 
ved Kiöbh. Universitet, o. s. v.

—- Lauritz Engelstoft, Medlem af Direktionen for Universitetet 
og de Lærde Skoler, ordentlig Professor i Historien ved Kiöbh. 
Universitet, o, s. v.

—- Carl Ferdinand Degen, ordentlig Professor i Mathematik, o. s. v.

C as y e-Co mm i s si on en.
Hr. Grim Johnsen Thorkelin, Ridder af Dannebrogen, Gcheinjt« 

Archivarius og virkelig Etatsraad o. s. v.
— Erik Nissen Viborg, virkelig Etatsraad o. s. v.
— Johan Fridrik Wilhelm Schlegel, Doctor juris, Ridder af Dan

nebrogen, Conferentzraad, ordentlig Professor i Lovkyndighc- 
den ved Kiöbh. Universitet, o. s. v.

— Lauritz Engelstoft, Medlem af Direktionen for Universitetet 
og de lærde Skoler o. s. v.

/'i/:'» idynnitG npsoixlsnniiQ ir -
Ær es-Medlennner,

Hans Excellence Hr. Friderich Ludvig Greve af Rloltke, Storkors 
af Dannebrogen, Geheime- Confercnzraad, Domdechant i Lü- 
bek o. s. v.

• - ' - - -....................................................... . •_ ' X ; u *

Hans Excellence Hr. Joachim Godske Greve af Multke, Ridder 
af Elephanten, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, 
Geheime-Statsminister, Overkammerherre, de kongelige Olde
ners Kanzler, Æresmedlem af det Kong!. Academie for de 
skionne Kunster, o. s. v.

a 5



Hans Excellence Hr. Adam FerditíM Greve af Uloltke, Storkors af 
Dannebrogen, Viceadmiral o. s. v.

— Excellence Hr. Christian Ditlev Friderich Greve af ReventloVt 
til Grevskabet Christianssæde > Ridder af Elephanten, Storkors 
a‘f Dannebrogen og Dannebrogsmand, Geheime - Statsminister, 
Æresmedlem af det kongl. Academie for de skiönne Kunster,

■ ' overordentligt Medlem af det kongl. Selskab til Veterinairkyn- 
dighedens Fremme, o. s. v.

— Excellence Hr. Cay Friderich Greve af Reventlow, Ridder af 
Elephanten, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Gc-

dommet Lauenburg o. s. v.
—- Excellence Hr. Ertut Henrich Greve af Schi mm elm aun til Grev-'

Kunster o. s. v.
— Excellence Hr. Friderich v. Moltke} Ridder af Elephanten, Stor

kors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Stiftamtmand over 
Aalborg Stift og Amtmand over Aalborg Amt, Direkteur for 
Öresunds Toldkammer, Ordenssccrctair o. s. v.

—:- Excellence Hr. Hermann Baron af Schubart, Ridder af Elephan
ten, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Geheithe- 
Corifcrcnzraad, General-Commerce Intendant i de italienske 
Havne, Præsident for det italienske Academic for Videnskaber 
cg Litteratur, Æresmedlem af det kongl. Academie for de 
skiönne Kunster,' overordentlig Medlem af det kongel. Selskab 
til Vererinairkyndighedcns Fremme,' ö. s; v.



Indenlandske or dent lige Me die miner.

Geheime- 
og Finanz - Minister, Præsident i Rentekammeret, Or- 

Æresmcdlem af det kongl. Academie for de

Hans Excellence Hr. ffirgèn Balthasar Winterfeldt, Ridder’ af Ele- 
phanten Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Admi
ral, Medlem af Soetatens Constructions- og Reglerings-Commis-,. •.. . .... .... 
sionci o. s. V.

— Excellence Hr. ^vhau Sigismund v. Hü östing, Ridder af Elephan- 
ten, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, G

.... • i . ,Stats < ”
dens Skatmester, 
skiönne Kunster o. s. v.

* » ’ • 'a ' f * ■ t ’ ' * ' ’ ’ f \ -ri • " ■ . •. : z ' '
— Éxcellcpcc Hr. Peter Herslib C'lnsstn, Storkors af Dannebrogen 

og Dannebrogsmand , Geheime - Conferentzraad, óverordentligt- 
Mcdlcm af det kongl. Selskab til Veterinairkyndighedens From
me, o. s. V.

— Excellence Hr; ¿fohan v. Biiloiv til Sanderumgaärd, Ridder af 
Elcphanren, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, 
Commandeur i Nordstiernordencn , Æresmedlem af det kongl. 
Academie for de skiönne Kunster i Kbhavn og af det nordiske 
Selskab i London , o; s. v.

Hr. HJaríen Thrane Briinnich, Oberberghauptmand, Æresmedlem 
af det botaniske Selskab i Florenz og det naturforskende Sel
skab i Berlin, Direktor og Medlem af Selskabet for Biergværks- 
videnskaberne i Chemnitz, Medlem af det kongl.- norske Vi
denskabernes Selskab , det physiographiske Selskab' i' I.ttúd, det 
mineralogiske i Jena.

-- Otto Fabricius, Ridder af Dannebrogen, Professor Theologiæ 
extraordinarius, Sognepræst ved vor Frelseres Kirke paa Chri
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stianshavn, Medlem af Missionscollegium > af det naturforsken
de Selskab i Berlin, og der physiographiske i Lund.

*2ÍáIIino3"C *’ '•:}» z; rs . . • r
Hr. Henrich Calliseit, Doctor i Medieinen, Commandeur af Danne- 

brogen, Conferenrsraad, Generaldirekteur for der chirurgiske 
Academie, Direkteur ved det kongl. Frederiks Hospital, Med
lem af det kongl. Selskab for Veterinairvidenskabcns Fremme, 
af der kongl. Videnskabernes Academie i Paris, af école royale 
de santé i Paris, af Selskabet for Videnskaber og Kunster i 
Italien, London, Antwerpen, Stokholm, Philadelphia, o. s. v.

. 1 i ■ . . ,

— Abraham Kali, Doctor i Philosophien, Ridder af Dannebrogen, 
virkelig Etatsraad, ordentlig Professor i Historien ved Kbhavns 
Universitet, Ordenshistoriograph, Medlem af det kongl. danske 
Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog, o> s. v.

— Franz Henrich Müller, Ridder af Dannebrogen, Justitsraad, 
Meddirekteur ved Porcclainsfabriqven.

— Poul de Lowenorn> Commandeur af Dannebrogen og Danne« 
brogsmand, Ridder af St. Wladimirsordenen og L’ordre du mé
rite militaire, Contreadmiral, forste Deputeret i det kongl. 
Gcneraltoldkammer og Commercecollegict, i Sagerne angaaende 
Canal-, Havne- og Fyhrvæsener, Direkteur for der kongl. Sö- 
kortarchiv, famt Overlods i Sjelland, corresponderende Med
lem af der kongl. Videnskabernes Academie i Paris, Medlem 
af det kongl. Krigsvidenskabsacademic i Stokholm, og af det 
italienske Selskab for Videnskaber, Litteratur og Kunster.

ffacob Mumsen, Doctor i Medicinen, Ridder af Dannebrogen, 
Stadsphysikus i Altona, o. s. v.
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Hr, Daniel Gotthiiff Moldenhauer, Doctor i Theologien, Ridder af 
Dannebrogen, Conferenzraad, Overbibliothecar yed det store 
kongl. Bibliothek, Professor i Theologien, o, s, v.

Hs. Excell. Hr. Adam IVtlhelm Hauch, Ridder af Elephanten, Stor
kors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Oberhofmarskalk, 
Overstaldmestcr, Marskal for de kongelige Ordener, Chef for 
det kongelige Mynt- og Medaille-Cabinet, det kongh Capel og 
Kunstkammeret, Æresmedlem af det kongl. Academie for de 
skiönne Kunster i Kbhavn, Medlem af det kongl. Videnskaber
nes Selskab i Trondhiem og Stokholm, af Videnskabernes Aca
demie i Mainz, det Italienske Academie, det physisk - mathema- 
tiske Selskab i Erfurt, det skandinaviske Selskab, Æresmedlem 
af det kongl. medicinske Selskab og Præsident for det kongl. 
Selskab til Veterinairvidenskabcns Fremme.

Hr. Grim Johnsen Thorkelin, Doctor juris, Ridder af Dannebrogen, 
virkelig Etatsraad, Professor, Geheimearchivarius, Secretan*  for 
den Arncmagneanske Commission, Æresmedlem af de London« 
ske og Edinburgske antikvariske Selskaber, samt det kongl. 
Academie i Dublin, corresponderende Medlem af det kongl, 
Videnskabernes Selskab i Göttingen.

— Erik Hissen Viborg, M. Dr., virkelig Etarsraad, Ridder af 
Dannebrogen, Veterinairskolens Forstander, Professor i Veteri- 
nairvidenskaben og Botaniken, Meddirecteur for den botaniske 
Have og for Selskabet til Druknedes Redning, Secretair ved 
Directionen for Stutccrievæsenet og Veterinairskolen, det Clas- 
senske Litteratur-Selskab for Læger og det kongl. Veterinair- 
selskab, Docent ved det Classenske Agerdyrknings Institut, og 
Consulent under det kongl. Rentekammer i Flyvesands Sager;
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Medlem af den for Quægsygen Beständigen anordnede Com
mission og af Vaccinations - Commissionen ; ordentlig Medlem 
af Videnskabernes Selskab i Trondhiem, det Skandinaviske 
Litreratur - Selskab, det kiobenhavnske medicinske Societet, 
Videnskabernes Academie i Stokholm, det Linneiske Socie
tet i London og Philadelphia, det physiographiske Socie
tet i Lund og af det stokholmske Selskab for Læger; 
udenlandsk Medlem af den medicinske Skole i Paris, Agcr- 
dyrkningsselskabet for Seine - Departementer, det oeconomiske 
Societet i Turin og af der naturforskende Selskab i Berlin; 
Æresmedlem af det Gotha - Alrenburgske Societet for Forst- og 
Jagtkyndighed, af der Mechlcnborgske physiske og det Er- 
langske medicinsk - physiske Societet ; Corresponderende Med
lem af Videnskabernes Institut i Paris og Amsterdam, det 
preussiske Videnskabernes Academie, der italienske Academie for 
Videnskaberne og de skiönne Kunster, det oeconomiske Socie
tet i Leipzig, det Tranquebariske Selskab for Indisk Oplys
ning, det Slesvig Holstccnske Patriotiske Selskab og af flere 
Selskaber.

Hr. François Celestin Laynes, Chevalier de. la Coudraie.
—- Friderih HUinter, Doctor og Professor Theologiæ» Srorkors af 

Dannebrogen og Dannebrogsmand, Biskop over Siellands Stift, 
Ordens Bishop, Medlem af det kongl. danske Selskab for Hi
storien og Sproget, det Skandinaviske Litteratur-Selskab, den 
kongl. Commission for Oldsagerne, Æresmedlem af det kongl. 
Academie for de skiönne Kunster, Medlem af Vidensk. Selsk. i 
Göttingen, Stokholm, Upsal, Trondhiem, Prag, det joniske 
paa Corfu, det Italienske, det Neapolitanske for Historien og 
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skiönne Videnskaber, Academiet i Alessandria, Marengo, Arka- 
diernes i Rom , Volskcrnes i Veletri, Corresponder af Viden
skabernes Selskab i München, i Berlin og det kongl. Videnska
bernes Institur i Holland.

Hr. ffohan Daniel Herholdt, Doctor Medicina;, Ridder af Danne- 
brogen, overordentlig Professor i Medicinen ved Kiöbenhavns 
Universitet, Stabsmedicus og Overlæge ved forste Division i 
Soetaten, Medlem af det kongl. Sundhcdskollegium, det kongl. 
medicinske Selskab, det skandinaviske Litteratur-Selskab, Sel
skabet for Vercrinairvidenskabcns Fremme, Meddirekteur ved 
det classenske medicinske Litteratur - Selskab i Kióbenhavn, 
Medlem af Société medicale d’émulation i Paris, Æresmedlem 
af det medicinske Selskab i Erlangen, Medlem af Societas me
dica svccana i Stokholm, af Societå Sebezia di Scienze ed Årti 
i Neapel, og af der medicinske Selskab i Philadelphia.

— Andreas Gamborg, Professor Philosophiae emeritus.

—• Peter Kofod Anker Schousboe, Legationsraad, kongl. dansk 
Consul i Marokko.

•— Gregers IKad, Ridder af Dannebrogen, ordentlig Professor i 
Naturhistorien ved Kbhavns Universitet, Inspecteur i den natur
historiske Classe i Seminariet for de lærde Skoler, Inspecteur 
ved det kongl. Naturalmuseum og moltkiske mineralogiske 
Museum, Medlem af det skandinaviske Selskab, af Volskcrnes 
Academie i Veletri, af det kongl. bayerske Videnskabernes• >
Selskab, af det physiographiske i Lund, det wernerske Sel
skab i Edinburg, det mineralogiske i Jena og det private phy- 
siske i Göttingen.

b



Hr. Niels Schow, Doctor Philosophiae, ordentlig Professor i den 
græske Litteratur og Archéologie ved Kbhavns Universitet, 
Professor i Historie øg Mythologie ved det kongl. Academie 
for de skiönne Kunster, Medlem af Videnskabernes Selskab i 
Trondhiem, det italienske Academie for Videnskaber, Littera
tur og Kunster, og Volskernes Academie i Veletri.

— Catl Ferdinand Degen, Doctor Philosophiae, ordentlig Professor 
i Mathematik ved Kbhavns Universitet, Medlem af det Skan
dinaviske Lirteraturselskab.

— Christian Henrich Pfaff, Dr. Phil., Ridder af Dannebrogen, or
dentlig Professor i Medicinen i Kiel, o. s. v.

«— Johan Georg Ludvig Manthey, Ridder af Dannebrogen , Ju- 
stitsraad, Professor, Medlem af det kongl. Medicinske Selskab, 
det kongl. Selskab for Veterinairvidenskabens Fremme, det 
Skandinaviske Litteraturselskab, Gesellschaft naturforschender- < j j r ) i
Freunde i Berlin, Société philomatique i Paris o. s. v.

—• Christian Basthohn, Doctor Theolog., Ridder af Dannebrogen, 
Confessionarius, Medlem af Videnskabernes Selskab i Trond
hiem og det svenske Selskab pro fide et Christianismo.

— Jacob IFolff, Ridder af Dannebrogen, Etatsraad, ordentlig 
Professor i Mathematiken ved Kbhavns Universitet, Medlem 
af Examinations-Commissionen ved det kongl. Veikorps.

Hans Excellence Hr. Ove Malling, Storkots af Dannebrogen og 
Dannebrogsmand, förste Medlem af Direktionen for Universi
tetet og de lærde Skoler, kongl. Historiograph. Æresmedlem af 
det kongl. Academie for de skiönne Kunster, Medlem af Sel
skabet for det danske Sprog og Historie, Selskaber for de 
skiönne Videnskaber, det Skandinaviske Litteratur-Selskab, det 
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norske Videnskabernes Selskab, det italienske Selskab, for Vi
denskaber, Litteratur og Kunst.

Hr. ^)'ohan Friderich IC i Ih elm Schlegel, Dr. Juris., Ridder af Dan- 
nebrogen, Confcrentzraad, ordentlig Professor i L.ovkyndighe- 
den ved Kbhavns Universitet, Medlem af det Skandinaviske 
Litteratur - Selskab.

— Conrad Friderich v. Schmidt-Phiseldek, Doctor Philos , Ridder 
af Dannebrogen, Direktem ved Rigsbanken, virkelig Etatsraad, 
Medlem af det Skandinaviske Selskab, og af der Italienske for 
Videnskaberne, Litteratur og Kunst,

— Christian Friderich Schumacher, Ridder af Dannebrogen, Profes
sor i Chirurgien, Medlem af det kongl. medicinske Selskab, 
af det kongl. Selskab ril Veterinairvidenskabens Fremme o. s. v.

— Ole Hieronymus Munster, Dr. Med. og ordentlig Professor ved 
Kbhavns Universitet, överste Medicus ved det kongl. Frede
riks Hospital, Medlem af det kongl, Sundheds-Collegium, af 
det kongl. medicinske Selskab, det skandinaviske Litteratur
selskab , Direktionen for det classenske medicinske Litteratur- 
Selskab, det svenske medicinske Selskab i Stokholm.

— Hans Christian Örsted, Dr. Philos., Ridder af Dannebrogen, 
ordentlig Professor i Physiken ved Kbhavns Universitet, Lærer 
ved Landcadetacademiet og ved det Classenske Agerdyrkningsinsri- 
tut, Medlem af det kongl medicinske Selskab, det skandinaviske 
Litteratur-Selskab, det kongl. Selskab for Veterinairvidenskabens 
Fremme, det physiske Selskab i Halle, det physiographiske i 
Lund, Société d’JEmulation i Antwerpen, Æresmedlem af det 
mineralogiske Selskab i Jena, Corresponderendc Medlem af det 
kongl, bayerske Videnskabernes Selskab.
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Hr. Idfirge ‘Thorktciut, Dr. Philos, et Theol., Ridder af Dannebro- 

gcn , ordentlig Professor i det latinske Sprog ved Kbhavns 
Universitet, Medlem af det skandinaviske Litteratur-Selskab, af 
Videnskabernes Selskab i Trondhiem, af Commissionen for 
Oldsagernes Opbevaring, af Commissionen for Arne-Magnussens 
Stiftelse, af Commissionen for at revidere Bibelovcrsættel- 
sen o. s. V.

— Hermann v. Kramer, Ridder af Dannebrogen, Capitain.
’ '■ • . . i . '

—• Anders Sandöe Örsted, Dr. Juris, Ridder af Dannebrogen og 
Dannebrogsmand, virkelig Eratsraad, Deputeret i det danske 
Cancellie, Medlem af Dircctionen for Pastoralseminarier og Læ-

4 rer i Kirkeretten ved samme, Medlem af det skandinaviske 
Litteraturselskab.

— Peter Erasmus Millier, Dr. Philos.*  et Theol., ordentlig Profes
sor i Theologien ved Kbhavns Universitet, Medlem af det 
skandinaviske Litteratur-Selskab, af det kongl. danske Selskab 
for Fædrelandets Historie og Sprog, af Commissionen for Ar
ne-Magnussens Stiftelse o. s. v.

— Lauritz Engelstoft, Dr. Philos., virkelig Etarsraad, Medlem af 
Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler, ordentlig 
Professor i Historen ved Kiöbenhavns Universitet, Medlem af 
det Skandinaviske Litteraturselskab, af det kongelige danske 
Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog, o. s. v.

_ Wflktn Hornemann, otdentlig Professor i Botaniken ved 
Kiöbenhavns Universitet, Medlem af det kongl. medicinske Sel-

♦ ,
skab, af det Skandinaviske Litteraturselskab, det kongl. Viden- 
skabernes Selskab i Stokholm, de physiske Selskaber i Jena,
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Bourdeaux, Halle, Rostok, Gorcnki, og af der Linneiske Sel
skab i Philadelphia.

Hr. Peter Johann Wletigel, Ridder af Dannebrogen, Commandeur, 
Examinator og försre Lærer ved det kongl. Söekadetacademie 
og Navigationsdirecreur.

— Jens Möller, Dr. Theol., ordentlig. Professor i Theologien ved 
Kiöbenhavns Universitet, Medlem af det kongl. danske Selskab 
for Fædrelanders Historie og Sprog, og af det Skandinaviske 
Litteraturselskab.

— Christian Olufsen, ordentlig Professor . i Sratsokanomicn ved 
Kiöbenhavns Universitet, - Lærer ved der Classenske Agerdyrk
ningsinstirut, Medlem af det kongl. Selskab til Veterinairviden- 
skabens Fremme og af det Skandinaviske Litterarurselskab.

— Henrich Christian Schumacher, Dr. Juris, ordentlig Professor i 
Astronomien ved Kiöbenhavns Universitet, o. s. v.

— Pasmus Georg Fog Thune, Dr. Philos., Lector i de niathertfó- 
tiske Videnskaber ved Universitetet og Söe-Etaten,

— Urhan Jürgensen, Dannebrogsmand ,og Uhrmager.
— Frederik Christian Sibbern, Dr. Philos., Professor i Philosophien 

ved Kiöbenhavns Universitet, Medlem af det Skandinaviske Lit
teraturselskab.

— Christian Ramus, Dr. Philos., Director ved det kongl. Mynr- 
cabinet, og Bibliothekar ved det offentlige Classenske Bibliothek, 
Medlem af det kongl. danske Selskab for Fædrelandets Littera
tur og Sprog, og af det Skandinaviske Litteraturselskab.

U denlandske Medlemmer.i J i ? ’• i /i.i j 1 < r :
Hr. Wilhelm Coxe, Medlem af Videnskabernes Selskab i London.



Hr. Joseph Banks, Baronet, Ridder af Bath Ordenen, Storbrittanisk. 
Geheimeraad, Præsident i Videnskabernes Selskab i London &c.

— Andreas Johan RetZ’us, Professor i Botaniken, i Lund.
— Friderich Christian Holberg Ahtentz, Dr. Phil., Ridder af Dan*  

nebrogen , Professor, Rector ved Skolen i Bergen.
— Sigismund Friderich Hermbstaedt, Preusisk Geheimeraad, tillige 

Medlem af Fabrik- og Manwfacturcollegium i Berlin, Overme- 
dicinalraad og Professor i Chemien.

— John Sinclair, Baroner, Medlem af Parlamentet i Srorbrittanien.
— Johan Bartholomaeur Tromsdorff, Dr. og Professor i Erfurt.
— Alexander Nicolaj Scherer, Dr. Philos., Keiserlig russisk Hof- 

raad og Professor i Chemien i Petersborg.
— Nicolay Fusf, Ridder af St. Ann®-Ordenen, Sratsraad og Prof.

• i Petersborg.
— Friderich Baron Zach, Ovcrhofmester hos Enkehertuginden af 

Sachsen Gotha.
— Johan Gottlieb Gahn, Assessor i Berg-Collegiet i Stokholm.
— Pierre Simon de la Place, Greve, Sénateur, Medlem af Viden

skabernes Academie og Længde-Commissionen i Paris.
— J. B, Delambre, Medlem af Videnskabernes Academie og 

Længde-Commissionen i Paris.
— Silvestre de Sacy, Professor i de orienralske Sprog i Paris.

V. Schubert, Ridder, Etatsraad og Professor i Astronomien i 
Petersborg.

— Niels Treschow, Ridder af Dannebr. og Nordsr., norsk Stats- 
raad, Dr. Theol. o. s. v.

— J’rnr Esmarch, Professor ved Universitetet i Christiania.
— Carl Victor v, Bonstetten,



Hr. Portal, Medlem af Videnskabernes Academie i Paris' og Pro
fessor ved Ecole des Plantes.

—- Hermann, Ridder, Generalmajor, Berghauptmand ved de Ca- 
thrineborgske Bergværker og Støberier.
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Ved her ar skildre ham og hans Virksomhed til den Danske Ord
bogs Fremme yder jeg, hvad jeg skylder hans Minde for hans 
höist lærerige og behagelige Omgang.

Kierutf er desværre död for tidlig; han er fodt Aar 1757; 
altsaa i sir 53de Aar. Hans Studiers Bane var lang, Maalct vidt 
udstillet; ad Banen gik han sindigen, stille og roligen med lige 
og sikkre Skridt: omsider naaede han Maalet; men urolige og 
kummerfulde Tider bidroge maaskee ikke lider til hans Legems 
hastige Nedbrydelse.

Han har tidligen danner sig ved Humaniora: hermed for
bandt han Studium af Nordiske Oldsager, Nordisk Litteratur og 
Historie; især'lagde han sig efter Modcrsmaalct og dets Littera
tur. Disse Studier ledede ham siden dybere ind i Historiens for- 
skiellige Fag.

Hans Kaar nödte ham ar tage mod Huuslærcrpladser. Denne 
Vei, uagtet den for nogen Tid synes at fore Videnskabsdyrkeren 
fra Maalet, er ofte for en ung Mand med Aand er vigtigt Ud
dannelsesmiddel: man rives fra Eensidighed ; man har Ledighed 
med Lærdom ar forene mange nyttige Erfaringer; man mærker, 
at just den Tid, med hvis Tilbringclse man har værcr mindst 
tilfreds, lagdes Grund til Aandens fuldkomnere Udvikling. Saa- 
ledcs er det uden Tvivl gaaer vor Kierulf. Han har desuden ved 
Reiser i Danmark, Norge, Sverrig og Tydskland havt Ledighed 
at udvide sine Ideer.



Med grundige philologiske, historiske og antiqvariske Stu
dier forenede han udbredt Belæsenhed i skiönne Videnskabers saa- 
vcl udenrigs som indenrigs Litteratur; stedse forbandt han det 
Behagelige med det Nyttige: derfor findes i hans skriftlige Fore
drag ei allene Bestemthed og Klarhed, men og Nethed, Rigtig
hed og Ynde.

Hans Aands Ævner stodc i ct indbyrdes passende Forhold. 
Hans Hukommelse var omfattende, hans Indbildningskraft levende 
og riig paa tydelige Forestillinger, hans Dommekraft ved lang 
Övelse hurtig og fast: alle disse Ævner styredes af en ved ide
lig Tænksomhed prövet Fornuft. I Folge denne Aandens Sam
stemning havde han for hvad i enhver Ting kunde være sandt og 
passende den fineste Fölclse.

Efter nöie Iagttagelser over Mennesker af höi Cultur, kan 
med Sikkerhed fastsættes, at Fornuft, Dyd og Sædelighed cre 
eensgieldende Ord. Aandens intellektuelle og moralske Yttringer 
udspringe fra en fælles Kraft: denne omfatter, understotter og 
styrer alle Aandens övrige Krafrsyttringer. Efter denne den men
neskelige Aands Overævnes vidtomfattende Virken, er ethvert Men
neske, hos hvilket Fornuft staacr i ct saa heldigt Forhold til 
Aandens övrige Ævner, ædelt og godt. Kierulf var derfor ei 
aliene en fornuftig, lærd og oplyst, men og i Ordets vidtud- 
strakte Betydning en god Mand: redelig i al sin Vandel, from, 
godgiorendc, trofast i Venskab, kiærlig og öm som Mand og 
Fader, og i Omgang med alle Mennesker föielig og tiensragtig.
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Kwiilf havde med alt dette en Mangel, som her ingen
lunde bör forties: sit hele Liv igiennem hyldede han Sandhed; 
hans Minde hör og bære Sandruheds Præg. Han havde det til
fælles med Mennesker af ualmindelige Aand-sævncr og vidtomfat- 
lende Ideer, at han i litterære og videnskabelige Undersögelscr 
giordc altfor store Fordringer til sig selv, og ved dem lod sig 
afskrække, med Kraft at begynde og med Vedholdenhed at ud
fore svære og langvarige Arbcider. Havde Kierttlf ikke havt 
denne Hindring i besværlige Foretagender; vilde han, især i Hi
storiens Fag, have udrettet stor.c Ting.

Des erkiendtligere paaskiönner Revisions-Commissionen hans 
virksomme Decltagclsc i dens saarc vanskelige Arbcider. Just den 
Tid, man her i Selskabet alvorligen tænkde paa den begyndte 
Ordbogs Fortsættelse, overraskedes han i et af vore Moder ved 
pludselig Anmodning, at indtræde i Revisions-Commissionen. Frygt
som indvilgede han i Selskabers Begiering, fordi han fuldeligen 
indsaac Arbcidcts Vanskelighed. Folgernc have viisr, at Selska
bets Valg var overmaade heldigt. Kicrv’if gik fuldkommen for
beredt til dette Arbeid ; han besad alle dertil hörende Anlæg og 
Forkundskaber, og det i en höi Grad; under Grandskningcr i 
Fædrelandssproget havde han flittigen brugt Ordbogens udkomne 
Bogstaver; han kiendte tilfalde Ordbogens Plan og Indretning; 
han havde og overtænkr, hvad i Ordbogens Fortsættelse kunde ' 
være at önske og forbedre. Fölelse af dette Narionalanliggcndcs 
Vigtighed giordc, at Verkets stadige Fremgang var ham höist 
magtpaaliggende; Anvendelse af hans mangeartede Indsigter giordc 



ham Arbeidet behageligt; ligesom dette og ved hans hurtige og 
sikkre Dommekraft blev ham yderst 1er. Revisions - Commissict- 
nens Protocol beviser for Nutid og Eftertid, med hvilken Iver 
og Stadighed lian har arbeidet, og hvor meget han ved dette Ar- 
beid har udretter. Under Kiöbenhavns Bombardering Aar 1807 
laac Bogstav L af Ordbogen hos ham: midt under Bombernes 
Nedstyrtning og Luernes Trusler mod det Kiæreste, han eiede, 
af Böger og egne Haandskrifter, greb han forst til Haandskrif- 
tet af bemældre Bogstav, og reddede der. Hans sidste Aars Svag, 
heder afholdte ham sielden fra Commissioncns ugentlige Forsam
linger. I Sidstningen af forrige Vinter, da han formedelst Sva
gelighed maatte blive inde, holdt Commissionen, efter hans eger 
Onske, sine Moder i hans Bolig, for at dens Arbeider ei ved 
ham skulde afbrydes. Heldige Omstændigheder giöre, at disse 
Arbeider, ihvorvel Savnet stedse vorder föleligr, ved dette Døds
fald ikke standses.

Kierulf har og i sine øvrige Forbindelser gavnet meget. 
Han var en grundig Lærer, og en tro Ven af Ynglinge, der 
modigen srræbde mod Maalet. I ethvert Embedsforhold var han 
nöiagtig : han saae det Rigtige, atrraaede det inderligen; men 
ledet af Beskedenhed og Frygt at giöre sig Fiender, ivrede han 
sielden. Det var Mangel paa Kraftfuldhed, Naturen gandske 
havde negret hans Væsen, hvis han undertiden var altfor efter
givende i at hævde sin Mening. Imidlertid har hans sindige, 
stille, blide og behagelige Adfærd skaffet ham mange Velyndere 
og Venner,



s
Hellas’s, Latium’s og det gamle Nordens Genier i Forening 

med Historiens Muse og Gratierne omgive sorgende Kierulfs 
Gravhöi; Nutid hylder hans Talent, Dyd og Fortieneste; skiön- 
somnje Mænd og Ynglinge erkiende, hvad de skylde deres he
denfarne Lærer: paa denne Grundvold af Savn, Agtelse og Er
kendtlighed staaer hans Minde i kommende Tider urokkeligt.
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I» Jupiters Opposition med Solen 1808.

Dfi Stierners Steder, med hvilke Planeren i sin Culmination er 
sammenligner, ere tagne efter Dr. Picizzi'r nyeste Cataloge. Ec-
liptikens apparente Skraahed er taget efter Baron v. Zacht nyeste
Soltavler “ 23 
hvilket paa de

°. 27'. 4<S/Z. Jupiters horizontale Parallaxis — 2"; 
observertc Jupiters Mid-dags-Höidcr udgiör if g", 

f * -

S

1808 ¿Kiöbenh. 
Mid. Tid.

apparente 2j. apparente

Rectasccnsien Declination Længde Brede

31 Aug. 12t. 22'. 1.7" 345°. 31'. 41" 7°.47Z.24ZZS IIr.I3°.40z. 8ZZ I°.28z.33zz
I Sept. 12. 17. 52 345. 24. 22 7. 50. 47 <11. 13. 32. 9 I. 28. 53
4 — . 12. 4. 37 345. 2. 21 g. 0. 3 li. 13. 8. 26 I. 29. 2
5 — 12. 0. II 344. 55. 2 8. 3. 9 II. 13. 0. 33 I. 29. 6

15 — II. 16. I 343. 41. 58 8. 33. 32 II. II. 42. 6 I. 29. 26
16 — II. II. 37 343. 34. 52 8. 36. 21 II. II. 34. 32 I. 29. 21
17 — ■ II. 7. 13 343. 27. 49 8. 39- 21 II. II. 26. 57 I. 29. 28
18 — II. 2 49 343. 20. 52 8. 42. 7 II. II. 1-9. 32 I. 29. 24

19 — 10. 58. 25 . 343. 13. 57 8. 44. 54 II. II. 12. 9 I. 29. 22
21 — 10. 49» 39 343. 0. 18 8. 50. 19 II. 10. 57. 37 I. 29. 14
24 — 10. 36. 32 342. 40. 27 8. 58. 15 II. 10. 36. 27 I. 29. 6

B 2
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Ai disse Observationer ere Dcclinationerne den 3: August, 
den 16 og 17 September noget tvivlsomme. Rectascensionerne 
den 16 og 24 September ere og nogen Tvivl underkastede. Alle 
de andre Observationer og de der af beregnede Rectascensioner og 
Dcclinationer ■> samt Længder og Breder ere meget gode og paa« 
¡idelige til 2 à 3 Secunder i Bue-

Jupiters Opposition med Soten er indtruffet 
efter Observ. 5 Septbr. » - 1R08- 5 Sept. 9t. is', 50,5'*
— — ’ l8o8> 5 Sept. 9> 12. 37,5

æ 2¡. 0. Kidbenhavns Mid. Tid - igoy. 5 Sept. 9. 12. 44.

Jupiters- apparente Længde i Oppositionen
efter Obser. 4 Sept. - - - nt. 13o. tí 27 rf*

— — 5 — - ’ ____I __ “J'2
Middeltal 1 i„ 13. r. 27,95

Jupiters- apparente Brede i Oppositionen
efter Obser. 4 Sept. - - - i°. 2$/ 4,9" Sydlig.
— — 5. — - » i- 29. 5,6

Middeltal i. 29. 5,2 Sydlig.

fc. Mars’s Opposition med Solen 1809-

Mars’s horizontale Parallaxis er taget----I4,2//, og der af
Heide-Parallaxen beregner zzz 12,2". Ecliptikcns apparente Skraa- 
hed efter Baron von Zach's nyeste Sohavler = 23o. 27'. 44'', 
Srederne af de Stierner, med hvilke Mars er blever sammenlig*  
net, ere efter Dr. Piazzi's nyeste Observationer.
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1309-
Kióbenh.
Mid. Tid

cf apparente c? apparente

Rectascens. Declinar. Længde Brede

5 April I2r.2I'.59" 199°.20'. 7" 5°.3O'. I "S. 6S. 19°.55'33" 2. 28. 32N.
6 — 12. 16. 37 198. 58. 41 5. 23. 8 6. 19. 33. 10 2. 27. 13
7 — 12. II. 14 198. 36. 56 5. 16. 10 6. 19. 10. 29 2. 25. 30
9 — 12. 0. 29 197- 53. 27 5. 2. 24 6. 18. 25. 8 2. 21. 51

12 — II. 44. 18 196. 47. 23 4. 42. 0 6. 17. 16. 26 2. 15. 41
15 — II. 28. 9 195. 41. 58 4. 21. 58 6. 16. 8. 29 2. 9. 15
20 — II. I. 32 193. 57. 20 3. 51. 21 6. 14. 20. 18 I. 57. 18
21 — 10. 56. 17 193. 37. 28 3. 45. 43 6. 13. 59» 49 I. 54. 50

Bl ars s Opposition tned Solen er indtruffet efter Kioôenhavns 
Middeltid:
efter Observationen 7 April - i8c>9> 8 April 13t, 59'. 20,5"
— — 9 — - — ___“___ *3-  59» iba

cP f 0 indtruffet - - 1809, 8 April. 13, 59. 15,5

arsTs apparente Længde i Oppositionen
efter Observationen 7 April 6t. tgo. 46'. 0,4"
— — 9 — - - 6. ig. 46 i,5

Middeltal •> 6. ig. 46. 0,9

Uhrs'r nordlige Brede i Oppositionen
efter Observationen 7 April - - «2°. 23. 35,4N.
— ' — 9 — - - 2. 23. 28,8

Middeltal - 2. 23. 32,1 N.

3, Saturns Opposition med Solen i Aaret I8O9.
Stiernernes Steder, med hvilke Saturn er blevet sammenlig

ner, ere efter Dr. Piazzis nyeste Fortegnelse over Fixsriernerne, 
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Tcliprikens Skraahed er cirer Baron ven Zades nyeste Soli avler -~r 
23o. 27'. 43/B". Saturns horizonrale Parallaxezzz 1,02 Secund, o« 
den brugte Höide Parallaxe zz: 0/9S Secund.

Saturns Opposition med Solen er indtruffet efter Kidbenhavne

1809 Kiöbenli. 1) apparenre j? apparenre

Mid. Tid ' Recra-sccns. Declinar, Længde Brede

19 Maj I2f. 7Z. 20zz 239°. 2Z. 3ZZ 18. 11.26 S. 8&. 0°.42z.52zz 2°. IOZ.33ZZN.
20 — 12. 3. 6 238. 57. 23 18.10.33 8. Q. 38. 20 2. 10. 30
21 — II. 58. 52 238*  52. 48 18. 9.38 8. 0. 33. 53 2. 10. 30
22 — II. 54. 37 238. 48. II 18. 8.52 8. O. 29. 25 2. IQ. 21

24 — II. 46. 9 23«. 38. 57 18. 6.59 8,. 0. 20. 27 2. 10. 22
26 — II. 37. 40 238. 29. 49 18. 5.25 8. 0. II. 37 2. 10. 6
30 — II. 20. 44 238. II. 39 18. 1.56 7. 29. 54. 0 2. 9. 54

I Juni II. 12. 17 238. 2. 42 18. 0.22 7. 29. 45. 20 2. 9. 38

3 — II. 3.50 237. 53. 50 17.58.45 7. 29. 36. 44 2. 9. 26
5 - 10. 55. 22 237. 45. 0 I7.57.Î 4 7. 29. 28. 10 2. 9.18
7 — 10. 46. 56 237. 36. 25 17. 55.37 7. 29. 19. 53 2. 8. 58

'9 - 10. 38. 31 237. 27. 58 17.54. 7 7. 29*  Il*  42 2. 8. 43

Middel- Tid
efter Observationen den 20 Maj - 1809 21 Maj 15t. 51'. 51"

— - — — 15. 51. 49
— - — — 15. 52. 5

cP b G indtruffet - 1809 21 Maj. 15. 51. 55

Saturns apparente Længde i Oppositionen
efter Observationen 20 Maj - - 8s. o°. 33" 7,8
— — 21 — - -8-0. 33. 9,6
— — 22 — - - 8. 0. 33. 10,3

Middeltal 8. o. 33. 9



Sat ur ns apparente nordlige Brede i Oppositionen
efter Observationen 20 Maj 2’. I0Z. 25,7z/N.
— — 21 — - 2. xo. 29,2
— — 22 — - 2. 10. 23,9

Middeltal 2. 10. 26. N.

4*  Urans Opposition med Solen 1809»
Strernerne ere tagne efter Dr. Piazzis nyeste Observationer. 

Ecliptikens Skraahed er efter Baron von Zach's nyeste Soltavler — 
23 °. 27'. 43,6". Uranus er saa langt fra Jorden, at dens hori- 
•zontaíe Parallaxis ikkun er en halv Secund, og dens Höide-Pa- 
ralfaxe ikkun nogle faa Decimaler af en Secund.

1809

SOApril
3 Maj
4 —
6 —
9 —

12 —
I? —

Mid.

Urans apparente

II. 10.
IO. 58.
IO. 38.

IIt.47'
II. 35.
II. 31.
I I. 22.

Urans apparente

rid Recrasccns.- Déclinât. Længd e Brede

32 215° .20'. 37'* 13° OD ♦ OD \ 7«< 7°. 32* 42" 0. 28. 26 N.
15 215. 13. 9 13. 33. II 7. 7. 25. 3 0. 28. 21
9 215. 10. 47 13. 32. 19 *7 ( ♦ 7. 22. 36 0. 28. 25

58 215. 5. 54 13. 30. 41 7. 7. 17. 34 0. 28. 25

41 214. 58. 30 13. 28. 18 7. 7. 10. 0 i 0. 28. 19
25 214. 51. 24 13. 25. 56 7. 7. 2. 42 . 0. 28. 19

0 214. 39. 58 13. 22. 12 7. 6. 50. 58 0. 28. 12

Urans Opposition med Salen er indtruffet efter Kiöbenhavns
middeltid :
efter Observationen 30 April - 1809. 27 April. 22t. 34Í 34"

—— — 3 Maj - — — . 22. 42. 46
Middeltal 1809. 27 April. 22. 38. 40
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Da möfk Himmel og Skyer forhindrede, at man ingen 
Observation kunde erholde förend 4 Dage efter at Oppositionen 
var forbi, saa er denne Omstændighed Aarsag til at der er 4 
Minuters Uvished i Oppositions-Tiden, og altsaa maae denne Op
position ansees som meget tvivlsom.

Urans apparente Længde ved Oppositionen 
efter Observationen 30 April - - 7t. 7®. 39'. 13,2 o

Middeltal 7. 7. 39. 13.

Urans apparente nordlige Brede i Oppositionen
efter Observationen 30 April - - o°. 28. 30,4 N.

— — 3 Maj - - o. 2g. 30,3.
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Det nærværende Forsög er bleven til i Anledning af en Un

dersøgelse over Saugmöller, hvormed jeg har sys^elsat mig i 
en Deel af mine Fritimer. Disse Maskiner udgiöre en saa vig
tig Green af den norske National-Industrie > at jeg skulde troe 
at have giort noget nyttigt, dersom det kunde lykkes mig at 
fremsætte en fyldestgiörende, med Erfaringen quadrerende Theorie 
deraf, og jeg har derfor underkastet de enkelte Dele af hine 
Maskiner en saa nöiagtig Undcrsögelse, som jeg formaaer. 
Krumtappen, hvorved de fleste, og her i Landet, alle Sauger dri
ves, har deriblandt været af de vigtigste, da den rigtige Be
stemmelse af dens Virkning indflyder væsentlig paa Maskinens 
Bedömmelse, og jeg derved ikke fandt noget Forarbeide, som 
syntes mig tilstrækkeligt. Thi, endskiöndt dette Instrument horer 
til de ældste Opfindelser i det nyere Maskinerie, og det har, 
med Rer, fundet en særdeles hyppig Anvendelse; saa er det 
mig dog ikke bekiendt, at nogen for Beiidor har giort sig den 
Umage, at undersöge dens Virkning: thi hvad Leupold siger 
derom i sit Theatr, machin, gener, fortiener neppe at kaldes en
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Undersögeise. Men endog Belidor har indskrænket sig paa en» 
omtrentlig Bestemmelse af det Forhold, som bor finde Sted ved 
Krumtappen imellem Kraft og Last, og alle folgende Skribenter 
have slet og ret antaget hans Forskrift. Blot den berömte Land
dorf som paa saa mange Maader har giert sig særdeles fortient 
af Maskinvæsenet, har selv overtænkt den Ting, og, (man 
kunde ikke vente mindre af hans fortrinlige Sagaciter), nöiagtig 
bestemt dét Forhold, som Belidor angav saa omtrentlig, og den
ne Bestemmelse var saa vigtig for Maskinvæsenet, at han be- 
kiendrgiorde den i et eget lidet Skrift, hvis fulde Titel ær; 
’’Theorie der Krumzapfenreine' der wichtigsten für die praliti- 
”sche Maschinenlehre — ein bisher noch nicht aufgelöstes Pro
blem, in aller Schärfe erwiesen von K, Ci Langsdorf. 1803^ I 
dette Skrift sögde jeg da ogsaa en Bestemmelse af den Hastighed, 
som meddeles Modsranden, der er forbunden med en- Krumtap; og 
da jeg ikke fandt den-, saa blev jeg nødt til at söge selv et Ud
tryk derfor, thi dette behövede jeg for at angive den Modsrand, 
som Saugen antræffer i Træet. At finde dette, troer jeg at have 
været heldig nokr og deraf at bestemme hvad ellers indflyder 
paa en Maskines hensigtsmæssige Anordning, eller rigtige Bedöin- 
melse, var neppe mere, end at fremsætte Consequentscr af be
viste Præmisser. Saaledes blev Arbeidet större end jeg selv for
modede, og nu finder jeg, at det er for langt til at være, hvad, 
det egentlig er bestemt til,, et Hielpemiddel til Theorien- af Saug
möller, som jeg önsker mig Tilladelse, engang at maatte frem
lægge. Af denne Aarsag giver jeg mig den Ære, at indsende 
dette Forsög særskilt: jeg tör kalde det aldeles eget Arbcide; 
thi jeg fandt ingen Vei at folge : jeg tör ogsaa sige, at det in-
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deholder Nyt: — men Godt: — der tör jeg neppe haabe at det 
maa befindes. Problemet er i sig selv ikke uden Vanskelighe
der: Bevægelsen temmelig indviklet og gandske egen: og naar 
disse Omstændigheder sættes ved-Siden af min- ringe Ævne, saa 
ligger deri Grund nok til at frygte, at have snublet mere end 
een Gang*.

Den Forbedring, som jeg har vovet at foreslaae, har 
derimod mangfoldige Forarbejdere. Morland — elevation des eaux 
— Ramelli — Schatzkammer mechanischer Künste —■* og andre, 
have været frugtbare i Opfindelser til fuldkomnere Krumtapper. Jeg 
har ikke indladt mig i nogen Bcdommelse af disse Angivelser:- de 
fleste deraf have allerede længe fundet Plads i Bechers närrische 
Weisheit. Alt hvad jeg önsker for mit Forslag, er, at det ei 
maae optages i en tilkommende Bechers, ''’weiser Narrheit“.

Naar en Last, eller en Modstand er sat i Forbindelse med 
en bevægende Kraft formedelst en Krumtap, saa meddeles Mod
standen en Bevægelse, som er forskiellig r Krumtappens forski-ellige 
Stillinger, deels fordi Modstandens statiske Moment forandrer sig i 
Forhold til disse Stillinger, deels fordi Modstandens sande Hastig
hed ikke paa alle Steder er i et uforanderligt Forhold til Krum
tappens Vinkel - Hastighed. Dersom Modstanden selv desuden er af 
den Beskaffenhed, at den forandrer sig med den Hastighed, hvor
med den bevæges, saa bliver dette en ny Aarsag til Bevægelsens 
Foranderlighed, som endnu modtager en anden Modification, der
som ogsaa den bevægende Kraft er en Function af Hastigheden, 
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saaledes soty det f, Ex. er Tilfældet ved Vandhjul., for saavidr de 
bevæges ved Vandets Stod,

Alle disse Omstændigheder kunne give Modstanden en Be
vægelse, hvis Forandringer ei saa srrax lade sig oversee, og jeg 
søger derfor at bestemme dens enkelte Momenter for sig, af 
hvis Samling da maaskee den .hele -Foranderlighed vil fremkomme.

Lad Punkten J7, Fig. i. solliciteres af Kræfter, hvorved 
den beskriver Linier AMR, og lad den paa denne Maade være 
kommen til R. (Det er her nemlig ikke nødvendigt, at angive 
Kræfternes videre Beskaffenhed, eller at bringe Kræfternes Mid- 
dclpunct med i Betragtning, hvilket ikkun vilde forvolde er 
overflødigt Arbeide.) Lad denne Bevægelse retarderes ved en 
Kraft zzz 1?, hvis Masse zzz Q, saaledes, at baade R og Q ere 
Functioner af Applicaten QÆ, saa er M's Hastighed i r —

fudu —.Const : — 2. %A J»*  4~ Q#n)m
~~b~ J (pc 4^^ ds

dersom A. pie 4*  ^Rn}m — B. (Pc 4" Q2?-Ûq ~ Q, og naar
« L .

desuden Applicaten QR—.y', -den tilhørende Abscisse~ x; saa haves

Judu ~ Const'.
^rA (<**  4-

,Z? (ßc 4- yj)q '+ Ax1)

Tilföier man endnu, at 1W skal være kommer 'til det Sted P, 
i den Tid zzz t ; saa kan man undersøge, af hvad Natur Cur
ven maître være, naar det forlangte skal kunne skee i den givne 
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eller i den mueligst korteste Tid. Men dette interessante Spörgs- 
maaler her ikke anvendeligt, hvor Curven er given, eller i det 
mindste indsluttet inden meget snævre Grændser, og jeg forlader 
det her strax for at komme til det, hvoraf jeg venter mig nogen 
Oplysning for min Gienstand-

Derfor sætter jeg, r — ffl' rz j zz i; a — PM 
zzz — Vi P ~ o ; « “ i ; d ~ — 2 ; og da svarer Pro
blemet, om ellers Curven er given, til den Forudsætning at en 
Modstand sættes i Bevægelse formedelst en Krumtap. Man har i 
dette Tilfælde

fudu ~ Conts'.
2 p. A n ,

------- — ») ya ds

For at integrere, udtrykker jeg ds saaledes, at Coordínateme 
regnes fra Middelpuncten C, og sætter Rad AC zzz i. I dette 
Tilfælde maa den hele f foröges med Rad AC zzz p i en saadan 
Værdighed, hvori den vilde findes, dersom alle Linier vare der
med

Kald

0 (f

>*•

saa er y*  -zzz (i — x J ; ds zzz

«*  zzz Const : + ~~ß~~ Arc- ^n* 2

multiplicerede: dene er her ?4. Sætter man da CQ zzz x 
dx

i — Xa)

— X2)) dx 
og

— / fci — Xa) — t) n i — X-)) dx ~ X — I X» — 
Arc. Z + i fin. 2 Z)

folgelig.
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Sæt AP — y; NM rz: og at « zzz j, naar x — (i — x)» saa er 

Con/V. ~£‘ ~ —p(^^4-i sin. 2«)^

4. Af
°S u2 = --------- Ç(i — x) ~ x — 4 ((i — x)s — *’))

— -V (i (« — Z) + i (sin. s a — sin. a Z)^

tages nu x zzz o ~ Z; saa er (i — x) ~ si°*  «> og Hastig
heden i ;V'> zz u = r — (sin. « — f sin. «’ — 
y (I Arc. « + a sin. 2 «))

Naar M er kommet til 2V og sammesteds har den Hastig
hed — w> og nu fremdeles fortsætter Bevægelsen igiennem den 
anden Quadrant NOB efter den samme Lov; da er det klart, at 
Hastigheden vil være aftageude fra N til O, hvor DO — PJf, 
paa samme Maade, som fra M til N> eller at NO vil gicnnem- 
lobes efter samme Lov som NJIT, d, e. omvendt som HIN. Det 
forhen fundne Udtryk tiener da ogsaa at angive Hastigheden i den 
Bue NO, naar man kun her tager x, Z; med de modsatte Tegn. 
Samledes er Hastigheden fra N imod O “

: <5 5ÎCX

v(l C.+Z) (/"«>• » ’ +/«>• ZX>)

og naar Z zzz a, Hastigheden i O — 
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z=z J4 — a $ (fin. .Ä — I fin. — jy<| Arc. a -r 4 fin. 2«)}

Denne Hastighed er da endnu tilovers naar HJ kommer til O 
Dad Bevægelsen nu videre fortsættes, men saaledes, at Retarda- 
tionen forandres til- en Acceleration, dog efter den samme Lov, 
som hidtil bestemte Bevægelsen; saa seer man lettelig, at Ha
stigheden bestemmes paa de forskiellige Steder i Buen OBQ ved 
den samme Æquation, som udtrykker den paa Veien fra 7F7 til 2V. 
Thi Acceleration og Retardation ere kun i Retning forskiellige, og 
deres Udtryk fölgelig kun i Tegnene.

Kaldes derfor Buen BO zz: j ; saa er Hastigheden i B 
= r + © (fin. J — 1 fin. f — v (f Arc. $ + i fin. 2 j))

2 (fin. « — i fin. — \) Arc. « -f- ¿ fin. 2 «))\
— fin. j + i fin. j’ + i) (f Are. i + ¿ fin. 2$) )

Og da fremdeles Bevægelsen fra B til Q skeer paa samme
Maade som fra O til B\ saa seer man, at Hastigheden i Q er 

fin. a — i fin. aJ — 1; (f Arc. «¿-¿fin,
— sin. j+ffin. j’ + y(l Arc j-4-i fin. 2j)y

Det er vel tydeligt, at den anden Halvkreds giennemlo- 
bes paa samme Maade, naar Bevægelsens Lov bliver den samme, 
og at fölgelig Hastigheden i M, efter et heelt Omlob er

fin. a — i fin. —• \) (f Arc. « 4“ å fin. - «)\
— fin. j + r fin. p + i) (f Are, j ’ fin. 2

Ikke heller troer jeg at maatte opholde mig med Construc- 
tionen af Hastighedernes Scale, som ikke synes at kunne have 
nogen Nytte. Denne Scale har for Resten Liigbed med Taylors 
Vibrations-Linie, naar man tager Abscisserne paa en Curve, som

Vid, Sti. Skr. VI Deel. I Hafte 1809. D
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«r enten« "eoncav, eller Convex’ imod Vibrationerne t eftersom 
eller $ er störst«

2.’-
Nyttigere er det vel især for Fractiken, • at bestemme hvad 

Værdie <*  eller ¿ bör have, naar Bevægelsen skal være uniform.

Denne Fordring er aldeles ikke at opfylde i den strenge 
.Forstand’, hvori uniforme Bevægelser sædvanlig tages i Mechani
ken. Men cn periodisk uniform Bevægelse kan- Krumtappen dog 
antage, nåar nemlig Indretningen kan giöres saaledes, at Hastig? 
heden i JZ er altid den samme efter ethvert Omlob,

Skal*  nu Hastigheden i M sredse være =' saa maae 
være

^.Zfiti. a — i fin. —■■ íy Are, a -p ¿ fin. 2 «)\ ___
4 * X — fin. j + 1 fin- V + 0 (i Arc. j 4- 1 fin. 2 5)/
■eller fin. » — | fin. — i) (f Arc. « i fin. 2 «).

— fin, 4.fin. jr —- i) (f Arc. $ + i fin: 2 j)
hvoraf folger, at maatre være: fin. « — fin. p, eller, da

j zzz (1 — «) , naar man sætter Quadranten ~ 1 ; 
fin. a z~ Cosin.

JBMor, som nndersogéf denne' Materie i sin Architecture 
hydraulique T. i. 105 S. finder ved’ at betragte Sværpunkten 
afen Halvkreds, Cosin. & — f, og Hr. Hofraad Lang sdorf angiver 
i ’’Grundlehren d. mechan. Wissensch^. Side 600} og i ’y Handbuch 
der Maschinenlehre^ Side 7, Cosin. u ~ 0,63^...; hvilket vel 
er en Reduction af Mellemhastigheden, men ellers kommer overceps
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wed Beiïdors Forestilling og er blot nöiere beregnet. Paa et an
det Sted derimod '’Theorie des Krum%apfeustt finder den samme For
fatter ligeledes fin. a “ Cosin. ß ~ 0,707t... » -og denne Overeen« 
stemmelse i Resultatet, som jeg her har sögt paa en Vei, der 
ikke har noget tilfælles med Langsdorfs torde vel anföres som et 
Beviis paa Rigtigheden af min Fremgangsmaade.

Under Forudsætning af-en periodisk uniform Bevægelse, 
kunne de forrige Formeler for Hastighedeu angives noget kortere. 
Thi fin. ~sfin. 2 a ~,2 .fim et Cosin. cg derfor bliver 
Hastigheden

■
i M rrr s

i N =22 /^(x2 — (5 fin. « "F ¿ fin. «’ — Arc. « Cosin. «))

3-
Men det er ikke med disse Hastigheder at Modstanden selv 

bevæges; thi det er ikke i Kredsbuer, men i Kredsens Diame
ter, den bevæger sig, og jeg maae endnu bestemme, hvorledes 
disse Bevægelser cre afhængige fra hinanden. Lad være i

“ «, AR ~ «, saa er altid
Q7 zzz d u zzz Q2?. Rr ~ fin. a da.

d~U =22 Cos. a daz
” Cosin «d«2

D 2

— — © (0,1347988...)
i O zzz Z(/2 «— S) (fin. « T fin. «’ — Arc. a Cosin. «))

— AZ(/2 --- £). 0,2695977.)
i B ~ ^(x2 * * * — fin. « 4” å fin. «’ — Arc. a Cosin. «))

= z7^2 — £). 0,1347988...) 
i Q —

4“ fin. “dda-og



tfersom d'da ~ o. Men i Fald enten Modstanden eller Kraften,, 
eller begge ere Functioner af Hastigheden, saa er ei heller dd» 
zzz o; men dog under alle Omstændigheder

du zzz fin. adx
hvor « rilkiendegiver den Vei, som giennemlobes af Modstanden 
i Retning af den vertikale Diameter AB-, medens Krumtappen 
giennemlobcr Vinkelen ACR ~ <#.

. dtx.
Sæt nn Krumtappens Hastighed ~ v —' —, og den dertil

hörende Hastighed af Modstanden i Retning AC saa er
denne Hastigheds Forandring

dzu
zzz dc zzz ----  = fin. a d^a. -4- Cosin. ada*

dt ~
ZZZ fin. adv + V Cosin. ada 

c ~ Const. 4- v fin- a
og da c —— o, naar fin. « ~ o, saa er ogsaa Const. zzz o, og 

c ---  V fin. a.
Herefter er Modstandens sande Hastighed ved Krumtappens 

forskiellige Stillinger
i A ~ v fin. o ~ o
i M zzz v. fin. « zz /. 0,7071...
i TV — v. fin. i riz — £). 0,1347988.)
i O zzz v. fin.fi -f-«) — 0,7071... °>2695977. •)
i B — v. fin. 2 ” o.

Da j" nödvendig er större end X). 0,2695..., saa cr og- 
Z(x® — £)• o,i3479..)> fösgelig > 0,7071.. \ j-; og
Hastigheden er större i TV, end ÆT og O, fölgelig större end 
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paa noget andet Sted. I A og B er den “ o, hvorom jeg ikke 
heller kan giöre mig en anden Forestilling, da Bevægelsen bliver 
retrograd paa disse Steder, og fölgelig, for at blive negativ fra 
positiv, som den var, eller omvendt, maae gaae igiennem o.

Heraf seer man nu, at Modstandens Hastighed er tiltagen
de fra A til Cy og aftagende fra C til By dog saaledes, at hiin 
Acceleration folger en anden Lov end denne Retardation, end- 
skiöndt Begyndelse og Ende ved begge er = o. Disse ere da 
egentlig de særegne Forandringer, som ere forbundne med Bevæ
gelsen formedelst en Krumtap.

4-
For at kiende denne Bevægelse fuldkommen, maae man 

endnu' bestemme /. Dette kan nok skee ved een af de forrige 
Formeler; thi man kan lade Bevægelsen begynde hvor man vil 
paa de Steder, hvor den er muelig, d. e. hvor der er Accelera
tion, og tage Integralet saaledes at Const. ~ o. Men dette Ar- 
beide bliver ufuldstændigt, da den bevægende Kraft her, som 
ved alle Maskiner, i Begyndelsen virker med en större Overvægt 
og fölgelig foraarsager en större Acceleration, som lader sig van
skelig bestemme. Man behöver ikke heller at indlade sig heri; 
thi naar Kræfterne, som anbringes ved Krumtappen, ere givne 
saa kan Indretningen altid giöres saaledes, at Hastigheden paa 
hvilket som helst Sted, er af en given Störreise. Der maae 
nemlig altid findes eet Sted, eller der maae være een Stilling af 
Krumtappen, hvor

tR 2= t>P.
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•mar den bevægende Kraft zu P, har den Hastighed zu &, me
dens Modstanden zu R antager Hastigheden zu c> og da £ zu 
V. tin. »

ß Psaa er: v ~ - ----- • -
fin.' ct> R

hvilket Udtryk altid giver een af de, forekommende Størrelser, 
naar de övrige ere bekiendte.

5
Sætter man nu / mz v, naar fin. <a zu 0,7.071 ♦ og

endvidere: $ zu e, j; saa giver
r R R

e ~ fin. ~ 0,7071..., X -p

Maskinens Indretning.

Sæt f. Ex. at Krumtappen staaer i Forbindelse med et Vandhiul, 
hvis Radius indtil Stödets Middelpunkt, (eller ved Overfalds - Hiul, 
Radius af den zzz centriske Linie i den vandholdende Bue) — r, 
og at derved tillige er anbragt et, eller flere Mellem-Hiul, som 

n
give det Forhold ~J saaledes at n er .relativ til Hiulet op- m 

m a
til Krumtappen, saa bliver:

e: i zu n. r : m.g

■ttl 1
sg deraf haves -tf uz — R~— R, og

n. r e,ç

S ~ 1 _€
e R 0,7071... J3> 
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livor B er det dynamiske Moment af de Masser^ som sættes til
lige i Bevægelse.-

Ved Hielp af disse Udtryk kan enhver Maskine, hvorved 
der findes en Krumtap, anordnes säaledes, som Hensigten, og 
Omstændighederne, eller de givne Vilkaar kræve,

Endelig kan man forlange at vide, hvad Tiid der behoves 
for at fore en given Modstand igiennem Diametret! AB. Den 

' findes af den almindelige Formel '
du 

dt ~— saaledes,- 
c

i° Naar Modstanden er i P, eller Krumtappen i den Stilling CÆf; 
vaa er den sidstes Hastighed — r, og c ~~ r. fin. «: derfor her 

p du f¡ fin. a da
' dt ~ -..\~ — »■ —_------- -

r. fim « x fin» a

s

t‘ ~ Conjf. + —Arc. tf
j

og da t forsvinder tillige med a, saa er Const, zzr o.
2° Naar Krumtappen staaer horizontal, og fölgelig Modstanden 
er i C; saa er c — vj og

dt ~ —— dtt
— V
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her er nu u zz i — Cosin. (« + y)
du zz fin. (a 4- y) ^ (« + y)

0
dl ZZ Z—, fin. (a 4« /) rf (a y)

V

r zz Const. — Cosin. (a, 4“ y)
V

sæt her y zz o, saa er r zzz i, og

Const, zz t 4-------Cosin. a
V

P
f zz t 4" ---- (Cosin. « — Cosin (« 4" y))

V

Naar nu y zz (i — «); saa er Cosin (« 4“ y) — Cosin i — o, og
A •

t ~ t 4- ——. Cosin. »
V

Arc. a Cosin. o x .
s i^s*  — 5?. 0,1347...)/ ?

30 Naar Modstanden er i Z) eller Krumtappen staaer som CO, hvor 
dennes Hastighed er zz v zz t^s*  — 0,2695...) og c zz
v. fin. (1 4~ *)

• F
da er : i* ---- du zz —---- ------ ----- -. du

c v. fin. (1 4- *)
her er: du zz fin. (1 4" a) ¿ C1 ”t*  *)

dr' zz . d (1 4" •)vSKI fej \
A

/. ~ Const. 4" — • Arc. (i 4~ •)
v

sæt « zz 0; saa er »' zz r, og
i

0
Const. — T — — Are. xv
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fölgelig: = «• + —> (Ave. (i +,) — Arc. i)
/

zzz r 4—— Arc. «
.V

(Are. « Cosin. « Arc. « \
X K(x2—£>.0,1347...)^ X(x* — £). 0,2695...)/f 

4° Naar endelig Modstanden beånder sig i B, da er
p du 

dT= —V
p

og man har: T zzz d 4-------Arc. a

Den Tid, som Modstanden tilbringer paa Bevægelsen igienneni 
Diametren AB er derfor ~

Cosin. »4------------------------ 4-
^(x2 — £). 0,1'347 ..)

4-

Arc. «
^{f1—£>.0,2595«.)

7-

Hertil föier jeg folgende Anmærkninger:
Af de Udtryk, som angive Hastigheden (2 & 3) er det 

tydeligt, at den paa ingen Maade kan blive uniform. Var dette 
endog nrueligt for Krumtappen, saa maatte dog Modstandens Be
vægelse i Retning af Diametren blive foranderlig, da den nod- 
▼endig maae blive ~ o ved Enderne A^B, af Diametren, og 
derfor bestandig tiltage indtil det Sted, hvor den bliver störst, 
eller, fra dette aftage til Null.

PU SW. Skr, VI Did. J Htfn 1809. E
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Ihvorvel nu denne Mangel i Uniformiteten ikke kan aldeles 
æfhielpes, saa kan man dbg formindske- dens Indflydelse i det 
mindste paa Bevægelsen af den, af Kraften angrebne Punkt. Thi 
denne Punkts Hastighed staffer altid i et rationalt Forhold til 
Krumtappens Hastighed, og kan f. Ex. udtrykkes ved pp.v, eller 
ogsaa som for (5) ved e. U, hvoraf folger, at det, som kan 
skee til at befordre Krumtappens. Uniformitet, tillige er giort for 
den eensformige Bevægelse af den, af den bevægende Kraft an
grebne Punkt. Og nu seer man, ved at betragte de Udtryk» 
som angive Krumtappens Hastighed, at den forandrer sig des min
dre jo mindre den Deel kan blive, som er foröger med S3, eller 
jo mindre 33 selv kan blive. Kunde S3 blive saa liden, at 
53.0,1347.... var at ansee som intet imod .r=, saa-var Hastighe
den i. N ~ /z(.r2 — S3. 0,1347...) — r °g Bevægelsen fra M 
lil N saa godt som uniform. Hastigheden i 0, som er 
~— fV2 — 53. 0,-2695,.) var' da kun lidet mindre end r og For
andringen i Bevægelsen fra N til O, og fra O til .5,. hvor Ha
stigheden igien er — S). 0,1347...). — /, ubetydelig.
Kunde det bringes derhen, saa var saa meget vundet, at den
bevægende Krafts Hastighed blev saa nær eensformig, hvilket især 
bliver vigtigt, naar denne Kraft er anbragt ved et Vand-Hiuh 

Efter det forrige er “
♦
og fölgelig bliver 53 mindre,

S ' B fin;. ‘ B 
jo mindre Krumtappens Længde

m p, jo mindre Modstanden J?, og jo mindre Kraften zzz P, 
«Iler jo större det dynamiske Moment af de bevægede Masser 
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izz 7?, óg jo «torre /, d. ft. Forholdet af Koftens Hastighed 
ril Modstandens er.

Herpaa grunder sig Tanken om, og Nytten af de saa kaldte 
Sving-Hiul. Thi naar det ivrige, som bestemmer Mechanismen, 
er givet, saa kan man altid endnu anbringe en Masse ved hvis 
Moment B bliver större, og man kan angive denne Masses for
nødne Störreise, under det Vilkaar, at Forandringen af Krumtap
pens Hastighed skal blive inden givne Grændser»

Sæt f. Ex» at i folge denne sidste Bestemmelse maatte være, 
iö zzr a, altsaa

. 4^.e’ R
* —" f '* B

fremdeles at f, i?, r, ere givne, og man forlanger at vide, 
hvilken Tykkelse Vand-Hiulets Krandse maae have,, for at give 
B den fornödne Quantiret«

Lad være Krandsens ydre Radius ~ Ä, dens indre ~ t, 
og Tykkelse = <; saa er det dynamiske Moment af tyende, til 
et Hiul hörende Krandse —

— (ä4 — v4M
De övrige, tilligemed i Bevægelse satte Massers dynamiske Mo
menter kalder jeg — C ; saa er

B = C + (Ä*  — t4) *d.
n.. r n Ä -J- r

videre er: ¿ ~ ----- — —•--------w, f m 2. j
E 2



og naar nu Vægten af i Kub. Fod Træ, hvoraf Krandseue og de 
øvrige Masser bestaac er ~ >i,' saa faaer man-

__ ______________ ■ s-g- e*  ”>■ R______________
£>— (*.  d. (S*  — tt). (S' + r) + C (S + r))».*  

hvoraf man finder Krandsenes Tykkelse

d
8. ot. p4 7?.

a. n. i]. (5t 4- rj

Denne Oplosning, er noget lettere end den, Hr. H. R. Langf- 
¿orf giver for det samme Spörgsmaal; — Handb. d. March. L. 
pag, 25. og Grumdi. d. ineoh, Wisf, pag. 385 — men den betræf- 
fer ogsaa kun eet af de simplere Tilfælder. Ikke heller er jeg 
saa forfængelig at troe, at have giort noget, som taalte en Sam
menligning med hiin berömte Lærers Arbeidcr jeg anförer dens 
Autoritet blot i den Hensigt, at bevise mine Præmissers Rigtighed, 
ved at sammenligne mine Resultater med hiins Læresætninger. 
Og ved denne Sammenligning vil det findes, at alt der, som 
Langsdorff udleder ved en ypperlig Analysis, ogsaa folger af de 
foranförte Æcpationer.

Man kunde opnaae den samme Hensigt, naar / kunde tages 
saa stor, at £>. 0,1347... saa godt som forsvandt imod J*.  Men 
denne Udvei er sielden at benytte, da Hastigheden tvertimod fol
det mesre er tor overskride en vis Grændsc. som f. Ex. ved 
Sugværker, Saugmöller o. fl. Dette giver endnu Anledning til 
en anden Anmærkning over den Maade, hvorpaa Indretningen 
kan træffes, naar den störste Hastighed, som Modstanden efter 
sin Natur tör antage» gives.



Er dette at tage i den strengeste Forstand, saaledes nemlig, 
at Modstandens Hastighed intet Öieblik tör være större end den 
foreskrevne, da bestemmes Værdien af x formedelst den Formel, 
som angiver Modstandens Hastighed paa det Sted, hvor den et 
störst, nemlig i N. Naar den givne störste Hastighed er f. Er. 
rz u, saa har man

/ — + S). 0,1347...)
Kræver man derimod blot, at Hastigheden, hvormed Rad. AC 
eller Diam. AB, giennemlöbes, bliver inden den givne Grænd- 
se, saa finder man x af denÆquation, som giver Tiden r eller 71

Til Afkortning sætter jeg deri 0,13479,.

eller T =da

7
a

(naar man nemlig

i 
i° — 

u

7’ °s

saa faaes heraf i förste Tilfælde, J

p
efter der forudsatte Vilkaar skal være t ~ — 5u

2 0—-•) folgelig
u

e_____________ i

4* 1 )
o

Og 2° ---U 4- ~ a____
/ /{.i +1 ) 3 4". 2 y

3 3 ~3~

sætter Arc. a ~ o; Cosin. * zz r) 

—■ (41 + 7) + °')*

s
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Hidril har jeg forudsat, At Intensiteterne P og 7? ere 
uforanderlige, en Forudsætning, som dog ikke altid kan tillades., 
Saaledcs er f- Ex. P en Function af Hastigheden naar den bevæ
gende Kraft er anbragt ved et Vand-Hiul, for saavidt dette be
væges ved Vandets Stod. Ogsaa Modstanden kan være af den Art, 
at R bliver en Function af Hastigheden (saaledes som det f. Ex. 
er ved Saugmöller) og under disse Omstændigheder vil de forrige 
Opgaver modtage Modificationer, som jeg söger, om mueligt, 
at bestemme, '

En almindelig Form af de Functioner,’ som kunne udtryk
ke Intensiteterne, lader sig maaskee ikke saa let angive, og om 
saa var, vilde dens Brug formodentlig fore paa indviklede Reg
ninger, hvoraf Nytten kunde være uvis. Derfor vil jeg tillade 
mig, at holde mig til et bestemt Tilfælde, saa meget mere, soni 
det ikke cr af de simpelste, og dette hele Arbeide egentlig er 
blevet til i Anledning af samme.

’ • t V
Lad altsaa Modstanden være et Saugblad, anordnet paa dei> 

bekiendçe Maade til at skære Bielker eller Planker, og lad Sau
gen drives ved et Vand-Hiul formedelst en Krumtap.



Jeg haaber ved en anden god Ledighed at könne bevise baade 
rheoretisk og af Erfaringen, at Modstanden af en Saug, hvis Ha« 
stighed ~ r, er zzz

Æ — 51 — Q5. £*
Sætter man nu Vamd-Hiulets Rad: indtil Stedets Middel

punkt zrzz r; Profilet af Hiulets Kasser eller Skuffer — q-. -den 
vandholdende Bues Længde zzz /; Hiulets Hastighed ~— v; det 
tilstrômmençle Vands Mellem-Hastighed ~ o; Vægten af i Kub. 
Fod Vand ~ saa er

hvor n ~ 2 i en ubegrændset Ström, ellers — 1.

Dette Udtryk indeholder ikke de Modifications!*,  som den 
finere Theorie angiver, fordi de her ere overflødige, da man 
kan, og fölgelig bör giöre Indretningen saaledes, at P er con
stant, eller dog kan ansees som saa. Det samme kan, efter 
det forhen anførte ikke finde Sred ved Modstanden, og derfor 
bliver det vel tilladt at indføre P som bestandig, men tillige nød
vendigt, at udtrykke R ved en Function af c.

Ï den forrige Different. Formel (1.) for Hastigheden vil 
man nu maatte skrive: v. r, \). P. isteden for i)A} og m. y. 
(51 — 05 f3) isreden for y A, hvorved man erholder .

udu — ——(«i. P (51 — — «• r. p. P]yz dr.n. r, Jj.
. .

og da c — u. y

vdu — —- (m, ( (51 — 05 «’ y’) y — ». r. p. P) ys. drTí» T• x/ø

I
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Men dette Udtryk lader sig vanskelig, eller slet ikke in
tegrere- Havde man ^ y2 u2 for yz uz > saa lod de forander
lige Störrelser sig separere, endskiöndt Regningen bliver meget 
vidtløftig. Istedcn for at sætte denne herhid, troer jeg, at 
torde antage uy vy saaledes, at v er den Hastighed, Krum
tappen har i TV, hvilken omtrent holder Midten imellem Hastighe
derne i M og O. Man seer, at man ikke kan feile meget ved 
denne Substitution , som lader sig forsvare, ligesom det er for
svarligt, at man f. Ex. sætter rfx zzz i eller ~ Const, hvilket som 
bekiendr skeer ved Integrationer formedelst Newtonf Parallelogram.

Tillades mig denne Substitution, saa er:

(rø. e — tn, ç. Q5. vz y6 — n. r. t). P y*\  df
n.r.B J '

Ved at sætte igien y2 ~ i — x2, seer man strax, at Integra
let heraf findes paa samme Maade som forhen

— Const.[w.f. 51.—jx’) —-m. f. 03. v3. x’
Z(i — x2) — «. r. P. p. (f Arc. z 4~ ¿ fin. a z)]

For AP ~ y; NM ~ a; fölgelig i — p = fin. *,  og frem
deles for X — (i — y); u ~ s bliver
Const. — fs — [w. f. 01. (fin. a — t fin. «*)  — tn. ç. 55. tPfa Arc. «
-|-(Hfin.«— I fin. a’4- i fin. A*).Cosin.  «)—r. P. p.(£ Arc. «-f- ¿ fin. 2®)] 
Sættes nu x zzz o; saa er:
«=—ja — (fin.®— I fin.«’)—-rø.?03.v’ (& Arc.«4-(Hfin. «

— J fin. «’ -J- i fin. «’) Cosin. — w. r. P. p.(| Arc. a 4- ¿ fin. z «)] 
hvilket er Hastigheden i N

Her er fölgelig v ~ og man finder u af en kubisk Æquatioik 
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Mindre nöiagrig, men dog nöie nok og kortere findes Værdiea
af w lige ril af forstaaende Udtryk vedat taget/“ /z(r 2 £).o> 13479...)

Hvilken Vei man end vælger, saa er det dog klart, at 
Hastigheden i O ogsaa her findes ved at subtrahere fra sz det dob
belte af hvad der maatre subtraheres for samme i 2V; at Hastig
heden i B er lige saa stor som i N, og i Q zzz /.

Ogsaa her findes at være: fin. a “ Cosin. «, naar Bevæ
gelsen skal være periodisk uniform (a.) og i dette Tilfælde er Ha 
stigheden — tz.

i M “ /
i N ~ Z(j-2 — (F. [m. ç. fM. 0,5892558...— m. % X

i
Zfr*  — £). 0,1347 ..)’-0,788512... —«. r. P.0,45445..]) 

i O zz — 2. £v[w. e. 2!. 0.5892558...— w. fl. $ X
Ær2 — £>.0,1347..)’. 0,7885124.. . — ».r.P. 0,45445..]) 

i P =z lf{sz— (£. [m. f. 21. 0,5892558... — m. p. ® X
— ©.0,1347...)». 0,7885124,. — n.r.P. 0,45445..]) 

i Q — r.

9-
Modstandens Hastighed i Direction AB er ogsaa her, som 

forhen (3.)

I. c. = V. fin.

Hassigheden J findes her ligeledes som i (4,) ved at sætte 
hvad under alle Omstændigheder maae være eet Sted:

Fid. Sel. Skr. VI Deel, 1 Hafte I §09. F
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V. P = r. R = r. fin. a. R.
Her udtrykkes R og P ved Funktioner af j, hvorved man. 

erholder

(û C S \------- L_a a -j- / Y « q
z

e~ a. q. e
co- dette giver, naar man sætter------------------ —

* 2. >i. g. 5). fin. = 5

fin. «4

«

0 zz o
hvoraf man finder paa bekiendt Maade

II. X Z« G + Z(i G- go) + Z(f G - S(i G= - 
Tiden T er ogsaa her som forhen (6.)

III. f-- (o>785398
s ' + 0)7-5398: ..

v'
0,7853981 •+

V"

+ 0,7071068..
V'

)
hvor jeg til Afkortning sætter Hastigheden i TV — rz; i O — v". 
Maskinens Indretning, cher f, finder man af No. II, naar x
antages bekiendt. Man faaer

*
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io.

Det forstaacndc indeholder, som jeg vover at smigre mig 
en Theorie af Krumtappen, hvorved man bliver nöiere bekiendt 
med dens Natur, og følgelig mere Herre over dens Virkning end 
hidtil har kunnet skec. Kundskab om det Défectueuse, som er 
forbunden med et Instrument eller en mechanisk Indretning, synes 
at kunne kræves af Theorien; men at den ogsaa skulde angive 
Complementer til Dcfectcrne, det kan vel ikke fordres. Imidler
tid være det mig her tilladt at fremsætte mine Tanker om Mue- 
ligheden af cn Forbedring.

Bevægelsens uundgaaclige Foranderlighed, og den deraf fly
dende nødvendige Overvægt, ere de Omstændigheder, hvorved 
den mechaniske Effect formindskes ved saadanne Maskiner, som 
ere satte i Bevægelse ved cn Krumtap: heraf dependerer da In
strumentets Pcrfcctibilitet.

Den Kraft, som anbriges ved Krumtappen, maae efter det for
rige være — 3?. fin. » zzr 0,7071... X naar en Modstand — 

2L. R skal sættes i Bevægelse. Det kommer da an paa, om 
tf

' 2
det Forhold; 0,707106.♦.: ----- -— kan blive mindre.

3>I4I59

il.

Jeg sætter engang, at Punkten 1VÏ Fig. 3 ikke bevæges i 
en Kredsbue men i den elliptiske Amn, for at see, hvad
deraf kunde folge, naar Bevægelsens Lov endnu bliver den sam
me.

F 5
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I den sidste Forudsætning er her igtcn

Men nu er ds Differentialet af en elliptisk Bue, og det et 
ikke rationalt. Her hielper jeg mig saaledest jeg sætter ACM — ß 
og CP zz X (at begynde ved C), og fremdeles AC~ a, Cn~b* r 
da err

Pm — -—. tang. ß. x zz. 5. fin. Æ d
CP zz x ~ a. Cosin. ß

folgeligr dPms zz
Z»4 fin. 2 ßz

4. Pm*
dßs

dCP~ zz a-t fin. ß~ d ßs

d s*  zz dPm- -f- d CPz zz
¿4. fin. 2 ß- 4- 4 as. b~.

4. bz fin. ßz
fin. S4 
------- dßa

ds zz dß. P\fr Cosin. ß~. -J- fin. ß‘)
og da a. Cosin. ß zz CP zz x; a fin. ß zz P M — y (Coordí
nateme i Kredsen) saa er

ds
2 a*

Den irrationale Ded angiver jeg ved en Rad, og faaer da 
nab* * 3\a*-b zy 6 \

dßl 1-------------- xz — ------- -i-x* ———Lx —... 1
X 2 0« 4 o4 2.4.Í.0» J

Herefter skriver jeg i Grundformelen,— u isteden for o.
• \ ' a J 3

da Aplícateme PM,. Pm, sig forholde zz a:5, og sætter 
<r — b*----- -----  zz p*  Da er.

a*
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2. g. a4. A'--- ■■ ■* — •
J? (y — p)ÿ* dr

og nu höre x> y, igien til Kredsen AMJB.

4^ a b3 A 
n — €, da cr

Jeg sætter

«- zz Const. + Or [(r — (t + f ppc- 4“ I (1 ? —*•  i p*)  x*}x
— p (f Arc. x -J- ¿ fin. 2 x)¿- Ip p(f Arc. x — f x — x~)

— i)tlp— 3^a)-(|Aic. x — (i *»  + V x) ^(1 —xs)] 
u=~ Const. 4~ C [(1 — i (t + ¿ /j)xs-4~ < (f P' — i P2) x4)x
— 1 V ((4 — (X 4" « P^P- Arc. x 4- (1 — I p} fin. 2 x

— (Ip — 4 P^-C* 3 4- | x)^(i — **))]  
Sættes nu igien AP zzz p, MN — «, og for x z=z (1 — £), 
u zzz r; saa er*
Const. — @[(1 — i (1 + i pï fin. «2 4~ l (1 P — lP£>) fin. a4) fin.
— ¿ Cosin. « (( 4 — (i P 4- I 7?a) Arc. * 4“ G — 1/0 fin. 2 « — (it?

— i p-'} (fin. «3 4" i fi°- a) Cosn. «)] 
og dette giver, naar x zzr o, Hastigheden i n =r
«" ~ js •— (£. [(1 ~ i G + lp') fin- a~ 4" < (i ? — 4P a) fin. a4)fin.a 

—- 3 Cosin. a. ((4 — (I p 4“ v P6) Arc. a 4~ (1 — f />)fin 2 a — p
— i?a)-(fin «’ 4" « fin. «)Cosin. a)].

Tí.
Det cr uden Tvivl overflødigt at beregne udforlig, hvad 

desuden folger af Analogien med det Forrige (1 og 8), at nemlig 
ved den videre Bevægelse efter samme Lov, Hastigheden i o er — 
i® zz /*  — 2 S [(i — i (1 4“ 1 p) fin. a 4” I (1 P — 4 j»2) fin. »4)fin. « 

— 4 Cosin. « (4 4~ «.)]
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Medens Bevægelsen fra o til B, hvori Retardationen er 
gaacn over i en Acceleration efter samme Lov, kan Hastigheden 
dog udtrykkes paa samme Maadc, naar man kun bemærker, at 
saaledes som den for Bevægelsen igiennem mno udrryktcs ved Li
nier i Kredsen, hvis Radius AC — nu derimod for Be
vægelsen igiennem oBq maae udtrykkes ved Linier i Kredsen, 
hvis Radius zzz Cn zz 5. Man behover kun ar dreie Figuren, 
saa at nC bliver lodret, for at see, at Hastigheden da angives ved 
de samme Stykker i K.icdsen anb, hvorved de for udtryktes i 
Kredsen A NB, Fig. 4.

Med denne Forandring faaer man

heraf finder man Hastigheden i q, naar —-—

V- 2 +17-0Cos. «2 -f-f (f p —¿ p2) Cos.«4) Cos. „
— i Cos. a ((4 — G p — (i p + i p~). Arc. (1 — a) 4- 
(1 — f /;)fin, 2 (1 — O Ø/j —i^2).(Cos.«*-f-  1 Cos. «fin. «)] 

Skal nu Bevægelsen ogsaa her være periodisk uniform r da 
nnaae være v2 — j-2, fölgelig, naar (r — a) ~ ß

Cosin. a ~ g. fin. ß ~ G fin. <?.

A
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Men 
den Kreds,

¿4

n4 -f- b4 — fin. 3

Buerne « og p höre til Kredsen, hvis Radius ~ n. I 
hvis Rad. — b höre disse Buers finus til Buer —

(« — y) eller — (ß -f- y) saaledes at fin. (ß 4- y) zzz — fin, 3

f—— >
\u4 4- ¿ V og denne fin.

holdet af Kraften til Modstanden

söger man for at bestemme For-

Anmærkning. Naar a — alrsaa Ellipsen gaaer over til

en Kreds, saa bliver fin. P — = fin. a

ligesom för, (2.) og dette tiener her til at bevise den for- 
sraaende Regnings Rigtighed.

Men hermed er det egentlige Forhold af Kraften til Mod
standen endnu ikke fuldkommen bestemt. Thi Hensigten af den 
her fremsatte Analysis var, at reducere Bevægelsen i den elliptiske 
Bue paa Bevægelsen i en Kredsbue, hvis Rad. — n, men hvis Læng
de er — <?> ikke—«-. Skal nu dette blive sandt, saa maae Punkten M 
foruden Bevægelsen efter Buen, endnu tillige meddeles en anden, i Ret- 
ningÆbn', hvortil behoves enKrafr, som forestilles vedÆ7w', saa atÆW—

<1

*------- fin. (P 4~ r); Og nu er den forenede Kraft,
a

ger Æ2 i den elliptiske Bue Amn
f .Cl — b\ „ 

som bevæ-
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J3-
a

Dette Udtryk, som man seer at variere med Forholdet — 

tilkiendegiver nu Kraften, eller egentlig (hvad dog er overflødigt 
ct erindre) Forholdet af den, v.ed Krumtappen fornødne Kraft til 
don, som vilde være fornoden, dersom Modstanden stedse be
fandt sig i een Afstand fra Bevægelses - Axen, hvilken Afstand 
antages ~ i.

ved den elliptiske

Krumtap
2. a

Kraft

V

• • •

p*  x*

/ <\

X. ’

(I - i i *a -

Lad
a

- F)- = g - 5)-

— J. 0,60921... — 0,81228...
Den elliptiske Bues Længde er =
/lir fdß (1 — 3 p x2 — 5 p' x4 — /i

3. 5. s  r ----------—----- p4 X*  — .. .) — f ---------- ;
2. 4. 6. 8« 1 —x~

T 2 i _ I I'X x6S I X *-- jx. 7 29 •*
nu er

Zrxdi).
\ O4+ q

dette Forhold, være;

1; saa er

Sætter man den elliptiske Peripherie — ¿7, saa er Modstan- 

den i samme Forstand — —> og derfor er
y

“ ;' Fy M
Modsrand zzr 2 — —\

nu,- for at faae et tydeligere Begreb om

Z’—----
81 4“ i<5

j
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Arc. ß + tV x — Xs)

10 : 9,45

— •- — — ïirfï4» ¿4 Arc. p 4" tit4« (<s x* -f- <s **

—'■- ■ ■■ ' ' ■■■■ ' » **— ■■ ». ' ■ 
£ ZZ2 (i   (tj 4“ siffä 4" HffÍ7á))ArC. P 4* (ff? X 4" Täff («X* 

4- ff •*■) 4* TTtls («ff X» 4" «Î *’ 4" ¿I *)) --- **)
eg for X =zz 0, er den elliptiske-Quadrant zrz: 
•S’ “ (x —* (77 4* ïHî 4- tHsj«)) Arc. p

C 77760 4- 16200 4- 1875\ r ,
X — -------- -------------------------- —0,828823... X i^.a.

55987a y
Den halve elliptiske Peripherie bliver derfor zzz f q —

2. a 2
2,60383... X fl> °S nu er:-----— ——7T~ ~ °>768io....q 2,6038...
Saaledes bliver ved den elliptiske Krumtap:

Kraft : Modstand ~ 0,81228... : 0,7681.. 
hvorimod man har ved den sædvanlige Krumtap:

Kraft : Modstand zzz 0,707106... : 0,637... ~ 10 : 9
Heraf synes det da beviist, at der behoves betydelig min- 

dre Kraft ved den Elliptiske Krumtap, end ved den sædvanlige 
a

Kredsformige, og videre: at Forholdet — kan tages saaledes, 
b

at næsten ingen Overvægt behoves. Thi jo mindre b bliver imod 
o, jo mindre bliver ogsaa Ellipsens Peripherie, og jo stö^re £ol- 

gelíg Quotienten —} hvorimod (2 — —). -7—7777 ) aftager.q a \a ¿ y
Vid. Sel. Skr. VI Deel. 1 Hafte 1809. G

+ ¿4 x) t^i — x* 2 * * *)
Xs dx

-f-J- -c = - • ••• + '••4« — >■)

, x t dx

dx
— t/« / Arc. p 4- //« (i X1 4- i x) Z(i — *«)

X« dx



SV

Anmærkning,. Förcnd jeg nu gaaer videre, være det mig til
ladt ar indfore her en Anmærkning, som jeg glemte ar giorc 
paa sit Sted, og som betræffer det, (ir.) meddelte Diffe
rential af elliptiske Buer. Dette Udtryk har jeg ikke 
fund:t paa noget andet Sted, men selv udledct det paa 
den fremsatte Maade, og denne Omstændighed kan vist 
ikke tiene til sammes Anbefaling. Men jeg synes dog, 
ar Raden falder hastig nok sammen, des hastigere, jo 

n
mindre Forholdet —— eller jo mere b nærmer sig i Vær- 

b
die til a og jo mindre x er, saa at Quadranten finde« me
get nöie af faa Leed , hvormed Arc. ß zzz fr er multipli
ceret. I det, her beregnede Exempel, har jeg kun brugt 
tre Leed, hvoraf det tredie omtrent udgiorde Arc. ß, 

a 3
endskiöndt Forholdet — zzz ---- endnu er stort. Ikke

b s
blot Meridianens Peripherie, men ogsaa» mindre Dele af 
Quadranten synes at kunne findes kortere paa denne Maa
de end ved den Rad, hvoraf man sædvanlig betjener sig, 
og som, hvis jeg ikke feiler, er angiven af Stone (S &f 
the inverse method of fiuxions — Newt, opuse.} Men det
te er dog ikke, hvad jeg synes at være det meest inte
ressante: jeg mener at finde en Sammenhæng, af den 
elliptiske og Kreds-Bue, som igien opliver et svagt Haab 
til Ellipsens Rectification i det mindste ved Kredsbuer.

14.
Naar det nu er fordeelagtigt, at bruge elliptiske Krumtap

per, saa vil (Tet komme an paa-, om en saadan Indretning kan- 
'angives, hvorved den tilsigtede Fordeel opnaaes.

Iblandt de flere Angivelser, som ril den Ende lade siggiöre, 
.synes den folgend«, især for Simplicitetens Skyld at fortiene no- 

» / O i ï A l. J I" ' ’i ' j 



gen Opmærksomhed. ACD, er Krumtappen, som et sût saaledes 
pai den ¿^kantede Axe C, at den er bevægelig frem og tilbage 
paa samme Axe, hvortil Krumtappen er udskaaren fra D til JC 
Ved Enden D‘ befiiidcr sig en liden Valse, bevægelig paa en Axe, 

■«om er befæstet lodret paa Krumtappen, og denne Valse gaaer i. 
Kanalen FDEGHy hvorved Krumtappen skydes tilbage fra C til AT, 
efter som den dreies fra A imod B, formedelst Axens Omdrej
ning. Saalcdes befinder sig A, efter at have giennemlöbet Qua
dranten, ikke i B, men i B', hvilket jeg troer Figuren viser 
tydelig. D'E og D'F ere Kredsstykker:

*5«
Denne Indretning giver Anledning til tvende Betragtninger: 

P Det er klart, at den samme Kraft, som udfordres, naar 
Krumtappen naser indtil 2?, ikke behöves, naar den kun gaaer til 
B‘. I förste Tilfælde behöves en Kraft = 0,707 t... for at 
overvinde en Modstand “ 0,637...; i andet Fald bevæger Kraf
ten ~ 0,81228... en Modstand zzz 0,7681..., eller en Kraft 

0,81228... X 0,637...
zzz. ---------------------------------~ 0,6736... er tilstrækkelig at be-

0,76g i...
væge Modstanden zzz 0,637... Men desuden befinder Modstanden 
sig i en Afstand fra Bevægelses-Axen, i försse Tilfælde zzz u; i 
andet derimod zzr b* saa at der behöves, for at bevæge den 
samme Modstand paa samme Maade, i förste Tilfælde =0,7071.^ 

i andet derimod “ 0,6736... X b. Fölgelig hehöves 
,  ....1,, , .  , 0,6736.. % b R*ved den elliptiske Krumtap kun den Deel ---------- ---------------5

0,7071.. X a R 
af den Kraft, som maae anvendes ved den kredsformige, og 

a
denne Fordeel kunde blive betydeligere, naar Forholdet —blev 

b
storre. •

20 Men derimod kan man ikke sætte R “ R'; thi foru
den den egentlige Last R) foraarsages her en dobbelt Friction;

G 2
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som ikke har Sted ved den sædvanlige Krumtap; nemlig baade 
ved Axen C, medens Krumtappen skydes frem eller tilbage» cg 
i Kanalen FDE, formedelst Bevægelsen af Valsen 2?, og disse
Frictioner ere saa betydelige, at de 
oin mueligt, angives.

Fig. 6 PCp er Krumtappen, 
zrz P, hvis Direction og Stórrelse

bör videre undersoges, og

og ved P virker en Kraft 
forestilles ved PQ. Man

og at det er

PMC er

R

seer tydelig, at i denne Stilling af Krumtappen den Deel af Kraf- 
PP r> ten PQ, som virker lodret paa PC er = ——. P, 

denne Deel, som foraarsager Pression paa C.
Formedelst Liigheden af Trianglerne PRQ GQ 

RP ; PQ — MP : CP 
r. RP „ >P „ yfdgebg —. R _ çp-R—

Medens nu P bevæges fra P til S, gaaer Krumtappen tillige 
tilbage saa meget som PT ~ ts, og dette Stykke er den Vei, 
som vel maatre tilskrives Frictionen ved C. Lad derfor være CP

Coefficient

Axe ~

) X2) ¡S\b*  p xa); (naar igien

*•- — - . . px dx .f =------ -- ------ ) og¿»=^ 4. —. Fremdeles sætter jeg

Abscissen zzz y, hvorved forstaaes a — i; og saaledes faaer man, 
naar man tager ds af det forrige (n og 13)

zzz z, saa er PT ~ ts ~ dz‘> PS = ds; Frictionens 
y dz

'— saa er Frictionen zzzz F‘ — •—Z <p R.
— ’ Z ds

dz
= 9-y-R'17

Naar nu Ps er en elliptisk Bue; hvis halve store 
Z bi 

halve liden Axe; ~ 3; saa er: y —

b»
z =: S(b~ -b (1 ---------

ax
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ç. 7?•••)■

. <?. R.

men og- 
Virkning,

og tager

da

den bliver störst, d. c. naar X =

f. Man har

5»

(i ---- 7a ---- TÜ3 ----  •••)

” 0,16042... X R-
Her tages b = 1, fordi a = x, men Æquationens Dan

nelse giver, at man ligesaavel kunde tage ¿ “ 2.
At <p ~ 1 og ikke — f, troer jeg at kunne forsvares*  

deels af Erfaringen, som ikkun giver q> = i naar Fladerne ere 
glatte, hvilket her ikke gandske kan antages, og deels deraf, at 
det altid er raadeligt, Tt beregne deslige Hindringer heller for 
store end for smaae.

altsaa p — og ø

2. f. i- /((i — i)-(i -
---  4« ai Î7

—à X• •

F — -------- .WJ-------_------------------------------- * &
7(b~ 4- aa p. x2).(i — å PI*  — * P~ X — •••)
Man seer, at F forandrer sig med y, og bliver ~ o; x°. 

n ar x — 1 ; og 20 naar x — 0 i begge som det bör at være, 
thi naar CP er enten vertikal eller horizontal, saa har ingen sky
dende Bevægelse ved C Sted, fölgelig heller ingen Friction.

Nu vil jeg beregne denne Friction for den Stilling af Krum
tappen , hvor 
• • a — 1 igien— — 1,

b

~ a 4- — i — *P*  f —
— p' p

•••)
Ikke blot Kraften R foraarsager Pression ved C, 

saa Kraften P, som stræber at dreie Axen, har samme
og den, deraf foranledigede Friction kan sættes Hig den forrige, 
saa at den hele Friction ved C cr zzz

2. b. p. p. /^((i — y).(i — Xs)) 

F ~ + <. i).(. -
±9

-1 T
2*  »• 4
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Imod Kanalen ps foraarsages en dobbelt Friction. Den for
ste bcvirkes opad imod den indre Flad: G1H Fig. 5, dcryed, 
ar Cp skydes tilbage, medens P bevæges imod r. Pressionen er 
da — rP, for hvilKet der vel er tilladt at skrive zll, for at 
reducere ak paa P, endskiöndr man ikke overalt har rP —~ zR. 
Men af denne Pression virker kun en Deel lodret, som jeg be
stemmer saaledes.

er fölgelig <naar

X

rr

' Forelöbig bemærker jeg,

tren af Kredsen eps zzzz 2 a ~

(« — b + my —m-
Stykke Cc —----------------—-—-

2 {a — b -f- m)
Lad nu den halve Diagonal

og Frictionens Coefficient — xp; fremdeles cCp — — pqr, og
den Deel af Kraften, som trykker lodret paa ps 
den hele Kraft udtrykkes ved pq')

“ rp — pq. fin.

fremdeles er Cc : cp — fin. y: fin. y zzz fin.

CM   ß X 
CP a * S

Z n ß y ~ R. —•
u » z 

hvori Kraft og Friction virke rrz in;

CM
CP

—— Ra. u

fölgelig fin. y “ — =
rp

derfor er rp ^>pcp fin.

Nu ere Distancerne fra C, 
og derfor Fiktionen opad —

a‘ *
Den anden Friction bevirkes nedad: Pressionen er her 

JL r
PQ Z * *

For Kortheds Skyld antager jeg, at den ydre Flade FDE, Fig. 6, 
hvorimod denne Pression udöves, er af samme Störrelsc som den

at naar Ce ~ m, saa er Diame- 
tnz —{a — b —|- tn}2
- O - i + « °s det

~ ß

af Axen være ~ u>Cp —



1. i. a s* 8>545 • • •
=z o,:4108a

Den hele Friction er derfor zz.
R + 8 + 8' — (0,16042... 4-0,141082...).H~ 0,301502..X -£•

16.
Ved den elliptiske Krumtap er Modstanden fölgelig

=; Wil + 0,3015 ) R naar den er zz o>^37..X^ ved den

<——)*)> «». z '

?>...

Værdien heraf vil jeg nu ogsaa angive i Tal for det Tilfælde da 

x = a> naar igien ----  = 1, og zzz f. Man faaer,
b

, i +(3 + ’ — 3)’ _ , 1 + 4 ,
• — * ----- —i—-------T — 4-—— — »

4_- = i 

4(44“^))^*

I- aff R

5 4- I — 2
. __  > <3 4- ' — 2)a— 1 _____

— a« - 5 4. j 3 ~ a’ 3

§ 4- “ ø : (3 4- i — Z(4 4“ f- ¿Q) 4" ^(1 —

R^(------ Î------ 4L Z(22i_)X
\ 8)545 -3*75  / 

• • • X R*

indre, eller at a, ß beholde’ samme Værdie. Naar da den hele 
Pression udtrykkes ved op, saa er den Deel, som virker lodret 
paa ps> her ~ yrø ~ op. Colin, n — op. — fin. >i2)

= oP. n

X
og Fricrionen nedad ~ —

z
Begge Frictioner tilsammen ere da —

/ ß. X X ß. X . \
s + S' =( —— + —-<4r - (——/) ). * *

\ a. J. Z a. M y
Her er nu: j — a 4- w — z og z ~ Z(y2 4*  x~^ ~ 4"/ZXÄ)

fölgcligi § 4- g' — C—----------»z/Aa "T---------

(a 4- m — y\b*  4" Px )) 
__ Pg Xs

. • a*-  (¿a 4- pxs)
^(b2 4“ p*  x*)



sædvanlåg« kredsformige. Til sammes Overvindelse befioVes en 
v r 0,9385... X 0,6736... __Kratt =----------------------------------- — 0,991645...

c,6 3
Og nu forholde sig Kræfterne ved begge Slags Krumtapper

— 0,991645... X b~ 0,707» 068... X «
— 0,66109... =0,7071068...

ved den ’elliptiske Krnmtap er da:
Kraft : Modstand = 0,66109 ... : 0,637... zzl 10 : 9,643 

Sammenlignes dette med det forhen (i3.)fundne Forhold, saa vi
ser det sig vel, at den nye tilkomne Friction absorberer 
den störste Deel af den Fordeel, som fremkommer af de fotskielli- 
ge Distancer a og 5, hvori Modstanden findes anbragt; men og- 
saa, at den ved den sædvanlige Krumtap nødvendige Overvægt 
desuagtet bliver næsten aldeles overflödig, en Fordeel som synes 
vigtig nok i Maskineriet.

Det synes mig at den Maade, hvorpaa jeg (14.) har fore- 
slaaet at indrette den elliptiske Krumtap, og som er forestillet ved 
en noget större Tegning Fig. 7., ikke har sönderlig Vanskelig
hed i Udøvelsen, hvilken dog vilde have meget væsentlige For
dele deraf. Thi foruden den Fordeel, som jeg i det forestaaen- 
de har sögt at bevise, har den elliptiske Krumtap endnu en an
den, gandske unægtelig deri, at Stangen J/TFig. 7 bliver min
dre skraa, eller Vinklen OMT (naar den er störst, d. c. naar 
Krumtappen staaer horizontal) bliver mindre, jo mindre Ellipsens 
liden Axe er. Det er bekiendt nok, hvor skadelig denne Vinkel 
er ved alle Maskiner, især ved Pumpe-Værker, ikke saavel for 
Tabet af Kraften, som foraarsages derved, endskïôndt dette ikke 
heller er at tilsidesærre, som for Maskinens Varighed, og at 
man derfor regner iblandt de smukkeste og nyttigste mechaniske 
Opfindelser den af Button saa kaldte — parallel motion. Det er 
mig da vel tilladr, at anføre denne Omstændighed i Faveur af 
mit Forslag, som jeg sluttelig önsker at rmaatte fortiene Anven
delse.
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D a jeg Tid efter anden, ved mit Ophold paa saa forskjællige 
Steder i begge Rigerne, har fundet Lejlighed at optegne adskilligt, 
der kunde tjene til at berigtige og fuldstændiggjore de Beskrivel
ser, tilforn havdes over visse Dyr-Arter af alle Klasser, hvil
ken Maade jeg endnu vedbliver, saavidt mine Embeds-Forretnin
ger det tillade, saa kunde sammes Bekjendcgjörelse i vort Sælskabs 
Skrifter vel og have sin Nytte.

Ved Fejlers Forplantelse fra Mand til Mand kan dog ligcsaa- 
lidct Naturhistorien, som nogen anden Videnskab, vinde, men 
maae lide af Forvirring, da den derimod ved Fejlenes Bortryddcl- 
se forst kan ventes bragt til den rette Bestemthed. Det har i 
denne Videnskab ikke sjelden været Tilfældet, at, hvad een urig
tig har skuet, har en anden paa hans Ord antaget og udgivet for 
vist, uden at anstille nöjere Undersøgelse ; eller, hvad eend af 
den forste var rigtig seet og beskrevet, blev urigtig forstaaet af 
den sidste, som tænkde sig derunder et ganske ander Natur - Styk
ke, end hiin havde havt for Öjne, og nu paa samme anvendte 
•fejlagtigen sine egne Bemærkninger, hvilket især gives Anledning 

H a
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ril ved saadanne Beskrivelser, som ej ere gelejdede med gode Fi
gurer, da forskjællige Dyr-Arter kunne nærme sig hinanden i 
Lighed, og„ naar da deres faa Forskjælligheder blive til Uheld 
overseete eller ej nöjagtigen anförte af den forste Iagttager, kan 
man let bringes, tit at. domme misligen, hvilket derimod vilde ble
ven forebygget ved gode Figurer,. som strax vilde bringe mere: 
Lys i Tingen; ikke at tale om, at ofre en utilgivelig Skjödeslös- 
lied robes saavel hos Beskriveren, som hos Bedömmcrcn, hvor
ved saa let det ene tages for der andet, eller forskjællige Ting 
blandes imellem hinanden. Derfor findes mange Dyr-Arter anfór
re: i Systemerne, som ej, ere til, og andre: Arter paa forskjællige 
Steder anförte, til Arternes unaturlige Förögelse; men atter ad
skillige Arter indskudte under andre, ved fejlagrigen at holdes 
for de samme, eller dog blot for deres Afarter, til de virkelige
Arters egenmægrige Formindskelse imod. Naturen, og, hvad nu 
kun- paa en af Delene passer sig, bliver dog. siden, uden. Betænk
ning tillagt de: övrige,: hvorved stor Uvished og Forvirring maae 
foraarsages. Man behöver kun at kaste et Blik i Gmelihf Udgave 
af Linnœi Sy sterna. Naturæ for at finde hyppigc Beviis herpaa. Fle
re Dyrarter ere og af en eller anden Naturkyndig, som nye op
dagede, blot nævnte med deres specifiqve korte Beskrivelse, uden 
at være siden enten af Opdagerne selv eller andre nöjere bestemte
eller videre beskrevne, saa at de kunne kun siges halvbekjendte, 
hvilket atter bliver en Mangel i Naturkyndigheden, og saaledes 
staae endnu mange af de Linnæiske Arter selv, saavelsom de 

' Müllerske og fleres, ukjendte for andre, saa at man lades i 
Uvished om,, hvad Naturstykke de egentlig bör henfores til. Jeg 
har derfor anseet det for enhver Naturkyndiges Pligt i sit Fag, at 



rette slige bemærkte Fejier, saavidt Iagttagelserne dertil kunne 
række, samt afhjclpe slige Mangler ved fuldstændigere Beskrivel
ser, naar Lejligheden gives at see den förste Opdagelse bekræftet, 
og da bckjendtgjöre saadant ved Trykken, saavidt mueligt, til an
dres Underretning og Videnskabens heldigere Fremvæxt. Med 
Sælskabets Tilladelse gjör jeg da i Dag en Begyndelse med at le
vere slige Iagttagelser, som siden i flere Stykker kunne fortsæt
tes- Disse mine Zoologiske Bidrag, ville blive en blandet Samling, 
uden at binde mig til nogen * systematisk Orden, for at kunne 
have desmere' frit Valg, og. komme frem dermed, som de nær
mest maatte være for haanden; dog skal stedse Dyrets systema
tiske Benævnelse vorde anfort. Derved faaer jeg endog Lejlighed 
(tili at rette mig selv, saavidt jeg i mine forrige Skrifter maatte ha
ve fejlet, men tillige forsikrer jeg, at, hvor andres Fejler blive 
omtalte til Berigtigelse, der stedse skal skee med den tilbørlige 
Beskedenhed. For ar vise desbedre min. Upartiskhed, vil jeg be
gynde med; at rette mig selv*  i

Isre Bidrag,
Om Moskus • Oxen, Bos Moschatus *) ’.

Dennes Cranium med mere, som jeg fandt paa den grön- 
landskc Driv-lis, maac jeg tilstaae fejlagtigen at have anseet for 
Levninger af Bos Grusiniens **)  og under dette Navn beskrevet 
samme i min Fauna grönlandica pag. e8. spec- 17; ligesom det 
og er bleven igientaget i Nye Samlinger af vort Sælskabs Skrif
ter 3 die Deel p. 81. i min Afhandling om Driv-lisen, hvortil 

*) Ginelin Syst. nat. p. 205; sp. 3.
**) Linoæi Syst. nat, I p. 99. sp. 4.



Aarsagen var» at Moskus-Oxen ej da var mig bekjcndt, og jeg 
ingen fandt anfört i Linnæ; Systema Natura, som jeg nærmere 
kunde henfore den Dyr-Art til, som de forefundne Levninger 
vare fra, end hans Pos grunnienr; men efrerat jeg af Pennant *),  
Pallar **),  Püffon ***)  og flere f) har lært at lejende Mo- 
skus-Oxen, maae jeg give Pennant Rer, at det fundne Cranium 
rigtigere ansees for at tilhore den *). Dette svækker alligevel 
ingenlunde, men meget mere bekræfter, de i Sælskabcts Skrif
ter, paa anförte Sted, derpaa bygte Grunde angaaende Hav-Isens 
Op rindelse og Drivt; thi da Moskus-Oxen har sit Hjem i Nord- 
Amerika, maa og den lis, der med Strommen kommer driven
de om Grönlands Sydhtlk Osten fra, hvorpaa Levningerne af det
te Dyr fandtes, være kommen fra de Kyster af Nordamerika, 
som stöde til IishaveL

Dens grønlandske Navn Umiugmåk, som den har tilfælles 
med de tamme fra Dannemark overførte Koer, er vel fra Forfæ
drenes Tid især egnet Moskus - Oxen formedelst dens lange Haar, 
ogsaa under Hovedet, da det bliver at derivere af det grønlandske 
Ord Umik> som betyder: et Skjag; og dette kan da atter tjene

*) i hans Thiergeschichte der nördlichen Polailænder 2te Tb« p. li*  
t. VII og Vierf. Thiere xster B. p. 29.

*•) i hans Neue Nordische Beyträge ister B. p. ir. 12. ni.

i bans Naturgeschichte der vierf. Thiere IX B. 193 t. 3. og p. 
228. og XXII, 77 t. 7.

f) f. Ex. Herman i Der Naturforscher I9tes Stück p. t» V. Scre- 
ber Saugth. t. CCCII.

*) som han dommer i hans Thierg. Nordi. Polart 1« c. p. 15.



til Bestyrkelse for den Formodning, at Grönländern have deres 
Oprindelse fra det nordligste Amerika.

• 2det Bidrag.
Om Stub-Hvalen, Balæna Boops *),

Denne Hval har jeg beskrevet i min Fauna Gronlandiea 
p. 36. Sp. 22, men ej kunnet gjöre det saa udforlig, som den 
fortjende, og jeg maaskee bedre har havt Lejlighed til end en
hver anden, saasom den saa jevnlig forekom paa de Kyster i 
Grönland, hvor jeg opholdt mig. Jeg vil derfor her give dens 
fuldstændigere Beskrivelse, hvorved jeg faaer Lejlighed at berigtige 
adskilligt, som om den fejlagtigen hos andre findes anfört.

I Grönland kaldes denne Hval Keporkak, det er, den riflede (af 
Keporkarpok, rifler Furer i noget), fordi den har ligesom riflede 
Furer paa Bugen. I det danske har jeg intet bedre Navn vidst 
at vælge for den, end Stub-Hval, i Anledning af at Leem i sin 
Lappe - Beskrivelse p. 299. kalder den Stubben, og fordi dens ret ud- 
staaende Pande og butte Snude nogenledes kan ligne en Stub; thi 
de andre den rillagte Navne, om end nogle af dem kunde passe 
ganske vel, tillægges dog af forskjællige Skribentere saa forskjællige 
Hval - Arter, at man let kan fare vild, og ingenlunde paa Navnet kjen- 
de dem fra hinanden. Navnet Butskopf er tydsk, og tillægges ikke 
allene denne, men og nogle Tandfiske; Saaledes tillægger Mar
tens i hans Spitsbergske Reise ikke allene vor omtalte Hval dette 
Navn, men endog i een og samme $. melder om en anden Art

*) Lin. Syst. Nat. I. p« iq6. Sp. 3.
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B'udskopf som ham synes bedre' at fortjene sligt. Navn- *),  hvil
ken sidste jeg holder for Grohlændernos Pamah, -og Linnæi Phy- 
seter Tursio **)  ; Anderson i sin Efterretning om lisland, Grön
land og Strat - Davis §. L, og efter ham Crantz i sin Hist, von 
Grönland I p. 151, n. melder om en anden Butskopf, som jeg 
anseer for Grünlændernes Nesarnak og Linnæi Delphinus Orca ***);  
aJrsaa var dette Navn for ubestemt at holde sig til. Navnet Nord
kaper ■> som den og af nogle tillægges kunde let forvirre'
denne med en anden Art, som vel egentlig og forst tilkommer 
saadant Navn, og meest af Skribenterne derunder er bleven om
talt ***«*),  hvilken sidste vel bliver Grønlændernes Keporkarnak 
og Linnæi Balæna fíJustulus *■*****);  Rörhval og Sildhval ere sai 
ubestemte Navne^ at de passe sig for flere Arter, og er det 
derfor ingen Under, at man saameget ‘har viklet sig ind ved disse 
Benævnelser, og neppe vidst at finde rede deri, naar mart eengang 
skulde til at udtrykke sig bestemt om, hvad Hval-Art der egent
lig meendes. Hos Leem, i hans Beskrivelse-over- Lapperne, har

*) sefi Adelungs Geschichte der Nordost!. SchifFart, p. 385.

**) Syst. nat, I p. 107. sp. 4. Den jeg har kaldet Physeter Catodon i 
in in Faun, grönl, ;p. 44; sp. 20.

’ ■ • ■ 1
***) Syst, nat. 1 p, io8 , 3« Den ¡jeg har kaldet Delphinus Tursio i

394* 395»

******) Syst. nat. 1 p. 106. sp. 4,
X



vel ¿en indsigtsfulde Grandsker Gunner us *)  sögt at skille diser 
li vale ad, men i mine Tanker ej været saa aldeles heldig, som 
det maatre önskes til Sagens fulde Oplysning., saasom lian Jur 
mænget Nordkaperen og Nebbehvalen ind med. Jeg for min Deel 
holder den store Rörhval eller store Sildhval for Finnefisken, i 
Grönland kaldet Tunuolik, som er Balæna Physalus Linnæi **).  
Det er af denne Aarsag næsten en N öd vend i gh ed ved en foreha
vende Dyrbeskrivelse, især naar det angaacr Hvalene, at vælge 
et nyt med Dyrets Udseende eller Beskaffenhed meest passende 
Navn, dersom intet af de for brugte liar været herskende; og 
dette har bevæget mig til at foretrække Navnet : Stub -Hvalen ***),  
thi selv der Navn, afgangne Hr. Holten i sin Fauna ****)  har valgt 
for den: Spring - Finhval, forekommer mig alt for sammensat til 
et triviel-Navn, da endog Siægt-Navnet Finhval cj kan passe sig 
paa alle de Hvale, som höre til Slægten, men den forste Art, 
eller den egentlige store Barde - Hval ****■*),  som ingen Finne har 
paa Ryggen, maae undrages derfra, med mindre han ved Finne 
forsraaer Barde, og deraf har villet laane Benævnelse, da dog i 
saa fald Barde-Hval maatte synes beqvemmeligere brugt.

*) i Anmærkningerne, 151 og 153.

**) Syst- nat. I. p. io6- sp. 2.

***) Jeg seer vel, at Spo» i hans Stindmoers Beskrivelse 1. p. 309. lader 
og nogle tillægge hans Spekhugger det Navn Stub, men me
get uegentlig, da han giver Spek'huggeren en spids Mund, som 
da 1 ingen Maade kan kaldes stubbet*

Danmarks og Norges Fauna iste Hefte p. 163.

•****)  Balæna Mysticetus Lin. syst.^ nat. I. p. 105. sp. 1.
Fid. Sel, Skr, F1 Deel. 1 Hæfte 1809. I
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Stubfivaten gives undertiden af 50 til 54 Fods Længde, dog 
falder den i Almindelighed mindre; og den er temmelig tyk efter 
dens Længde, ved Lallerne tykkest og smaler siden af bag ud, 
især livor Ribbenene slippe, og de rette' Halehvirvler begynde, 
thi der bliver den mere trind og tager hastigere af i Breden ind
til Roden af Sporen, hvor man kan favne den omkring.

Hovedet er temmelig langsnudct, og bliver fra Na’sehuller- 
ne, eller fra Midten af, mere og mere afkneben til For-Enden, 
som dog er betydelig bred og But afrunder, thi det er allene Si
derne og Underdelen der knibes noget af, Panden eller Overde
len derimod gaaer ingenlunde skraa ned, men staaer lige ud, 
og har dette besynderlige, hvorved denne Hval maaskee best 
kunde skjælnes fra alíe andre, at foran Næsehullerne gaae 3 Ra
der fladrunde Bugler, som ere kredsrunde, i Ligning med en 
laqverct Snuusdaase, nemlig: 1 Rad langs midten, og 1 paa 
hver Side, der give et artigt Syn, da ellers ikke paa hele Hva
len findes- sligt..

Den har 2de NiTsrhuïler y eliter Blæseror, jevnfides ved 
hinanden, omtrent midt paa Hovedet *)  i en hôjhvælvet Bukkel> 
men, naar den med sit Dæksel fra begge Sider Jukker til over 
dem, blive de kun som eet, da Sidedækslerne næsten röre hin
anden i Midten-.

*) Hos Linné og Artedi heder det vel, at den liar dem ”in rostro”, men
Snuden kan og siges at begynde ved Hovedets Midte. Marteta« 
trækker dem derimod forlangt tilbage, da han sætter dem i Nak
ken (see Adelung 1. c. jevnför Egede 1. c. p. 42.)



tlnderbjaben er liât kortere og smalcrc end Overlæben 
®g skyder med sin underste Side skraa op mod dem I OverliMeu.. 
har den mangfoldige Barder eller Horn-Plader, som crc sorte: 
og dannede, som paa den rette Barde., Hual (Bcilæna fflysiicetur\ 
nemlig.: til hver Side 'sidde disse hornagtige Blader langs efter 
hinanden, ligesom Tænderne i et Andcncb, temmelig tæt ved 
hinanden, saa at Fladerne vende for og bag, men Kanterne ind 
og ud; den Kant, som vender ud, er indkrummet for at passe 
efter Un der k jah an, men indvendte Kant mod Mundens Midte staaer 
ret op :og ned, og er besat med mange nedhængende Haar, som 
Hestehaar ; Ved saadan 'Figur blive Ja Barderne i Roden bredest, 
then ned ad smartere til en spids Ende *);  o-ven til sidde -de fore
nede i en hvid Rod, der næsten ligner Hornet paa en hvid He
stehov, og udgjör de egentlige Gummer. Denne Hvals Barder 
ere dog saare ubetydelige, da de længste ere kun f Alen lange 
eller lidt mere, hvilke sidde i Midten, men de andre for og 
bag blive mindre og mindre. Disse Barder maae paa denne og 
andre Hvale af samme Slægt ansees for Tænder **),  thi andre 
Tænder have de ikke, og med dem, som et Gjerdc indputte de 
de smaa S.öedyr, der tjene dem til Fode, hvilke de med Van-

**) Det sees da, at være tnegst uegentlig talt, naar de, især ituskaarne, 
kaldes Fiskebetn^ som dog saa almindelig skeer. Ej heller indseer
jeg, hvad der bar givet Anledning til, i den danske Ordbog at 
forklare Navnet Hvnlbarde ved Skjagtraade, da de hverken sidde 
under Hagen eller engang i Underkjæben, men i Overkjæben ; og 
mig synes de bedre forklaredes ved Mundens Hornklinger*

«•) Figuren af en saadan Farde kan sees bos Egede î bans Grânlttndslte Natu
rel-Histone paa Kobbertavlen -ved p. 37.
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<fet have indsluget, da Vandet selv sics ud imellem Pladerne. 
Midt imellem Barderne er inden til er blot Mellemrum,- det er, 
Ganen, som har en hvid Svær. For i- Kj.æben er og et for Barder 
blottet Mellemrum. I Underkjæben findes ingen Barder, men 
den er indvendig huul og saa dyb, at den passer net op over 
Bardernes Spidse, hvilke der nedlades.

Tungen er stor, leverfarvet, feed og meger skrumpet*  
fra den hænger ned mod Svælget en slap Hud,, ligesom et Dæk- 
sel.

**) Selv har jeg ikke maalt dem, dog synes mig Anderson L c. at gjó’re 
altformeget deraf, naar han ansætter dem til 18 Fod.

Öjnene sidde paa Hovedets Sider noget bag Næschullernc; 
de ere kun smaa for saa stor en Fisk, og ej storre, end Klap-, 
mydse- eller Koe-Öjne *),  sorte med hvid Kreds.

Örehullerne ere bitte smaa,. som Syl-Huller, uden ringesre 
Ôrelæp; sidde noget bag Ojncne.

Tæt bag Hovedet har den paa hver Side en stor Lalle, som 
en Arm, der er aflangrund, bredest i Enden og meget smalere 
ved Kroppen; dens forreste Side, eller Rand, er afrundet og 
udkælet ved mange Buer, men den bageste er heel, uden paa 
det Sted, hvor det skal have en Ligning efter en Albue, der den 
er noget udstaaende. Disse Lalier ere meger lange **)  , og maae 
gjelde for andre Fiskes Brystfinner,, dog maae man ej rænke, at

*) Ventelig har dette givet Anledning til dens Navn Boopj i Syst. nat. 1. 
c., der ellers synes noget vilkaarlig.
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de bestaae af biot Bruske, Spæk og Svær, thi indvendig have d’e 
baade Been og Leed, ligesom paa en Sælhund, nemlig: Skulderblad 
Armbeen, Haandlecd og 5 Tæer med deres mindre Leed, hvis

* yderstc Ender ere kun blot Bruske, hvor ellers- Neglene skulde 
være; men alt dette skjules, ligesom forvoxen, under Svær 
og Spæk, da det sidste endog gaaer ned mellem Tæerne.

—

Paa Ryggen har den en Rygfinne, der sidder nær ved Spo
ren, og omtrent over Garborer, altsaæ meget langt fra Hovedet? 
samme er lutter Spæk uden Bruske eller Been, men Fibrerne ere 
grove, saa at de knaske noget under Tænderne; den er bredest

• ved Roden og spidser af mod Toppen; forreste Rand er i en skraa 
Linie, men bageste i en lodret; til Siderne er den affladet eller 
plat sammentrykt; dog er den ikke paa alle just ligedan, thi 
nogle have den höjere, andre lavere, hos nogle ender den og i 
överste Spids med en krum nedhængende Hage *).

Kroppen er trind overalt, endog paa Ryggen, men bag 
Rygfinnen, hvor Sporen begynder, knibes den sammen til en 
skarp Rygning, ligesom paa Haakallen (Sqvalus Carcharías' **).

Sporen ender med en stor Spor - Finne, der med sin Flade 
ligger Vandströgs, som paa alle Hvale, har en dyb Klöft i Mid-

♦) Anderson siger 1. c. ar den er en Fod höj, og saa tyk, som en Mands 
Hoved, men Crantz 1. c. siger, at den er baade af Höjde og Tyk
kelse, som et Hoved, hvori han ej saa ganske rigtig har udrrykt 
Andersons Mening, som han bar udskrevet; men begge synes 
mig alt for underlig ar have beskrevet Finnen, der ej er tyk, 
men plattrykt^til Sidfrne^

*•) Jevnfor min Fauna gronh p. 128.



rrn Gg staaer ud til Siderne med 2 spidsrunde Flöje, hvis bager
ste Rand er lidt udkælet, men forreste eller ydre Rand heel, af 
Materie er den som Rygfinnen.

Paa Bugen sees fra Svælget indtil Navlen mange dybe Furer 
med opstaaende Mellemrum, der lobe jevnsides ved hinanden cf« 
ter Kroppens Længde, dog saaledes, at de for og bag möde hin« 
-anden 2 og 2 fra begge Sider, til at .danne spidse Vinkler, men 
til Siderne ere Udbredte afrundede, dejved blive og de yderste Fu
rer stprre i Omfang og gjöre stumpere Ende-Vinkler, thi de ind
ringe de indre, som nødvendig maae blive mindre, og have des
spidsere Ende-Vinkler. Disse Furer kan Hvalen efter Behag ud
vide og sammensnerpe.

Farven er paa hele Overdelen sorr^ men paa hele Under
delen er den hvid med sorte Blandinger, ligesom marmoreret,, 
dog Hagen og Lalkrne ganske hvide, og Furernes Fordybninger 
blodröde *).

*) Martens I. c. beskriver den noget, skjdnt ej heller saameget, anderledes; 
og Torfi'us i hans Gronl. antiqv. p. saavelsoin Olafson i hans
Reis« gjennem Iisland p. 542. melde om ganske hvide Artforandrin- 
ger, dem jeg ikke har sect, eller horx Grønlænderne tale .om.

Den har er tykt Svær eller Hud, som overalt er nogen og 
glat, derunder folger er tyndt Hlel1'em - Svær, som er mere fitar- 
tet, siden Spækket, som vel er meget tykt, men Behold-Karre
ne saa grove og talrige, at det giver kun lidet Tran, og er 
langt slcttere end Cachelottens (Physerer Macrocephalus) der dog eÿ 
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heller regnes med det beste, aîtsaa ej synderlig afsætlrg ved Han
delen; dog har jeg mærket, at man i den senere Tid mere i 
Handelen modtager dette Spæk ved Colonierne, end det skede 
ved mir Ophold i Grönland *).  Kjödet er meget rödt og tran- 
nigr, og Indvoldene ere omtrent som hos en Sælhund.

Denne Hval opholder sig i de Nordligste Have paa dybe 
Steder, i Besynderlighed ved Spitsbergen og i Davids-Strædet. 
Om Vinteren er den længst borte i det vilde Hav, og sees da 
ikke uden enkelte forlöbne ved de grönlandske Kyster og i Fjord
gabene, men for Oeboerne forekommer den da, naar de ere 
paa deres yderste Fangesteder; især skeer dette uden for den 
grönlandske Fangeplads Ptssukbtk Norden for Colonien Gothaab ; 
men om Sommeren kommer den i flokketal Landet nærmere, og 
især om Hösten gaaer den til ved Colonien Friderikshaab > som 
Gronlændcrne kalde Pamiutj da den kommer ind i de store Fjor
de, hvis Gab ej ere indgjerdede af for mange Öer til at hindre 
den i sit Löb ind og ud, saadan en Fjord er især Qvane - Fjorden 
tæt Sonden for Friderichshaab ; og det er især i Friderichshaabs, 
og Gothaabs Districter, hvor dens Fangst drives, thi langt Syd 
eller Nord paa Landet skal man lidet see til den ; Efrerat den 
eengang er kommet Landet nær, forbliver den der gjerne en Tid 
lang» dog gaaer den ej alle Aar til i lige Mængde.

Naar denne Hval er under Landet, bestaaer dens fornem
ste Fode i Lodden (Salmo villosus **),  Tobisen (Ammodytes To- 

•_) Debes, som i sin Feroce Btskrivelu p. 155-. mener denne Hval under 
sin Grinde. Hval, siger og, at man paa Færoe brænder Ti an deraf. 

*•) Zool. Daq. 4» p. 45. t. 150. Den jeg ellers har kaldet Salmo árc
ticas i min Fauna grönl. p, 177. spec, 128.
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bianus) og et slags smaa sorte Skib - Snekker, som jeg har kaldet 
den nordiske Kronjapt (Argonauta árctica) og beskrevet under Hval
roset i vort Selskabs nye Skrifter isre Deel p. 5Ó7 med Figurer, 
af hvilke sidste det da vrimler i det grønlandske Hav; thi andet 
findes paa den Tid ej i dens Mave. Naar ¿en vil æde, aabner 
den sit Gab at indsluge en heel Deel Vand med alt dets Indeha
vende, og secs endog ofte at holde Gabet aabent oven for Vand- 
brynen, derved udspandes Svælget, og Bug-Furerne udvide sig, 
saa det rôde sees, ligesaa seer man den leverfarvede Tunge i 
Halsen imellem de sorte Barder og den hvide Gane, hvilket til
sammen giver ct herligt Syn; men, naar den har opsluger hvad den 
vil, lukker den Gabet igjen og spruder Vandet fra sig imellem 
Barderne; Fiskene og Snekkerne maae da blive inden for, hin
drede ved Bardernes ænge Mellemrum ,og Haarene paa deres ind-, 
vendte Kant.

Den foder kun een Unge ad Gangen, og det om Foraaret; 
samme folger sin Moder, indtil hun faaer en yngre, hvilket vel 
ikke skeer alle Aar, thi ofte seer man den Unge, som folger 
Moderen, at være temmelig stor. Denne sin Unge gjör hun 
sig særdeles Umage for at beskjermc, og viser sig aldrig dristi
gere eller farligere, end i dette Fald, thi, om man vil dræbe 
Ungen, slaaer hun stærkt med Sporen i Vandet omkring den 
for ar bringe den til at dukke under, og, dersom en Baad da 
kom dens Spor nær, var den let kantret; der lykkes den og 
ofte saaledes at drage Ungen med sig, om samme end er sta'rkt 
saaret og maatte falde: i Fangernes Hænder; for at hindre der.

‘ '■ •’ uzd’ij , 
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söger nun derfor at give Moderen nogle 'Stik for det lose, livet- 
efter den gjcrne flyer *).

Stubliv alen puster Ikke saa stærkt, som Finnefisken . (Balæna 
Physalus) eller den rette Barde-Hval (Balæna Mysticctus), hvilken 
Pusten hos Hvalene er deres Aandedrag, og skeer igjennem Næ- 
schitllerne, saa at man noget fra kan sec en höj Straale, -som et 
Springvand opstaae over dens Hoved, derfor og nogle Skriben- 
tere kalde dens Næséhuller 7rand - Rör **);  dog maae jeg herved 
bestride deres Fordom, der mene, at Hvalfiskene sprude Vand 
igjennem deres Pustehuller, hvilket dog ikke egentlig har sig saa, 
men, ligesom et Menneskes Aande i den kolde Luft viser sig: 
som en Damp, -saa synes det og i en större Grad hos disse större 
Dyr, og er altsaa kun deres fugtige Aande; imidlertid kan det 
ej undgaaes, at jo under Pusrningen .endeel af Hav-Bryncns Vand 
rnaae folge med i Höjden, da den just plejer at puste, naar den 
kommer til -Overfladen. Denne Hval har ellers mange artige Ma
nerer i Vandet: Naar den svömmer fort uden at æde, saa gjor 
den korte Undergange, og kommer hastig op flere gange i rad uden 
at sporstöde, men puster dog, og, naar den omsider sporstoder, 
det er, viser Sporen frem over Vandet, da er det et Tegn, 
at den vil blive længere under; den söger derpaa skjons ned mod 
Bunden, og kommer .ej op igjen för langt borte, og det i samme 
skraa Linie fra Bunden af; og det er virkelig et majestætiskt Syn

•J Hermed stemmer overmens, hvad de Islandske Reisebeskrrvere melde, 
”at den undertiden löber levende paa Grund , ved det den vil 
’’holde sin Unge fra at stö'de an .derpaa” ■’Olafs. I, c. p. 543.

**) see f. Ex. Holtens Fauna p. 159 og folg.

Vid. Sti. Sitr, VI Dt»l. 1 Httfa 1809. K



fa en Baad at see den store Fisk komme Fangt 'neden fra Dyber 
opskydende: Er den derimod i færd med*  at æde, saa gjör den? 
lange Undergange, og, naar den vil til at hvile sig, knapper den 
dem af, saa den omsider neppe kommer under Vander: Ja rnan 
seer den og ofre i stille Vejr ligge ganske stille paa Vander, uden 
at röre sig, saa man skulde tænke, den var död eller sov; i 
saadan Stilling kaldes den af Grønlænderne Puksinarsaak-, det er og 
i saadan Tilstand man maae söge at dræbe den, endskjönt den 
ikke sjelden gaaer under med eet, naar man kommer den nær: 
Undertiden ligger den i Vandet paa- den ene Side, daskende sig 
med sine Lailer y ligesom den vilde slaae noget af, der ulejlige
de den; maaskee dette foraarsages af de Hvalruur (Lepas Balæ- 
naris), der findes fastklæbede paa dens Bringe, og kunne ved ar 
snerpe i Huden forurolige den: Til andre Tider, saavei i Blæst 
som Stille *),  springer den söelöst, saa den hele Krop sees over 
Vandet, drejer sig rundt i Luften og falder paa Ryggen, lige
ledes da daskende sig med sine Lalier; dette mærkes ej letrelig 
med andre Hvale **),  og jeg holder for, at er slags Fiskebjörn 
(Oniscus Ccti), som find’cs paa den, kan krille og bide den paa 
er eller andet Sted (f. Ex. i Örehullerne), hvor den er meest foel- 
som, saa at den af Smerte' söger ved slige usædvanlige Bevægel
ser at skille sig derfra:' Den er ellers ril visse Tider meget tam 
og lober omkring Baadene, ligesom’ de vare dens JevnMge, og 
jeg har selv ofre saaledes i min Baad været den meget nær ***)»

*) Egede siger F. c. p’ 42. at d'en springer meest mod stormende Vejr-

*•) Ventelig har derfor Holten 1. c. kaldet den SpringfinlivtL

Martens siger og (see Adelung 1». c.), at den gjerne soger ’’Slove
nes Sælskab, hvilket dog de andre Hvale skye”, Efter ham 
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Derimod 'flyer dc-n stærkt for sine E ft c rsti-æb.er c., uden at sætte 
sig til Modværge, undertiden slaacr den dog stærkt med sin 
Spor, i hvilket Fald man ej bör befatte sig med den.

Dens Nytte er:
i. Svaren og Spækket med alle Brusker spises raat af Grønlæn

derne; især cre Lalleine^ Rygfinnen og Sporen dem en 
'behagelig Spise, for hvilken de sætte det meste andet -til 
Side; Da Spækket cr saa grovfibrer og desmindre tranrigt, 
bliver det og spiseligere., end de fleste andre Hvalarters, 
thi de behöve ej her at spytte Tranen ud. Og den ene 
Grønlænder forholder ikke gjerne den anden noget af den
ne Smaus, men der cr ligesom aabent Taffel i de Dage, 
da denne Fangst gaaer for sig.

ä. Spækket for sig selv, naar det uden Svær lægges i Skind
poser *),  löber deraf en god, men kun liden Tran, 
•som af Grønlænderne brændes i Lampe; dog skeer dette 
;sjclden, thi de ville hellere æde det.

har vel Egede 1. c. .det samme. ‘Men noget overdrevent synes 
det at være, som findes anført hos Olafson 1. c. ”at den skulde 
’’skyde -sig hen under Kjöl o.g Aarer paa Bandene, uden at sto- 
J’de dem, og lohe tæt cm dem., saa man kunde stryge den 
’’med Haanden”, fremdeles: ”at den skulde gjöre det for at be
skytte Baadene mod Rovhvalene, hvorfor Islænderne mene, 
”at den af Skaberen just er sat til at beskytte dem, og desaar- 
”sag ej gjerne harpunere den" Hvor liden -Grund der er til at 
domme saa, sees noksom deraf, at Rovhvalene ere dens egne 
Fjender, for| hvilke den strax flyer og har ont ved at berge 

:S»g. • .

*) Det samme kunde skee i Fade ved Handelen og paa Skibene,
K 2
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Kjodet spises og1 af Grønlænderne baade raat, og kogt, tor
ret og halvraadent, og er for dem en lækker Spise, der 
smager dem endnu bedre, end Kjodet af Hvidfisken (DeK 
pbinus albicans) *)..

4.. Indvoldene spises og kogte r og

5. Senerne törres,, flækkes,, og bruges som Traad af Grônlæn-
derne-

6. Benene, nemlig: Ribbenene f Skulderbladene og Underkjctfi*
ten ere og brugelige til deres Fange-Redskabcr, skjönr 
det, som pibet og fuldt af Marv, ej er med det beste»

7.. Der laskede- Skind, eller slappe nedhængende Hiidlap, ved
Tungen, saavelsom Mellemgulvet i Livet,, bruges- til Vind
ver, efter en vis Tilberedelse.-

V Af dens stnaa Barder gjör man smaa Bakker eller Fade, ved 
at krumbøje dem, og særte Træbund i, som der skeer 
med en Æske ; til andet duc de ikke **)..

For sin ringe Trans Skyld fanges den ej Ierrelig af Udlæn
dinge, men- Grønlænderne söge den gjerne, og fange den« med

•) som cr Delphinus Leucas Gmelin. Syst. nar. p. 232. sp. 4.

**) Efter Beretning af Debes, i sin Færôiske Beskrivelse p. 160. 161; 
skulde og Færoenserne salte Spækket og spise det som Flæsk, 
eller bruge det som Fit eller Smör at komme i Mad; ligesaa 
spise de Kjödet færsk kogt eller speger, naar det er vindtörret i 
lange Strimler; Ja han siger endog,, at Udlændinger sylte
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store Lentzer af Jern, kalder Kallugiak *)  af Grønlænderne, 
men Hvalfiske •Lentze af Colonisrerne, da den ogsaa bruges ril 
den egentlige srore Hvalfisk eller Barde-Hvalen (Balæna Mysrice- 
tus), og maa kjöbes af Europæerne, derfor og kun faa Grøn
lændere ejede den, hvor jeg var; denne Lenrze har i Enden et 
lanzetformigt Blad af Jern fortlöbende i et Jernskaft, som bin
des fast paa en lang Stang af stærkt Træe, og kan cj ansees for 
Grønlændernes egen Opfindelse, med mindre de i ældre Tider 
kunne have havt dem ligedanne af Been, som Tilfældet er med 
adskillige andre af deres Pile - Redskaber. Til denne Fangst samle 
mange sig i en af deres störstc Koncbaade, der tilforn er vel be
lagt i Bunden med opblæste Robbe-Blærer **),  for at hindre den 
fra at synke, ifald den skulde af Hvalens Spor kastes omkuld; 
man forfölger den da stærkt ved at roe med löse Kajak-Aarer 
(som ellers kun bruges til Kajakker); med dem staae Mandfolkene 
oprettede til begge Sider, og stöde i Vandet med det ene Ende- 
Blad, hvorved de kunne give Baaden en Fahrt, som en Piil; ede 
af de beste Harpunerere stille sig i Forenden, hver med sin 
Lentze, som passe paa, hvor nogen Hval ligger rolig paa Van
det, da den best kommes nær, give da Signal at roe med en 
Fahrt til den, og Lentzeforerne gribe om Lentze-Stangen med

•*) som findes beskreven i min Afhandling om Fange-Redskaberne til 
Sælhunde, i Sælskabets Skrifters sidst udkomne JteD» 2. H. p, 
1JÎ. Fig. 6.

•) ventelig deriveret af Kalluvok, rapper tilsig, og »kulde da betyder 
den som söger at rappe noget tilsig, ellert noget at stöde ind med 
og igjen frakke til sigr fordi den immer trækkes hurtig tilbage, 
naar man har lentzet dermedr
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begge Hænderne, ¿en höjre langt bag, og den venstre længere 
foran, og stikke dermed Hvalen, men i det samme trække den 
strax tilbage igjen, at den ej skal mistes; man stikker den helst 
bag hallerne for at træffe Hjertet, hvorpna Hvalen vel strax söger 
ril Bunds, saa man desmere maae skynde sig at faae trukken 
Lentzen tilbage, men den kommer snartop igjen, og dersom 
man hörer den tude under Pustningen, og seer Blod sprudes af 
Puste-Hullerne, saa er det Tegn, at den er vel truffen; Den 
bliver siden meget sky, men man forfølger den desstærkere, ved 
•at give agt paa de opstigende Vandbobler og kunne folge det Srrög, 
den rager hen under Vandet, for at kunne være lige ved den, 
naar den kommer frem igjen; for alting söger man at indgjer- 
de den, at den ej skal söge den vilde Söe, hvorfor man og un
dertiden kar flere Baade til Hjcip; man biiver sai ved at lenrze 
den paa ny, indtil den er död, da den taaler flere Stik, naar 
man ej træffer Hjertet, men det lykkes og undertiden at dræbe 
den ved forste Stik, derpaa den bindes til Baaden ved Remmer 
og af Here Baade buxeres i Land. Ved denne Fangst komme Ind
byggerne i’kke sjeldcn i Fare, naar de forfølge den for langt til 
Söes, og siden i paakommende Storm ej kunne naac til Lands; 
i saa Fald maae man og ofte slippe Bytter, skjönt man allerede 
havde faaet det paa Slæbetoug. Undertiden synker og den stuk
ne Hval, naar Lentzen 4 mislig brugt., har gjennem&rukket no
get Indvold, hvorved Luften gtaer ud, som skulde holde den 
op; jeg har været med at lentze en saadan Hval., der sank som 
et Bjerg, uagtet 4 Harpuner med Blærer *)  vare kastede i den 
og e:de Konebaade lagde sig ved Siden af den, hvorfra man holdt

•) see min nxstanförte Afhandling 1. c. p» 131. F-ig. 7. 
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fast i Harputrn-Remmerne for ar holde den oppe, dog kan den 
efter nogle Dage flyde op, som Aadsel, naar Betændelsen er 
kommen i don, og Hajerne ikke imidlertid opæde den; det over- 
blevne kan da blive berger og komme til Nytte. Naar den ikke 
cr mislig stukken, og skal til at döe, skyder den sig, som en 
Pál > frem langs Vanders Overflade, slaaende og strittende med 
Sporen (hvilken Adfærd den har tilfælles med andre Fiske) og 
er da höjst farlig, ifald den skulde törne paa en Baad. De 
Lentze-Stik, som end ikke srrax dræbe den, kunne dog siden 
blive dödcligc for den, da der saare let gaaer Betændelse i Saarer, 
men den driver da op paa andre Steder, uden just at komme 
Indbyggerne, og mindst de egentlige Fangere, til Nytte, hvor- 
paa jeg har havr et overtydende Exempel, da jeg eengang, ved at 
roe imellem en Flok Srubhvalc med min Kajak, fik Lyst at slaae 
min Soefugle - Piil i en af dem, som ogsaa traf ret dybt, saa-. 
som jeg var den meget nær, men formedelst Modhagerne blev 
siddende, saa at Hvalen löb bort dermed; imidlertid bragde en 
Grønlænder mig min Piil efter flere Dages Forlob, som var fun
den i et opdrevet Hval-Aadsel, derfor Hvalen maae være död 
af dette ringe Pile-Stik ved Saarets Betændelse.

I Færoerne siges denne Hval at lobe sig selv paa Sandgrun
dene, og maae sætte Livet til, eller og Indbyggerne samle sig
allevegne fra, naar de see en Hval-Stiim, for at indgjerde den
fra Havet og drive den omsider paa Sandgrundene, hvor de dræ
be den i Mængde *)  : dertil cre vel dog ikke mange Steder be
kvemme, men jeg formoder, at det hermed gaaer til, som

•) som Debes beretter i lians færoiske Beskrivelíe p. 156, og folgende, 
jevnf. Landts færoiske Beskt, p. 393.

♦ 
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me l Fangsten af Springeren (Delphinus Delphis Linnæi), der egent
lig kun lykkes paa eet Sted i hele Söndmöers Fogdcrie, ja vel i 
hele Norge, formedelst en vis Stedets Beliggenhed *).

Stnbhvalen har adskillige Fiender, især:

i. Spæk - Huggeren (Delphinus Orca) **)  af Gronlænderne kaldet 
Ardlurksoak > og

-2. Lille - Fangen (Physeter Microps) ***),  Grønlændernes Ardluk.

Hvilk« begge flokkeviis hænge sig fast med deres Tænder 
paa den ved Sporen og Lalierne, dog, om de ikke ere desliere 
maae de lade den fahre, men i vidrig Fald odelægge de den 
omsider som vaabenlos.

3. Hajen eller Hankatten (Sq valus Carcharlas Linnæi) opæder kun
de döde, især sjunkne.

4. Hval-Ruret (Lepas balænaris Gmelini) ****)  sidder især paa
dette Slags Hval, og findes i Hobetal i Lallegruberne, 
pu Bringen, under Svælger, ved Navlen og paa Sporen, 
meget stærkt fastvoxer til, og ligesom indgroet, i Sværen, 
som og tildecis gaaer op i Skallens underste Hulinger.

*) see Stroms Söndmöers Beskr. i p. 310 og 2. p. 90.

**) Müll. Prodr. Z00L Dan. Sp. 57. Holtens Fauna p. 173.

***) Linnæi Syst. nat. 1. p. 107. sp. 3. Faun. grön!. p. 44. spec. 27. 
G'tnel. Syst. p. 228. sp. 3.

**•*)  Syst. nat. p. 3208 sp. 5. Denne confunderes meget med Lepas 
Diadema, hvilket jeg vil söge Lejlighed at berigtige i næstfoL 
gende Bidrag.
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i. '• .(jrônlændçrne sige det., som og kan -være troeligt, at dt 
.¡tjene Hvilen til et Advarsels Mærke, thi, naar niait 

kommer den nær, og skygger over dem, trække Dyre- 
pe sig ind i deres Skaller, og derved foraarsage en Krillen 

, ; i Hvalens Hud, hvorpaa Hvalen mærker, at der tnaae
være Fare paa færde ved en eller anden sig nærmende Fieti- 
de. Grønlænderne selv have disse Kuur, som et Mærke, 
at stikke Hvalen .efter ved Lalierne. .Naar disse Ruur 
ellers blive mange, maae -de uden Tvivl gjöre Hvalen 
Ulejlighed, thi de snerpe .Huden sammen. De Kndes 
baade paa Unge og Gamle.

5. I Sælskab .med samme har jeg og fundet et andet Ruur, der 
er næsten blot for Skal, nemlig, det örede Ruur (Lepas 
aurita Linnæi) *).

<6. Ogsaa paa denne Hval har jeg fundet et slags Fiskebjorn, 
som man kalder Hvalluus (Oniscus Ceti) **),  der suer sig 
fast i Huden eller hefter sig med sine store Kloer, og vel 
ikke heller kan være Hvalen nogen behagelig Gjesr, men 

*) Om dette Ruur vil jeg .og i næstfølgende Bidrag tale noget mere. 
**) Denne har Skribenterne været noget uenige om, til hvad Genus den 

skulde henföres. Linné, Pallas, Müller og Gmelin regne den 
til Genus Onisci, ligesaa Fabricius i sine ældre Skrifter , men 
i hans Entomología Systematica 2,509,22. staaer den under Ge
nus Cymotboæ, derpaa i Supplementbindet p. 570. under Ge
nus Pycnogoni ; De Geer har derimod i hans Insektværk 7de 
Deel p» 541 regnet den til Genus :SqviIlæ. For mig synes 
den rigtigst at höre blant Pycnogona.,

Vfi, Stl. Ski\ PlDttl. 1 Hafn ISO?. L



trocs med föje ar gjöre den saa urolig undertiden*,  at de« 
desaarsag gjör de ovenanförre Spring over Havbrynen.

Til Slutning vil jeg anföre denne Hvals Synonomie, $aa- 
vidt jeg troer den at være rigtig. Ved de i min Fauna 1. c. 
anförte Synonyma finder jeg inter at forandre, men, foruden de 
allerede i dctrc mit Bidrag anförte , maae jeg endow tilföje flere, 
eg for at have dem alle samlede' paa eet Sted, vil jeg her ordne 
dem efter hinandenr

£ al cena- Boops, Linn. Sysr. nar. r,rod,3‘. Erx!eb. Mamm. 608,3, 
Gmel. Syst. nat. 225,3. Will- Prodr. p. VIII. Borowsky 
Naturg. Thierr. 2,21,3. Mohr Isl. Naturh. 13,24. Landts 
Færôiske Beskriv. 240. Schrebers Saugthiere Tab. CCCXXXIV.

Balæna fistula duplici in rostro, protuberantia corniformi in 
extremo dorso, Arredi Gener. 77. Synon-. 107.

Balæna rostro acuto, Brisson anim. 224,7.-

^ubarteS) Klein Pise. Miss. 2,13.
But shop Eged. gronl. p. 41.
Butskopf, Martens Spitsberg. Reise §. 98.. Adelungs geseb.

Nordost!. Schiff p. 384,4.

Hrcifn- Reidnr, Torf. grönL antiqv. 90. Olafs, og Povels. 
Reise gjennem Tisk 542.

Hrefna v. Balæna- media ventre plicato', Olavii occon. lisk 
Reise, p. 79,4.

Hrafn-Hvalirj Spec«!. Reg. p. 124.
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Sildqvat, Ström Söndm. Beskriv, epg.'
Stubben, Leem Beskr. over Lapperne p. 299.
Grindehval > Debes Færoern. Beskrivelse p. 155.
JPjloekfischi Andersons Efterr. om lisland, Grönland og Strat- 

Davis p. 191. §. XLIII. Cranz Grönl. p. 146,5.
Spring-Finhval, Holten Dannemarks og Norges Fauna p. 163« 
The Pike-Headed Whale Britt. Zool, 3. p. 40.

Den Figur, man har paa denne Hval hos Schreber, er taa- 
lelig, dog har den de Fejl: at Snudens Overdeel lober for 
spids til; Furerne paa Bugen lobe for retlinede, vel sees noget, 
som ligner en Vinkel, men samme dannes dog ej af Furerne« 
Sammenlob; Lalierne lobe alt for spidse til og ere for korte; og 
Pustebuklen, samt de 3 Rader Bugler foran samme, mangle 
ganske; saa at en bedre Tegning vist nok kunde .0 nskes , hvil
ken jeg har sogt at give i hosfölgende Fig. s.

3¿ie Bidrag»
Om Hval• Ruuret (Lepas Balænaris, Lepas Diadema og Lepas 

’ aurita.)

De ade forste her nævnte Arter fortjene egentlig Navnet 
Hvalruur, som opholdende sig paa Hvalene og begavede med hul
lede sammensatte Skaller, gjennem hvilke de fastsue sig; men 
den sdie Art, skjönt nögen og mere nærmende sig Angletasken 
(Lepas Anatifera Linnæi), maae dog og ved denne Lejlighed om
tales , saasom den findes i Sælskab med den forste.

Om Lepas Balænaris og Lepas Diadema hersker stor Forvir
ring hos Skribenterne, .da nogle kalde den nordiske Art’, Balæna- 

L a



rfø og den sydlige Art'. Diadema»- men andre lige tvcrtimod; 
atter andre blande begge sammen, skjónr de- virkelig ere heel 
forskjællige *).. Jeg. vil derfor her söge at berigtige sligt og 
bringe begges Synonymie i bedre Orden. Hvalruur kalder jeg 
dem begge, som et Skjælne-Navn fra Bjerg-Ruur, hvilket 
Navn Ström i sin Söndmöerske Beskrivelse **)  giver alle de vour 
eller Lepados, sony findes paa Klipperne ved Strandkanten; men 
den ene maae kaldes den bojbuglede, og den anden den ßadbuglede, 
efter deres Skikkelse, eller den nordlige' og den sydlige, efter 
•deres Opholdssted. Det kan veF ikke paarvivles, at jo Linné, 
hvor han forste Sted i sit System ***) ’■ melder om Lepas Diadema, 
maae- forstaae den ßadbuglede eller sydlige Art,. da han angivey 
det Indiske Hav at være dens Opholdssted» citerer og Rumphs 
íigur, som just horer til denne Art, derpaa og den specifiqve 
Benævnelse ’’testa suhrorunda sexlobata sulcata fixa” ganske got 
passer, men ligesaa sikkert viser Beskrivelsen i et senere Skrift ****)  
over Lepas Diadema,, at han den gang maae have havt den höj- 
Üuglède' nordlige Art for Öjne, saasom han der giver den 
’’testam convexo-cylindricam,t< hvilker ingenlunde passer paa den syd- 
-lige eller ßadbuglede *****);,  Skade, at han ikke der melder, hvor-

*) Endnu fiere forskjællige Ruur-Arter kunne findes pna Hvalene, hvor- 
paa man har ExempeP i Lamarks Tubicinella i Annalen des Na
tional -Mussums Naturgesch» 1,3.00. t. 30 L 1.

**> I. p. 160;

***) Syst. nat.. 1 p. 1108 Sp. 13.,

*. **•♦)  Mantissa 2. p. 544*
*•***)  I begge Henseender finder jeg en Walch, 1 der Natui forscher lôter 

St. p» 84. 85. at tænke eens med mig.



fra han havde den, der ellers kunde givet er afgjörende Udslag. 
Schröter i sin Einleitung in, die Conchy li enkentnir *)  har ikke 
desmindre: anfört. den Ivybupledes Synpnyma. og Beskrivelse under 
L.-Diadema, .og Gmelin i sit Sysrem. **)  citerer falske Synonyma 
under begge Arter, men leverer Beskrivelsen af den hojbuqlede 
poder dem begge, derfor hos ham alle Ting, blive forvirrede og 
Urorstaaelige«. z

Det bliver da vel rigtigst at lade den fladbuglede eller sydlige 
Art beholde. Navnet Diadema* saasom den af ovenanförteGrunde maae 
troes at have fór den anden faaet der af Linné, skjönt ellers den

sin anseeligere Höjde og stdrre Lighed efter et Diadem, hvilket 
yel og har desmere bevæget en Chemnitz ***) og Spengler ****)

Saaledes bliver, i mine Tanker,» begge disse Hvalruur- 
Arters Synonymie rigtigst, som folger:
i. Det höjbibglede Hvcil-R wir. Lepas- Ealænaris.

Lepas Balanaris*  Müll. Prodiv Zool. Dan. Spec. 3024. Fauna
Grönl. p. 425 Sp. 425. Gmel. Syst. nar. 3203,5. (men hans 
eiterte Synonyma höre ikke hid,, naar undtages Müllers pg 
mit) Mohr Iisl, Naturh. p. 126,307.

*) 3ter Band p. 515.

Sy st 11 at. p. 3208,4 og 5.

i hans Conchylienkabinet VIII. B. p. 319.

i Naturhist, Sælsk, Skr. I p, 189»



Lepas Diadema, Linn. Niant. 2,544. Sehröt, Einl. Ill, 513» 
(hvad Beskrivelsen og de eiterte Synonyma angaaer) Born. 
Mus. Cæs. p. 10. t. i. f. 5. 6. og Vign. a. p. 7. Naturh. 
Sælsk. Skr. i»i89>i6« Lande. Fær. Beskr. p. 23g.
”. • ■ . .

Balanus paa Hvalfisk, Andersons Efterretn. om lisi. Grönl.

1, 307.

Hvalluus, Bomar. 1. c. III, 615, (den forste).

Hrudurkall, Olafsens og Povelsens Reise igjennem lisland p.

A. B. C. Neueste Manigfalr. III, 796.

. Walfisch poche, Der Nat.urf. 25,142.
Den runde Balanus, Olavii lisi. Rejs. 594. t. 10. f. 4. 5.

Polylopos bal&naris, Klein. Ostr. p. 176. 451,2. t. 12. f-
98.

• •» • 4 •• T 1Lepas Diadema cylindrica, Scnröt. journ. 4. p. 362. b. og 
n ' ‘5. p. 521. B.

...... ’
Balanus Compressas, Gvalt. Test. t. 10 6. f. Q.

Pediculus Ceti, Philos. Transact. Vol. 50. P. 2. for Aar 1758.
p. 851*  t. 34. f. 7.

■ Der am Walfisch sitzende Balanus, Hebenstr. Mus. Richt, p.
1



Pou de Balaine, Davila Catal. rais. T. p. 404. no. 920, 
a, Del fladbuglede Hualruur. Lepas Diadema.

Lepas Diadema^ Linn. Syst. nat. j. p. 1108 sp. 13. Schrot. 
Einl. 3,513 °g Gmel. Syst. nat. 3208,4 (begge disse blot, 
hvad den specifiqve Benævnelse angaaer, men ej i Hen
seende til Beskrivelse og Synonyma, der höre til den for
rige).

Lepas polythalamiaj Berl. Naturh. Ges. Schrift. V, 464.

JBalanus polythalamius complanatusi Der Naturf. 10. p. 83. t. 1.
f. li. 12.

Palanas concameratus, Schrot. Journ. 4. p. 358.

Lepas Diadema comp lanat a, ibid. p. 362. a.

Die fiache vi elkammer igte Meereichel, Chemn. Conchylienkab.
VIII. p. 325- £ 845- 846- Schrot. Eink 3. p. 530,12.

Lepas balœnartS) Naturh. Sælsk. Skr. 1,187.

'Echinus, Rumph. Amb. t. 14. f. H«

Echinus planus, Petiv. aqvat. Amb. Icones, t. 1, f. XI.

Coronula balænaris, Annal. Nat. Mus. Naturgesch. i. p. 303. 
306. t. XXX. f. 2. 3. 4*

Det htijbñglede Hvalruur har jeg omstændelig beskrevet i 
min Fauna 1. c. efter et levende Exemplar, hvorved jeg gjernc 
kunde lade det beroe, især da de anförte Figurer hos Chemnitz 
og Walch meget got svare til denne Beskrivelse, hvad Skallen 
angaaer; men, da jeg finder den franske Naturkyndige L. Duf- 
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frrsne *)  al være; fast i den Tanke om Ruurerne (Lepades Linnæi) 
at de ere ikke manpfskallede, som Linné og andre Natur kyndige 
have fprrneent, men kun aen skalled? * maae jeg .efter min fulde 
Ovcrbeviisning modsige dette, og til Beviis her anføre, hvad ieg

. . .
har erfaret om dette Hvalruur, der ogsaa. med nogen Forskjæl, 
gielder om de andre Arter.

At det er et manges'kaliet Skaldyr, skulde vel ikke troes 
ved forste Anseende, saa at man let med Dufresne kunde fristes 
til at holde, samme for een i eet fortløbende Skak\ der blot hav
de særskilte Klapper; men ved nöjere Undersigning .befindes det 
hele virkelig at be-etaae af flere tætforen.ede Skaller, som vel ikke 
kunne skille sig ad, som dçt. plejer at rskee med de Toskalledes 
Klapper, men dog fiave deres Suturas eller Naaddinger, hvorved 
de hænge sammen, og i ældre fortörret Tilstand, naar alt det 
dyriske, som tjende til at holde dem sammen i disse Naaddinger, 
bliver forfulet, gaac fra-hinanden i ordentlige Dele, hvorpaa jeg 
til ydermere Beviis har et saadant i sine Dele adskilt Exemplar at 

e Skaller danne da 
< ,v \J7 og regelrette, Skik- 

kelse, som det hele Skaldyr secs at have; Og denne Sammen
sætning falder endnu mere i Öjne paa .adikilHge andre Ruur-Arter,

kunne fremvise. Disse saaledes tæt forened 
den cylindriske, mere .eller mindre ophöjede

hvis Skaller mere gabe i Naaddingerne ; der er ahsaa, saalænge
Dyret beboer samme eller dets Levninger ere tilstæde i en holdfast 
Tiis-rand, noget membran — eller hinde — arter-, som igjen- 
nemlöber Skallernes- Naaddi-nger og binder dem sammen. Uden
tid betragtet- skulde denne Ruur-Art, efter 
' i Annalen Nat. Mus» I. c. p. 305.

slig Forudsætning,
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synes at bestaae af i*  Dele, 6 ophøjede, og 6 flade, men virke*  
lig bestaaer den dog kun af 6 Sammensætninger, i hver af hvilke 
den ophöjede Deel maae ansees som Hoveddelen, og den flade Deel 
er sammes Sidefloj, foruden hvilken udvendige Sidefloj den og har til 
den modsatte Side en mindre Flöj, til indvendig at skyde ind under 
den næstfølgende Skal mod Overdelen til at danne det 6-sömmede 
Bæger, hvori Ormen egentlig opholder sig; 4 Skaller have saaledes 
1 udvendig og 1 indvendig Sidefloj, men den 5te, sotn er den 
storste af alle, har begge Sidefløjene udvendig, og den 6te, som 
er den mindste, har begge Sidefløjene indvendig. Det udvendige 
ophöjede eller buglede paa hver Skal, som er bredest ved Foden, 
men löber op i en Spids mod Mundingen, er igjen 4-deelt efter 
Længden ved 3de Furer, og kornet formedelst mange Tverryn- 
ker, der igjen overskjæres af andre langslöbende finere Rifler; men 
den udvendige flade Deel eller Sidefloj, som er bredest mod Top
pen og løber spids til mod Foden (saaledes ganske modsat den bug
lede Deels Stilling), er udeelt og glat, kun sees (paa nogle mere, 
paa andre mindre, kjendelig) endeel fine tverlobende Striber. Textu
ren indvendig er meget fibret, da Skallen ingenlunde er en fast 
Substants, men sammensat af mange smaa Lameller eller Fibrer, 
der i de buglede Dele ere langslöbende, men i de flade Dele ere tver
lobende. Ved et Mellemgulv er ellers deres hele sammensatte 
Skal deelt indvendig til ade Bægere, som have Samqvem med hin
anden ved en rund Aabning i Midten; der överste Bæger er glat 
og hcclr, dog i Grunden 6-deelt ved fine Naaddinger, eller Længde- 
Sömmc, der svare ril det forommeldte Udvendige, da dette Bægers 
Dele egentlig udgjore een af Hoveddelenes Sidefløje; men det neder- 
sre Bæger fremviser ¡8 Piber > hvoraf 3 og 3 svare ud for hver

Fid. Sti. Skr, ?! Deel. 1 Hafte 1809. M
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4-depk udvendige Deel, men erc dog ringsom ved en fiin Fure ad
skilte ira dem; disse Piber ere sammentrykte, neden til bredere 
og buede, men opad tilspidsede, ligesaa mod Udkanten bredere 
tilrundedc, men mod Midten tilspidsede; imellem hver Pibe er en 
Skramme, som efter hver ßdie Pibe er större og lober rummelig 
op under den udvendige flade Deel, og denne rummeligere Skram
me ender mod Udkanten med en liden 3-kantet Bipibe.

la n ¿ n^b norn ’. ^vkni i t

Jeg troer da tilstrækkelig at have gotgjort, at dette Ruur 
er mangeskallct og paa mange Maadcr sammensat af flere forskjæl- 
lige Dele; men endnu maaé jeg drindre, ar Dyret, som har sin 
Bolig i det översre Bæger, er ved en Hudbeklædning paa Bægerets 
Sider forenet til en tverspændt Hud eller Hindcover Midtcrhuller, og 
igjenném dette end videre ved Seener og fine Huddele til det un
derste Bæger, saa at Dele deraf endog rrænge sig ind i alle Piber 
oo- Skrammer, hvorved det bliver sat i Stand til at fastsue sig saa 
stærkt til Hvalen, at dens Svær gaaer op i det underste Bæger og 
tildeels i Piberne selv; jeg holder for, at de Unge have været 
fladere i det underste Bæger, men under deres Tilvæxt er Hva
lens Hud groet ind i Huulhedcn, og har dannet den til et desto 
större Bæger. Foruden de nu anfortc Skaller maae jeg ikke glem
me at melde om adc Småa Skålklappe, som paa den Hud, der 
gaaer tvers over överste Bægers Munding, hvile som ct lidet Dæk
sel ved Dyrets Aabning i denne Hud, og kunne lukke til eller ga- 
be fra begge Sider ; disse Dæksel-Skaller ere buglede, næsten trekan- 
tede, bredest i Roden’, men krumspidse opad, som Tænder venden
de Spidsene mod Aabningen, men ubetydelige, og sidde for sig selv 
ganske skilte fra de andre Skaller, uden for saavidt Dæksel-Huden 



forbinder dein med samme. Ormen selv, som beboer denne Skal, 
har jeg vel sögt at beskrive i min Fauna 1. c., men den fortjener 
dog en omstændeligere Beskrivelse, end der bunde tages Rum tit. 
Det förste af den, som falder i Ojne, er en lasket, guulagrig, no
get opsvullen Hud, som dækker det överstc Bægers Munding fra 
Side til anden, og liar en Skramme midt i, stilende fra den midter
ste böjede Udkant (eller spidse böjede Ende af en af de störste Skal
stykker) til den midterste ret opstaaende Udkant (eller den spidse 
Ende af en af de mindste Skalsrykker), som er Jigo tvert over for, 
dog naaer denne Skramme ej ganske til Skallen; paa den Side mod 
den ret opstaaende Udkant er den Skallen narmest, og har en höj 
opstaaende Spids, som dannes af edc Hudlæppe, een fra hver Side, 
tjl at lukke op og i for Ormen, som igjennem Skrammen skyder

1 • . -ti J

sig ud og ind; disse ede Hudlæppe blive mod den anden Side la
vere og lavere, indtil lidet over Midten, hvor Skrammen endes; 
berpaa folge de ovenanforte e-de smaa Dæksel-Skaller eller Klappe. 
Under denne Overhud ligger den egentlige Orm vendt med Vom
men mod Skalklappene, hvor den og er forenet med Huden selv, 
men med Mundingen vendt mod Hud-Dækselets ovcnmeldte spidse 
Forhöjning; fra Vommen gaaer en lang Hals, paa hvilken den har 
i-alt 24 Arme, som sidde parviis, 6 Par paa hver Side, 2 og 2 
paa een og samme Rod-Stilk; de have alle ved Roden en hvid 
haard glat Bruske, især de nederste, men Armene selv ere rödgraa; 
de yderste ere længst, dog ej megen Forskjæl paa de 6 yderste Par 
i Længden, disse sidde og tæt ved hinanden og udgjöre Fordelen; 
midt imelleni de to yderste Pars Rödder findes en smal lang Sna
bel, som et Suerör, der er meget længere end Armene, og har 
ved Grunden paa bageste eller underste Side en udvidet Aabning, 
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¿er löber igjennem hele Halsens Huulhed indtil Vommen, hvilken 
jeg derfor holder for Rumpe-Aabningen (maaskee den tillige er Fod
sels-Aabningen); lider fra disse ydcrsre 6 Par Arme sidde, ligesom 
for sig selv, de næsrfolgende 4 Par, der ere kortere, men bre
dere og haardere ved Roden; efter et kjendeligere Mellemrum 
folge tæt ved Vommen de övrigc’2 Par, som slutte Troppen, og 
ere meget kortere og bredere, samt haardere ved Roden; alle Ar
mene have dette tilfælles, at de krumme sig opad og ind mod Man
den, de nederste krumme dog mere ind til Siden, og hver Arm 
er krum, spids, sammentrykt til Siderne og paa invendige Side 
forsynet med mange smaa Takker, saa at den seer ud som en 
Saug eller Fjær, og den hele Samling som en FJærbusk, hvilken 
Ormen med sin ganske Hals rækker idelig ud af Dæksel-Skrammen, 
bevægende samme frem og tilbage, ligesom man griber for sig med 
Fingrene paa en Haand, alle krummede til een Side, og trækker 
uden al Tvivl derved sin Fode ril sig; midt imellem de 2 neder
ste Par Arme er paa Halsen den egentlige Mundaabning, der er temme
lig stor, omgivet af 4 blöde og 4 bruskede Tænder; de blöde ere i 
det höjcste som Kjertier, og deraf sidder det överste Par for Mun- 
dens överste Ende mod de lange Arme, og cre meget korte, bru- 
ne og takkede indvendig, krummende sig bag ud; det andet Par 
blöde Tænder sidder bag ved, tvert over for de forste, og ere lige- 
saa korte, men lysere og bredere; paa Mundens Sider sidde de 
bruskede Tænder, som ere hvide og savtakkede for Enden, de to 
forreste ere smale, men de bageste bredere, disse boje sig fra Sider, 
ne ind i Mundhullet, og tillukke samme, tjene vel ellers og til at 
knuse Föden, för den indlades videre, de blöde derimod ligge fra 
for og bag uden paa de bruskede, og over dem igjen ligge de for 
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omtalte nederste 2 Par Arme; inde i det överste Bæger er endnu 
paa hver Side af Vommen, tæt föjet til Skallen em briiun Pose, 
der er som en Spændc-Sene og ligesom mangedeelt, med sin över- 
ste Ende forenet med Dæksel-Huden, og med sin nederste skydes 
hen til Midterhnllcrs slimagtige Overtræk, saa at den kan virke 
baade oven og neden med sin Spænde-Kraft.

Efter denne fuldstændige Beskrivelse baade over Skallen og 
Ormen, troer jeg mig og befojet til at kunne modsige Hr. Düfres- 
ne, som *)  ikke kan indsee, hvorledes Skallen kan voxe Tid efter 
anden med Ormen, derfor han hellere vil antage, at Ormen, naar 
den ved sin Væxt finder den gamle Bolig for trang, da forlader 
samme,, og bygger sig en ny rummeligere; men hvorledes vil den 
kunne det, da Dyr-Subsrantsen allevegne er saa indvævet imellem 
Skallen i dens Naaddinger, og dens Rör? og, maae jeg spörge, 
hvorledes skulde den nögne Orm, om den kunde forlade Skallen, 
saa hasrig igjen faae dannet en ny Skal, hvormed at finde Fodfæste 
paa Hvalen under dens idelige Bevægelser? Bedre lader det sig dog 
fot estille, at, naar dette Skaldyr igjennem sin Födselsaabning har 
afsat sin Unge med en tynd Skal-Beklædning, ligesom andre Skaldyr, 
og den dertil söger Lejlighed, medens Hvalen, som ikke sjelden 
skeer, ligger stille en fóje Tid paa Havets Overflade, denne Unge 
da falder paa Hvalens Hud og hæfter sig fast, samt derpaa Tid 
efter anden Skallen voxer med Dyret, bliver stærkere og udvider 
sig især i Naaddingerne ved Afsætning af Dyrets Substants eller 
dertil passende Kalk - Materie, som mere og mere hærdes, saale- 

•) Annal. Natur» Mus. 1. c.
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des som allerede for mig afg Hr. Kunstforvalter Spengler liar gjort' 
det fatteligt *).

Hvad egentlig udgjör Hvalrurets Fode, kan jeg ej bestemt 
sige, dog tænker jeg, at det fortærer alle slimige sroaa Dyr i Hi
vet, som det med sine Arme faaer trakt til sig; selv Hvalens om
givende Fedme kan komme det tilgode; jeg liar i dets Huling fun
det Tangluus, maaskee samme var dets tiltænkxe Fode?

Det bugtede Hvalruur liar jeg (som ommeldt i næstforegaaen- 
de Bidrag) fundet i Mængde paa Stubhvalen, vel adspredt overalt 
paa dens Hud, men især paa Bringen i dens Furer flere tæt pakke
de paa hinanden, derfor det og af Grônlænderne kaldes Keporkab 
Kcituni’iarsoa, det er, Stubhvalens store Ruur, thi ethvert Slags 
Ruur hedder hos dem Kcitungiak, det er, Overflad-Säger (deriveret 
af Æh, Overflade ; Hud), fordi det sætter sig fast paa Overfladen af 
en Steen eller andet, ogsaa paa Huden af en HvaL

Det 3die Slags ovenomtalte Hvalruur, nemlig: det nvgue eller 
orede, Lepas aurita Linnæi **),  bchöver jeg kun kortelig at ved
røre, da det heel velaf andre, især af Chemnitz ***)  og Spengler 
****) er beskrevet og afbildet.; men jeg griber Lejligheden at rette 
en Fejl, jeg har begaaet i min Fauna Grönlandica **#**),  hvor jeg

■

•) I Naturhisr. Sælsk. Skr, îste B. iste Hæfte, p. 208 og folg.

**) Syst. nat. 1110, 19. Gine!. Syst. 3212, 14. Schrot. Ein 1. 3, 524, 13«. 

***) Canchylienkàb. 8. p. 345- C 857. 858.

•♦*•)  Naturhisr. Sælsk. Skr. 1. p. 205,

*•*♦•)  Pag. 420.
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har anseet Het for Unge af Lepas Ralænaris, fordi jeg fandt flere 
af dem siddende paa sammes övcrste Omkreds, just paa Sidcskallcr- 
nes Spidse, ret som de kunde være udsiede af sammes Rör, og 
jeg da ej kjendte dette Ormeslag, men finder nu, ar der virkelig 
har været Lepas aurita, som saaledes har plantet sig paa Toppen 
af Lepas Balænaris, hvor og Spengler *),  saavelsom Schröter **),  
siger det at være fundet. Hvilket arrigt Syn denne Samling a£ 
ede saa forskjællige Ruurarter giver, vil hosfölgende Tegning vise, 
hvis Forklaring er:

Fig. 2. Lir. a. Det buglede Hvalruur.
b. Sammes udstrakte Orm.
c. c. c. Dens 24 Arme i 3 Afdelinger.
d. Dens lange Snabel.
e. Rumpe-Aabningen.
f. Mundaabningcn med omgivende Tænder.
g. Dækselhuden med dens Skramme og Skalklappe.

; -*z  •
h. h. h. Lepas aurita.

4de Bidrag.

Om 1) "Rlaastaalen (Labrus coeruleus).
2) Rödsnekken (Labrus carncus) og
3) Berggylten (Labrus exoletus).

Disse 3de Norske Fiskearter ere hinanden saa nærforvandte, 
at det ikke er saa underligt, naar Skribenterne forvexle den ene

•) L. c. p. 306.

L. c. p. 535.
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raed den anden , hvilket især er skeet med den forste og den sidste, 
der dog ere forskjællige Arter; men mere underligt, at man ej 
har agtet paa et endnu nærmere Forvandtskab imellem den forste 
og den aden, som Han og Hun, det jeg tænker at kunne be
vise.

Den sidste, nemlig: Labrus Exoletus, synes længst at 
have været Narurkyndige bekjendt ; den forste, mig bekjendr, 
som melder om den, er Linné i sin Fauna Svecica *),  skjönt 
han der tillægger den Navnet Blastahl, som den skulde gives af 
Bahuscrne, alligevel citerer han i sit Systema naturæ **)  Stroms 
Berggylte ***),  der i sig selv er en ganske anden Fisk, end de 
Norskes Blaastaal ****),  (hvorom siden); Beskrivelsen hos Linné» 
hvor kort den end er, viser og, at Berggylten, og ikke Bl aa
st aalen, kan være meent, naar den sammenholdes med Stroms 
Beskrivelser over disse Fiske. Jeg skulde og ej være langt fra 
at troe, at den Fisk, Linné kalder Bergsnyltra i sin Westgothi- 
ske Reise *****),  bliver een og samme Fisk med de Norskes 
Berg^ylte, hvilken han dog i sin Fauna f) gjör til en egen Art, 
og kalder Labrus Suillus; men det er arrigt, at han tillægger 
Suillus her kun 9 Pigge i Rygfinnen, da han dog hard sin Wcst-

•) eden edit p. 117. sp. 33 t»

12te edit. p. 479 sp. 33.

•••) i hnns Beskrivelse over Söndmöer iste Deel p. 267. m 3,
•••*-)  sammesteds p. 269.

P. 179»

t) $p. 330.



97

gothiske Rejse tillagt Bergsnyltran 19 Pigge, -alligevel forener hau 
dem begge til een Art, baade i sin Fauna 1. c. og i sit System *).  
hvilket er nu hvilket? ved de: Mærke af 19 Pigge i Rygfinnen 
kommer Bergsnyltran overeens med Berggylten, og Ström 1. c. 
antager den lige til for samme, og, skjönt han har anfört 3de 
Varietæter, som han mener, af Berggylten 3 og ej just bestem
mer, hvilken af dem han egentlig vil have henfort til Bcrgsnyl- 
tran, saa er det dog troligt, at han nærmest sigter til den ^die 
eller sidsre Varietæt, formedelst Piggenes Overeensstemmelse i 
Rygfinnen. Jeg er af den Tanke, at Linne har ilde forstaaet 
sig selv i sin Wcsrgorhiske Rejse, hvor det forste Tal i 19 kan 
have været utydelig afrrykt, som det just har sted i mit Exem
plar, og da blot læst 9-Tallet, hvoraf han har ladet sig dessna
rere forfore til at ,an«ee den for forskjællig fra sin Exoletus, og 
uden Nöd danne en ny Art: Suillus, da ellers begge kunde være 
een og samme, især, da ingen siden, saavidt mig bekjendr, har 
givet nærmere Beskrivelse over denne Labrus Suillus **);  Imid- 
tid, da ogsaa nogen Forskjællighed findes med de andre Finne- 
straaler og Pigge, derhos meldes om en sort Plet ved Sporen, 
som ej er bemærket paa den af mig betragtede Berggylte > saa 
tor jeg ikke saa ganske paasraae, at begge ere een og samme Art. 
Pletten ved Sporen har nok ellers meesr bevæger Müller ril at 
holde L. Suillus for atvære Stroms 2 den Varietæt af Berggylten***}.

***) i hans Prodiomus Zool. Dan. p. 45 Sp. 3&I.
Vid. Sel. Skr. VI Deel. I Hetfte 1809. N

I. c. p. 476. sp» 17.

**) thi den Beskrivelse Prof. Fabricius i sin Rejse nach Norwegen p. 74, 
har givet over L. Suillus, horer unægtelig til Blnastatilen^



Denne Skribent vakler dog ogsaa i’ sine Meninger om den rette 
Bergpyltet thi han citerer vel Stroms 3 die Varierai, som er 
min omskrevne, under Labrus exoletus *),  men giver dog denne 

•) 1 c. p. 46. sp. 386.
Ase. Icon. rer. nat. I. p. I. t. t«

i min Fauna gronl. p. 166. sp. 120.
*•••) Sondm. Beskr. I. p. 269.
f) Artedi Icht. Gen. p. 34. sp. 3*
’J'f) Ase. Icon. rer. Nat. 2. p. J. t. XIL

det norske Navn Blaastaal, som hos Ström er en ganske anden 
Art, derimod anfører under næste Nummer Ascanii Bernait **),  
som en særskilt Art, da dog Stroms og Ascanii ere een og samme 
Fisk, hvorved Arterne urigtig ere forøgede. Af Müller lod jeg 
snig selv forlede til at holde Gronlændernes Keblernak før La- 
Lruf exoletus ***),  der dog rettere bliver Blacistaalen, som jeg 
kun løselig fik eengang ar see i Vander, uden at kunne bestemme 
noget vist, blandede derfor begge Fiskearter ligesaa urigtig sam
men som andre mine Forgjengere.

Bl aast aat en, som den iste af de i dette Bidrag ovenanførte 
Arter, synes Ström først at have beskrevet, og giver den endntt 
de Navne, Blaagornme og Blaastak ****) r thi det af ham eiterte 
Synonym af Artedi f) er saare tvivlsomt j Hvorledes den af andre 
er bleven formænget med Berggylten eller L. exoletus, har jeg 
allerede melder, men Hr. Ascartius har rettelig skilt den fra sam
me, som en egen Art, under Navnet Labrus coeruleus ff), hvilket 
alligevel Müller i sin Prodromes I. c. har tvivlsomt anført som 
Synonym under sin L. exoletus. Det kan og ej paatvivles, at jo
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Gmelins Labrus uaríegatus *),  som er Pennants **)  Striped Wrtis- 
se, bliver vor Biaas taa\-, ligeledes Fabrica Blagylta ***),  skjönt 
hin selv, soin ovenmeldt, har anseet den för Labrus suillus, thi 
Beskrivelserne vise det tydelig nok.

Rodsnekken, som den 2den af ovenanførte Fiske, har As- 
eanius ****)  under det Navn Labrus carneus, og siger ¿.en i 
Norge bære Navn af Sudernaai, dog kaldtes den Rodsnekke i 
Krageröe, og Ström melder *****)  om den under Navnet Bergnebbe. 

.Den er da sidst bleven Systematikerne bekjendt, da Müller er 
den försre, som anförer den under Ascanii Navn f). Dog maae 
egsaa hertil upaatvivlelig henfores Gmelins Labrus trirnaculatus ff), 
som er Pennants fff) Trimaculated Wrasse.

Ved mit Ophold i Norge lærde jeg i Krageröe nöjere at 
kjende disse 3de Fiske-Slags, da de jevnlig fiskes der i Bugten, 
saa at jeg ved deres indbyrdes Sammenligning troer at kunne tale 
lidet mere bestemt om deres Forvandtskab eller FoskjæFlighed, og 
vil begynde med Blaastaalen, og, naar den noget nøjere er be-

*) Ginel. Syst. nat. p. 1294. sp. 58.

*•) Britt. Zool. 3 p. 207. n. 4.

***) i Reise nach Norwegen p. 74»

*•**)  icon. rer. nat. 2. p. 6. t. XIII«
- V

•*♦**)  i Nye Saml, af Norske Vidensk. Sælsk. Skr. 1 p. I4J.

D i hans Prodr. Zool. Dao. p. 46. sp. 3 S 5*

tf) 1. c. spec. 57.

ttt) 1. c. p. 206. n. 3.
N
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ikreven, kan jeg fatte mig kortere ont de andre edeF ved at 
henföre dem til samme»

*
I, Blaastaalen.

Dens Synonomie bliver, efter oven bcmærkte, folgende:

Bláaskaal, Blaastak, Siogumme, Pónrop. Norges Naturl. Hisr. 
2 D. p. 176.

Btaagome, Blaastaal, Blaastak, Stroms Söndm. Beskr. p. z6y, 
Bomar: Naturhist. 1. p. 351.

Labrus coeruleus eller Le Paon Bleu, Asean. Icon. rer. nar. 2. p. 
5. t. XII

Blagylta> Fabricii Rejse nach Norw. p. 740
Labrus Variegatus, Gmeh Syst. Nat. 1294,9g.
Striped Wrasse, Brit. Zooh 3. p. 207.- n. 4.
Labrus exoletus, Faun, grönl. 166,120.

Störreisen af den, jeg betragtede, var i Længde 10 Tom. 6. 
Lin.; i Brede, der er, Höjde ved Rygfinnen, hvor den er paa 
der höjeste, 2 Torn, g Lin.;, og da var Forholdet imellem De
lene paa den hele Fisk:

Hovedet til Gjælleaabningen langs Siden - 3 Tom. 2 Lin.
oven til indtil Ryggen af Kroppen ». 1 — 8 —

Kroppen derfra til Rygfinnen • - 1 — 7
Rygfinnen selv optog - - * 4—10 —
Derfra til Sporen - - - 1 — 43 —
Sporen selv optog - - • 1 — 6 —
Hovedet fra Neb til Mundvig * - — to —

til Öjnene*  • ? * 1 •— 35—•
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neden til fra Neb til Gjælle-Aabningen -i Tom. Lltk

Kroppen neden til fra Gjælle-Aabning til
Brystfinne * i — 5 *-

derfra jil Bugfinnen — B —
derfra til Gadboret • — 1
Gadborfinnen selv optager i - 91
derfra til Sporfinnen X — 31 —
Brystfinnen • * • i — 9 —

. Bu?finnen - - - i — 5 —
RygHnnens Höjde bag til i — —

for til • — 7 —
Gadborfinnens Höjde næsten ligesaa*  
Höjden fra Rygfínnen til Bugen s — 7

til Gadborfinnen * a ----  2 —
ved Sporfinnen i — 2 —

Sporfinnen tversover i — 3 —
Tversover ved Gjælledækker .2 — X •*-

ved Öjnene I — ?8 —
foran Öjnene 1 — 4 —

Nebbets Yderste — 3 —
Tvers over Ryggen — il —

ved Sporen — 41 —
imellem Öjnene- — 81 —.

Dens Skikkelse er sammentrykt-trind. Fra Nebbet rundes 
den af lige til Rygfinnen, hvor den siden omtrent til 16de Finne- 
Straale beholder lige Höjde, men derfra smales af indtil Sporen, 
da Sporen selv bliver jgjen lidt bredere ; Bugen , rundes, af . fra
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Neb til Gadbor, og derfra snialcs af til Sporen. Ryggen er ne
get fyldigere end Bugen.

Hovedet er aflangt, ægformigt, bag til bredest, for til 
meget afknebent, langnebbet, oven til buglerundt med et Indtryk 
imellem Ojnene; bag ril .indringes det fra Kroppen ved er paa 
Issen indlobende Cirkelskaar af 5 à 6 smaa Punkter paa hver Side, 
som dog i Midten ere afbrudte. Hele Overdelen, saavelsom Si
derne for Öjnene, og Svælget neden til, cr uden Skjæl, feedt 
og lasker, men paa Gjællcdækket bag Ojnenc ere smaa Skjæl, 
der ligne Kroppens, men meget mindre; Siderne ere plattrykte 
og Svælget noget skarpt. Fra Isse-Punkterne löber endnu et 
Cirkelskaar af omtrent 11 andre Punkter ned under Ojnenc, som 
sees best, naar Fisken begynder at torres ind.

öjnene ere temmelig store, med sorteblaa Ojestene, mea 
ildrod Ojekreds, som igjen omgives af en blaaagrig, og yderst 
ude af en blank ligesom den inderste; de sidde mod Issen.

Næseborene ere 4, nemlig 2 paa hver Side, hvoraf det 
bageste sidder ovenfor öjnencs Fordeel, er aflangt, smalt, fortil 
spidst; det edet langt derfa foran Ojnene, og hojere op, tre
kantet, meget mindre; begge cre kun smaa efter Fisken og 
række ej meget over Huden.

Munden er ej meget stor, naaer kun f hen mod Ojnene, 
inden i blaaagtig hvid, Kjæ berne næsten lige lange, dog beholder 
den överste Fortrinet; begge forsynede med store laskede Læber,
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de paa ôverste kunne lægges tilbage, og sees gjerne saaledes til
bagelagte, hvorved Tænderne grine frem. Overkjæben bestaaer af 
et plat, nedtrykt, langt, afrundet,’ but Ncb, der gaaer ind 
under Hovedets tykke laskede Hud oven til, hvilken sidste kan 
skydes op og ned over der, og er altsaa derfra adskilt. Nebbet 
selv er overalt bedækket med den tykke Læbe, der i Omrandcn 
er tykkere, og danner en Bremme, ved Siderne samles det for
medelst en kort skraalobende Klinge med Undcrkjæben, da ep 
anden Klinge gaaer fra Mundvigen op under Hoveders omtalte löse 
Hud ; Klingen er ved Mundvigen bredere og bur. Læben er ind
vendig, eller neden under mod Tænderne, furet og knudret. 
Underkjæbr.n er mere afkneben, dog but for Enden, har en li
den Klinge op under den översres samler, som i en Hængsel, i 
Mundvigen; dens Læber ere til Siderne meget laskede og nedhæn
gende, men for Enden ikke saa ; Neden til er den ved andre, 
under Huden skjulte, Brusker forenet med Gjælledækkets forreste 
og inderste Ende til hver Side, imellem hvilke Svælget fremra- 
ger, skarp-trindt.

Tænderne ere: I Overkjæbens Omrand omtrent 22, der 
bag til ere smaa, blive forud större og större, og de 4 forre
ste udmærke sig især; alle ere krumme ind mod Munden, og 
haardbruskede imod de pleje at være paa Fiske, saa den er vel 
betandet: I Underkjæben endeel mindre, ellers vel ligesaa talrige. 
I Ganen kunde ingen Tænder sees, men der er den rynket og 
ujevn. Ej heller vare paa Tungen Tænder at finde; denne er 
liden, plat, kort, lanzetformig, hvid og glat.
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Ci jætterne ere 4, hvide, enkelte,, krumme, kamrakkede, 
glatte, med blegröde Fryndser.

Gjælledækkct stort, utakket, skjællet, bestaaer af 2 Ho
vedstykker; det forreste, som bag Öjnene ligger oven paa det 
ander, er i Rhomboidalsk Krumming, der krummer sig forud 
under Öjnene, men bagesre Rand heel; det bageste Stykke srorre, 
omgivende forrige, men ligger under samme med sin Forrand, er 
igjen deelt i 2de, hvoraf det forreste slipper ved overne Styk
kes Baggrund, og ligger lidt oven paa det bageste större Stykke; 
derte har paa Bagranden mod Ryggen en toflibet Læp, som Til- 
sarz,

Gjællefinnerne have 5 Straalcr; ftere fandt jeg ikke, som 
kunde kaldes virkelige Srraaler, men neden ril samles de fra begge 
Sider med en lasket Hud, der gaaer tvers over Mellemgulve 
og er furet som til falske Straaler, hvori den 6te synes ar ligge 
skjult, men dette er ubetydeligt, og kan bedre forbigaa.es. Alle 
Srraaler ligge næsten skjulte under Gjælledækkct, og sees snart 
lidet af

Gjælleaabningen er ellers temmelig stor og naaer op mod 
Ryggen»-

Sidelinien secs vanskelig, punkteert med aflange Punkter fra 
Gjællcaabntngens ¿iverste Huk i en Bue-Krumming ned til Sporens 
Midte, da den siden løber ret efter sammes Midte indtil Spor
finnen.
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i Rygfinnen begynder lige over'Gjælleaåbningen , lober siden 
langs- Ryggen til noget foran Sporen (hvor det af knebne /Halestyk
ke begynder), har 30 Srraaler, som rage jevnt til i Höjde indtil 
de 4 bageste, der igjen aftage, saa ar Finnen gaaer i en ret 
Skraalinie op ad, men bag til afrundes; De 17 forste Srraaler 
have skarpe Pigge, som række lidt frem af Huden og bag deres 
Spidse ere forlængede med en blod, -noget bruskig og sammentrykt, 
abpidscr, bag ud nedbøjet Tilsatz (Ramentum); de övrige bage- 
src ere blöde, og de 2 försre af dem enkelte, de 4 folgende 
todeelte, de 3 folgende tredecltc, d.e övrige .deelre i 4 à 5 Grene.

Brystfinnerne sidde ved Gjælle - Aabningen paa en tyk Rod, 
der er skjællet, og noget op paa Siderne foran .Bugfinnen, have 
15 Straaler, som ere blöde, og, da disse (den översre og ne- 
derste undtagen) ere deelte i 2 á 4 Grene, saa er den bred og 
rund for Enden, da de oven og neden fra rage til i Længde .mod 
Midten.

I

Bu'rfinnerne sidde under Bugen, lige under Rygfinnens Be
gyndelse og noget bag Brystfinnerne, have 6 Srraaler, hvoraf 
den överste pigget, de andre blöde, mangedcelte. Figuren bli
ver mere spids afrundet, da den gdie ovenfra er den længste ; Srraa- 
lernc ere stærkere, end paa Brystfinnerne.

-Gatboret sidder midt paa Fisken, saa at der er lige langt 
til Sporens og Nebbets yderste.

G at bor finnen begynder kort bag Gatboret, og naaer neppe 
saa langt som Rygfinnen, har 15 Straaler jevnt ‘tiltagende til de 

Vid. Sti. Skr. VI Dttl. 1 Hafte 1809- 0



ro5-

•s sidste, som ere lidt kortere, de 3 forste *)'  ere piggede, som1 
de fórst? pu Ryggeir, de övrige blöde, den forste af disse cn< 
helt, de 3 folgende dobbelte, de andre 3 (neppe flere) deelte.

Sporfinnen er bred, afrundet for Enden', Ved Roden og-; 
noget ud paa Straalerne skjæller, har 16 Straaler (foruden min
dre ved' Siden), der ere for der mees-e grenede og stærke.

Skj&llene, som-bedække den Kele Krop, ere kjcndélige,- 
eg kunne 1er a fgnides-, ere- afrundede for Enden, glatte, men
have hv.cr- paa Fladen 1 à 2 Buede Furer efter- Omvandens- Figur.

Farven er paa Ryggen', Hovedet og noget ned paa’ Siderne, 
söegrÖH' med mange böigelöbende azurb-lu dejlige Striber efter 
Længden, af hvilke ede lobe' i 2 rette Linier ud- paa Sporen1; 
Paa Hoveder sees- og til Siderne nogle Vucde blaa Streger; og 
Svælget, samt' Panden, og en Tverbue-imellem• Öjnene paa Isse-n, 
saa og i Nakken, er blaau Bugen og alle Finnerne eró blegrode, 
men Finnerne have en blaa Omrandy og paa Rygfinnen og Spor
finnen sees desuden nogle blaa Plette; dét forreste af Rygfinne» 
i de 8 Straalers Strækning er desuden meest blaat. Brystfinnen 
derimod er noget mörkere, end de-andre , har intet blaat. Det 
mærkes da let, nt det rr.aae være en dejlig Fisk,- og visselig har 
jeg ingen seet smukkere i de- nordlige Vande, og den synes i- 
Vandet ganske blaa.

Kjödet er hvidt og velsmagende. Indvendig findes- Leveren' 
bleghvid; Wertet lidet, mørkebrunt ; Maven aflang-trind, den

*) Ingenlunde 5 Pigge» som p«a Bereiten (Labrus exoletus\ ej heller 
blot 2, som Ascanius 1. e, ansætter, der- maa-e have overseet 
den ¿die.
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Fisken i 'Dödens Angst gjerne krænger; og en eerilig Tarm gaser 
ira Maven ti! Gatborct.; Jiöet var hvidt.og giindsende. I de? 
fandtes Rljolk og Mærkerne ved Gatbor.ec viisde alle de betragtede 
at være .Hanner.

B frutó a alen er en 'Saltvands Tisk, <som '.holder til i Bjerg- 
klö-iter og Sreen-lierer under Var.dec, i Sælskab med Rodsnek- 
fatn, -baade Sommer og Vinter, hvor den fiskes med Snore og 
Krog, .men .Fiskerne faae og ofte deres Snore forviklet .imellem 
.Stenene,

2. Roelsnekken.1
'Dens Synonomie er folgende: 

/ \ 
I^abrus c ar neu s y Ascanii Icon. rer. nat, 2 p. 6» Tab. XIII. Muh 

prodr. p. 46. sp. 385»

Rcrgncbbe, Nye Saml, af Kongl. norske Vidensk. Sælsk. Skr.
i p. 145-

Labrus trimacillatus, 'Gmel. Sysr. ‘Nat. p. 1294. spec. 57. 
Trimaculared 'Wrasse, Brit. Zool. 3 p. 206. n. 3.

Denne »Fiskes Længde var 8 Tom. 5 Lin., og Höjden 
ved Rygfinnen 1 Tom. 11 Lin. Den ligner JBlaastanlen ganske 
i Skikkelse., og det eneste^ hvori den skjælner, .er Farven; 
den er ej heller forekommet mig saa stor, som hiin. I eet Ex
emplar fandtes vel i Rygfinnen 31 Straaler, men i et andet kun 
30, aldeles som hos JHlciastaaten> og ligeledes havde det sig med 
Straaler og Pigge i alle .Finnerne.

O ä

r
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Farven er smukrød, dog blegere paa’ Bugen. Paa Ryg
gens Bag sees 3 store sorte Flække, hvoraf den bageste sidder 
ved Sporens Begyndelse, den- eden slutter Rygfinnen,. den for-- 
reste sidder noget bedre hen paa*  Rygfinnen, disse 2de gaae noget 
op paa Finncstraalerne. Ydersf paa Spor-Randen sees- Tegn til 
den b!aa- Rand, som fandtes paa Biaastaalenmen neppe Tegn 
til sligt paa Rygfinnen, dog er denne'for til mörk, hvor den 
blaa Flæk var paa Biaastaalen, Paa Hovedet sees og skjulte Spor 
¿frer nogle blaa Tegninger. Bugfinnerne crc hvide, Gatborfin- 
»en guuhgtig..

1 Indvoldene skjælner den fra Biaastaalen' ved af have de 
saa kaldte Buxer, eller Rogn*  i 2 trinde Poser, ved Gatborer, 
hvor og var Hunnrærkc; i det mindste saalcdes-paa alle, de Ex
emplair , jeg betragtede.

Da saaledes alting hos Biaastaalen og Rödsvekken er cens;, 
uden blot Farven og Kjön - Mærkerne, og de leve i Fælledskab 
med hinanden paa eet og samme Sted, forende ligedan- Levemaade, 
begavede med hgedanne stærke Tænder ril ar knuse de Skaldyr, 
der saa hyppig forekomme i Bjergklöfterne i de norske Bugter, 
saa troer jeg mig noksom berettiger til ar antage dem begge for
cen Fiske-Art, og kun forskjællig KjÖti, saa ar Blaa Staaten er 
Hannen,, og Rödsnekken Hunnen, og dette med' saa- meget mère 
Grund', som jeg ved Forespørgsel hos Fiskerne i Krageroe, hvor 
de saa jevnlig fiskes, fandt dem ar erklære der samme, som 
en dem bekjendr Sag.. De burde derfor opstilles i Systemer under 
eet og samme specifiqve Navn, og jeg vilde forcslaae ar kalde den
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Labrits speciosus, pinna dorsal; ramentacea, pinna am spinis .3. 
n) mas coeruleo - variegatus.
A) foeinina» carnea, nigro’ trimaculata.-

3. Berggylten.
• ' I

Dens Synonomie bliver folgende:
Labrus exoIctus, Lin. Syst. Nat. 1 p. 479. sp. 33. Fauif. 

Svec. p. 117. sp. 331. Gmel. Syst. p. 1291. sp; 33. Müll, 
prodr. p. 46. spec. 386.

Berggylt'e, Pont. Norges Narurl. Hist. 2 p. 176. Ström Söndnr. 
i p. 267. n. 3.- Bomare Naturh. i p. 206,3.

La Carpe de mer, Asean. Icon. rer. Nat. 1. p. 1. t. 1.
Labros Berggalt, Müll, prodr. I. c. 387. 
Kergsnyltra? Lin. Wgoth. Rejse p. 179?

Mit betragtede Exemplar var kun lidet, af Længde 5 Tom. 
i of Lin. og af Brede (regner efter Höjden fra Ryg til Bug) 1 T. 
87 Lin., da den ellers falder srörre. Den lignede’ meget en Ka- 
rudse, var meget sammentrykt, oven og neden' afrundet mod 
Hoved og Hale.

Hovedet er som paa Blaastaciten, men bar en meget kort 
afstumpet Snude, der ellers har en nedskydende Pandehud og Læ
ber, som hiin.

Munden er meget liden, (neppe paa den betragtede 3 Lin. 
fra överst til nederst, naar den var oplukt) og overmaade korr
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hvoraf de forreste störst.

■Punkter paa Hovedet, og 'Næsebor^ som paa Blaartaalen.

'Öjnene havde en sortcblaa Öjesteen med en guldglindsende 
«ing.

Gjtélterne som paa Elaastaalen. Gjallefinnerne 'have 5 fine 
Straáler. Gjjxlledakket .som paa Blaastaalen > men det forreste Ho
vedstykke paa bageste Rand fiint savtækker.

Py afinnen har 2-6 Stradler, hvoraf 19 divasse, som Pigge. 
Brystfinnerne have 13 Straaler, hvoraf den överste enkelt, de an- 
■'dre grenede. Eupfinnerne have 6 Straaler, hvoraf den överste 
pigget; de samles fra begge Sider ved en .mellemlóbende lanzet- 
formig Bruske. Gatborfinnen har 13 Straaler, (hvoraf de 5 for
reste piggede, ellers her og paa Rygfinnen ramentacei, ligesom 
hus Blaastnaien. 'Sporfinnen 'har 13 rette Straaler‘(de smaa <ved Si
derne ej beregnede), er noget air-under for Enden, dog mindre 
end paa Elaastaalen.
¡2( Hf.

Sidelinien lober næsten soin paa Blaastaalen, dog krummes 
den mere brat ned mod Halen ; den er ej heller punktcert, men 
bestaaer af korte ephojede sma.a Streger i Rad efter hinanden. 
Skællene som paa Blaastaalen.

Barven paa Kroppen er bleg og blaablandet, -men paa Ryg
gen mörkere, ligesom violet, og i dette sees paa den hele Krop 
gdldfarvede tverlobendc Flammer, der mod Bugen, som cr'Lysere, 
falde brandgule. Disse Flammer ere ikke Bredden af Skjællçn«?,
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som nogle have nrcenr, thi Skjællenev naar de rages af, ere 
uden Farve, og: Flammerne sees^ endda om det blaa. Paa Ryg*  
finnen cg Garborfinnen sees og-en Længde-Flamme, men noges 

, mörkere guldfarvet. Brystfinnerne ere lysere, have kun ved
Roden en Zinnobcrfarvet Tverbue. Bugfinnerne endnu lysere, 
kun de överste Straaler lidt mörkere. Hoveder er mörkt oven 
til, lyst neden ril, men under Öjnene sees 2 azurblaa Læng
de-Striber afvexlende med 2 brune guldblandede.

Dbnne falder og paa de’ samme Steder, som de sde^fore- 
gaaende, fanges og spises paa samme Maade, som de, og er 

• en af de lækre Fiske-Arter. Men det er tydeligt nok, at den
er en særskilt Art'.

5te Bidrag.
Om Strand-Reddiken (Holothuria*  Phantapus) *)  og SkjßLtyrojtefen 

(Holorhuria sqvamata) **).

Disse ede hinanden nærgrændsend'e Holothurie - Arter findes 
Reef got beskrevne og afbildede i Zoología DaniCa ***);  saa at 
jeg i den Henseende finder lidet eller intet at tillægge. Den sid
ste har jeg selv kortelig beskrevet i min Fauna Grönlandica ****)  

•) Linn. Syst. nat. 1. p. 1089 sp. 2 Miili. prodr. sp. 2803. Gnxel. 
Syst: nat. p. 3138. sp. 2.

’**)  Müll. Piod'r. Sp. 28 ro. Ginel. Syst. 3141,11
Den sidste i iste Volumen p. 10. Fab X. f. 1 til 3, og den forste 

i 3die Volumen p. 54*  t, CX1I og CXIÏI,
**•*)  P- 35« »P- 348»
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efter et maadeligt Exemplar, men siden faiet bedre og større sendte 
fra Grønland, dcriblant nogle meget större, end de af Müller 
aftegnede. Pen forste fandt jeg ikke selv ved mit Ophold i 
Grönland, derfor den ej kunde anföres i min Fauna, men, ef
terår denne var udgiver, blev mig dog og i Exemplar deraf sendt 
fra den sydligste Colonie Julianeshaab, saa at den virkelig maae 
regnes med til de grønlandske Dyr-Art.er. Skjæl-Sprinteren horde 
jeg aldrig Grønlænderne benævne, men Strand-Reddikcn blev mig 
sendt under der grønlandske Navn Pyoaulik. Jeg melder ellers 
kun her om disse ede Holothurie-Arter, for at faae berigriget en 
i Zoologia Danica indløben Fejl ved Beskrivelsen over nogle af 
afg. Conferenceraad Müller efterladte Tegninger, deri den ene 
tages urigtig for den anden. Müller havde i iste Bind af Zoo
logien leveret .3 de Figurer af Skjæl.-.Sprojteren paa f.iode Kobber
plade, men i Beskrivelsen derover, især i den danske Text *)  
erindrer, ar disse Figurer vare ufuldkomne, da de ej viisde Dy
ret i sin fulde Udstrækning, som han ej ril den Tid havde seer, 
da Pladen blev stukken; men siden efter var han kommet over 
ar see Dyret i fuldstændigere Udvikling., hvorefter han havde 
ladet gjore en bedre Tegning, som han -ved ,cn anden Lejlighed 
agtede ar lade udkomme. Blant hans Efterladenskaber fandtes 
og denne Tegning, og jeg har selv seet den hos ham med den 
Betydning, at det var den af ham meente, men i Sælskab med 
samme laae og Tegningen til Strand-Reddikeir, Da nu afgangne 
Hr. Professor Abildgaard efter hans Død blev betroet til at fort
sætte Zoologien, er han bleven skuffet af Ligheden til at ansee 
disse Figurer for at höre alle -til Strand- Reddiken, men de største

•) Danske Dyrhistorie iste Bind p. 40. <■
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Figurer for at være udvoxne Orme, og de mindste for at være 
Unger, derfor leverer dem under eet paa den iiate og 113de 
Kobberplade, og siger p. 56. til Forklaring over Tab. CXIII.Fig. 
n. til J. ’’Pullum Holothuriæ Phantapodis’’ etc. Vandet imidlertid fal
det ham ind at .efterse« den danske Text over Skjæl-Sprinteren i 
iste Bind p. 40, saa vilde han upaatvivlelig ;have dömt anderle
des; der viser sig saa desuden mærkelig Forskjæl nok i disse smaa 
Figurer mod de större foregaaende over Strand-Reddiken, paa 
CXII. Plade Fig. 1 til 4, thi hines have kun 8 Foletraade, men 
disses derimod 10, Javilke og ere mindre grenede end hine, 
andet at forbigaae ; men Mærket paa Strand-Reddiken er just at 
have 10 Foletraade *),  men paa Skjæl - Sprinteren derimod at kun 
have 8. Til at bestyrke :min Paastand, at Figurerne a. b. c. d. 
paa den 113de Plade ikke skulle angive Unger af Strand-Reddiken^ 
men virkelig ere de af Muller selv vommeldte bedre foranstaltede 
Figurer paa Skjæl-Sprøjt eren, ibehöver jeg kun at anfore hans der 
leverte Beskrivelse, og bede at sammenholde samme -.med Figurerne, 
da det vil falde enhver ,i Öjne, .til .at give det sande Udslag. 
Denne lyder saaledes:

’”1 Aaret 1778, og altsaa .efrerat ,dette iste Heftes Kobber- 
’’Plader vare udgivne, fandt jeg et andet Exemplar af dette Dyr, 
”som bragde min Formodning **)  til en -fuldkommen Sandhed. 
”Hos dette rejsdc sig <den anden Ophævelse i en med Skjæl belagt 
’’Kegle, næsten halv saalang, som Dyret selv, og fremviisde i 
’Enden et rödt Hul. Udaf dette Hul saae jeg, at hvidgraa

*) Paa mit ene Exemplar findes dog II.
•*)  nemlig: om Aabning ogsaa i den bageste Ende,
Vid. Sti. Skr. VI Deel. 1 Hafte 1809. P
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*UreenFigbeder udfore i cn Afstand*  af halvanden Tomme. Des- 
”uden havde jeg det behagelige Syn at see, at alle Underfl'adens- 
’’ovcnmeldte smaa Randknuder udstrækkede sig i hvide Ror med1 
’’rodbrune Sue-Elærer, og at Dyrets hele Foranstaltning tillige 
’’udskjöd sig af den starre Ophævelse. Denne var cn rosenrod' 
’Hud, opblæst i en Cylinder, saa lang som den fjerde Deel af 
’’Dyret; hist og her bængde enkelte Kjcdtraadc, og af Enden ud- 
’’gik S rosenrode Fôïarme, som Dyret citer Behag kunde trække 
’’tilbage. De skilte sig deii fra de ovennævnte Fidtraadc, at de 
’’ikke vare hvide og. bladede, men rôde og deefte i fligede Grene, 
”dog kan jeg ikke ansce det for andet, end cn blot Forandring 
”af den her aftegnede Sprnjter. Jeg benyttede mig af der Öje- 
'’blik, i hvilket dette seendrægtige Dyr fuldkommen havde ud- 
”v-ik!et sig, og lod gjöre cn fuldstændigere Tegning, sont 
T,altsaa forst ved en anden Lejlighed kan udkomme. Af alle Strand- 
»Sproitere nærmer dens Skabning sig nicest til Strand-Red'dilicn^ 
”og dennes spæde Unger vil vcntcligen have megen Lighed med' 
’’vores Sk jal-Sprøjter *)  i deres platte og punkterte Underflade, 
”i begge Aabningers Stilling paa Ryggens modsatte Yderligheder, 
’’og i- d.cn opblæste Cylinder, fra, hvilken Folarmene udspire; dog 
’’synes de tydelige og hvidprikkede Skjæl, foruden andre Mærker,, 
’’at kunne tilstrækkcligen skille dem fra hverandre”.

Sandheden troede jeg det pligtig at faae dette ved en saadan 
Lejlighed, som denne, bekjendrgjort, paa det Natur - Elskerne

*) Ventelig stod han i den Formening, at alle Skjtthprbjtcre vare satf 
smaa, som de af ham seete, og derfor kun ligner dem ve l 
Strand-Reddiktns Unger, da dog Erfaringen har siden viisr,
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kunde efur afgangne Conf. Müllers Hensigt lære at kjendc Skjccl- 
Spröjtcren i sin sande Skikkelse, naar den fuldcligen har- udvik
ler sig, hvilket ellers înaaskec vikle Lleven overseer, og dem 
übekjendt, som cj fik Dyrer levende at sec *).

*) Unægtelig er det dense, afg. Prof. Fabricius har scet og i sin Nor
ske Rejsebeskrivelse p. 384. kalder et besynderligt Soedyr, som han 
ej vidste at henföre til nogen af de Linneiske Slægt er, tbi det viser 
hans korte, paa Skjal-Spröjtercn aldeles passende, Beskrivelse.

**) Linn. Syst. Nat. 568,4. Gmel. Syst. 1613,4. Fai r. Entow. Syst. 
1,84,2. Ej. Eleut. 1,103,2 Paykul Faun. Svec. 1,73,r.

***) Det bliver dog et Spörgsmaal, om den ikke tilforn har været 
Linné bekjendt, og bliver hans Dermestes Filula i Fauna Svec. 
144,427. da den der givne korte Beskrivelse mere passer til 
denne, end til Byrrhus Pilula i lians System, skjönt han selv 
troede den at være samme.

P 2

6te. Bidrag*
Om den stoiske Ödebille (Byrrhus Sroicus) i Sammenligning med 

Pille - Billen (Byrrhus Pilula) **)

Denne liden Bille - Art er en Nykomling ***)  som blot staaer 
opstillet i Müllers Prodromus Zoologiæ Danicæ under det Navn 
Cisrela Stoi-ca p. 53. sp. 5x4. uden at jeg finder nogen siden at 
have villet optage den i sit System, eller nogen anden Art be
skreven, sona den kunde henfores til. Den korte Beskrivelse, 
han leverer paa den: ’’ovata, nigra abdomine ferruginco” syntes 
dog at berettige mig til at give dette Navn til en grønlandsk Bille, 

at der ere Skjal.Spr'djtere^ som ej give Strand- Ræddiken meget ef
ter i Scö’rrelse.
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som’-jeg ej vidste at henfore til nogen anden, men denne Be
stemmelse: passede saa nöje til ; hvilken jeg derfor og har anforr 
og kortelig beskrevet i min Fauna; gröni. pi 184. sp¿ 131. Men, 
da afg. Prof. Fabricius i sit System har brugt' Slægtnavnet Cistela 
ril' et ganske ander slags Biller ,- og tilbagefort Pille - Billen (Ciste
la Pilula, Mülleri *))  til sin- gamle Slægt Byrrhus, som den 
för hos Linné hörde til, og nærværende stoiske Bille maae, for
medelst sin Lighed med den, höre'ril-een-og samme Slægt, saa- 
har jeg og her villet kalde den: Bÿrrhur Stoicus, og efter Briin- 
niche **)  giver Siægten’ der danske Navn: Öde - Billen r altsaa 
Her den stoiske Öde-Bille. For’ ar give' större Insekt-Kjendere 
desbedre Lejlighed at afgjöre,-. om dén: virkelig er en ny Art ***),  
vil' jeg her levere dens fuldstændigere Beskrivelse: med hosfojet 
Afbildning, og sid"en tilföje, hvad’ jeg har funder forskjælligt 
bos Pille-Billen (Byrrhus Pilula.) som; den ellers- saa: meget nær
mer sig i Lighed.

i. Den stoiske Öde-Bille.-

Det hele Insekt udgjör en bugler og ægformig Figur, der’ 
mod Bagdelen er tykkest; Er,.- naar der med sir Hoved er ud
strakt, 4*  Lin. langt, og storste Brede lidet mere end 2 Lin.

Hovedet er lider, med en1 noget flad Isse, Bag til udbre
der, men for til afknebet, og forlænger ved- en smalere: Siiitdev

*) i hans Prodromo p. 58. sp. 513;

•*  i han Zoologiæ Fundamenta p. 177;

***) eller de maaske ville have den henfort til Fabricii ByrrKus ater Ent. Syst. 
1,85,5. Ej- Eleut. 1,104,6^ som dog, inter melder om den rust
farvede Underdeel m. m;



der er Gut for Ende®» og ved en kjendelig Tverfure skilt fra 
Hovedet..

Öj ne ne sorter ægformige, sidde oven til ved Hovedets Si» 
der,-,

Famle st antríeme sidde foran Ójnene, ere kjölle-endedc, og 
bestaae af 10 smaa Leed, foruden det buklede Rodstykke; det 
idet Leed neden fra er mere trindt og langstrakt, end de övrige; 
det istc og 3dic til' 6te derimod bitte smaa,- og sidde som en 
Perlerad; der yde til iode udgjöre Kjöllen,’ sont er bredere 
end det övrige, langstrakt og cylindrisk,- dog noget sammentrykt; 
det i ode eller yderste' Leed' störst og næsren' klodeformig; Saa- 
vel det buklede Rodsrykke,- som Kjöllen, har endeel fine Taver. 
Famlesrænglerne ere rodfæstede neden under Hovedpladen, og, 
naar de böjes tilbage, naae de kun til Overlivets Midte.

Overlivet' er buglet, for til smalest, og har en Bugr in<F 
i forreste T'verrand, men er but tilrundet i bageste Rand; for
reste, saavelsom Sidèrandene, have en meget liden ophöjet Bræm
me; mod Siderne gjör Overlivet en Kant, og bojer sig ned un
der Brystet, hvor det for og bag ender i en spids Vinkel; den 
bageste Vinkel böjes mindst, men den forreste bojer sig saa stærkt 
ned ad og forud, at den næsten fra*  begge Sider naaer til Mun
den, naar Hoveder er tilbagetrukken.

Rygskiltet er lidet,> spid shjör net.

Vtngedakkene ere ægformige, meget buglede, neppe bræm- 
mede? og kun fiint furede;- med bageste Spids boje de ned over



Gatboret ; foran er og Sideranden nedbøjet over Fødderne, no
get buglet, og smaatavet.

Vinperne have meget øvereensstemmende med Mariehønernes 
(Coccinellæ) og ere hvidagrige, men yderste Rand er guulagtig 
og fastere i sig, end det övrige, som en Ribbe; desuden gaaer 
én stor sortagtig Aare efter Længden midt ad Vingen, som i En
den er hager, og en anden, som en Furk, stiler skjævt hen 
til det Sted, hvor den gule Yderrand slipper, den er sortagtig 
ligesom den hagede. Naar Vingerne udstrækkes, ere .de meget 
længere, end Vingedækkene, men ellers skjules de under disse 
og ligge da opviklede med Spidsene tilbagebøjede,.

• z / ■ : ’iOi)

Brystet sees ej meget af, da det næsten skjules af de ede 
forreste Par Födder, dog viser sig en liden kileformig ophöjet 
Deel med et Maaneskaar -for til imellem de ¿de forreste Fodder, 
ligesom en liden Furk.

Brystsværdet er stort og plat, optager Rummet imellem de 
2 bagesre Par Födder og har bag sig ct Par smaa Plader, i hvil
ke det bageste par Födder egentlig cre rodfæstede; midt paa 
Brystsværdet (det er, næsten midt under Insektets Undcrdecl) secs 
ct lidet indtrykt Kors af Farve med Bugen.

V.- . . fn

Vommen er meget Rad, dog neden til noget buglct og glat, 
har vel nogle bitte smaa Punkter, der gjore den ujevn, men 
disse cre neppe synlige for det blotte Öje; den bestaaer af 5 
Ringe, hvoraf den bageste störst, den forreste mindsr.



Fadderne ere meget korte, og, naar Billen hviler, ligge de 
plat sammentrukne under Bugen, da det iste Par i denne Stilling 
vender forud med sine Kløer, men de 2 bageste Par bag ud,- 
De 2 forste sidde tæt ved hinanden under Bryster, men det sid
ste Par langt bag dem ved Enden af Brystsværder; dette Par cr 
noget tykkere end de andre, ellers cre de næsten lige lange og 
ligedannede, meget sammentrykte ; de ere rodfæstede midt un
der Kroppen, derfor, naar de ligge sammentrukne, stiler Laa- 
ret udad, Skinnebenet ind ad,- og Anklen igjen ud ad. Laaret 
sidder forenet med Kroppen ved et lidet Rodstykke, og har paa 
bageste Rand en giindsende Rende , hvori Skinnebenet hviler, 
naar Foden er sammentrukken. Skinnebenet er næsten af Laarcts 
Længde, paa den ydre Rand skarpt og savtakket, og paa den Side, 
som vender mod Bugen, bugiehuul og glat, hvorunder Anklen 
næsten ligger skjult i den sammentrukne Tilstand; mod Anklen 
ender det med 2 krumme Braadde. Anklen er meget kort og 
smal, har 5 smaa Leed, som neden under ere laadne, ende med 2- 
store krumme Kloer,

Farven er paa hele Insektet oven til bruurtagtig sort (nogle 
brunere end andre); og det viser sig der noget knudret og laaddenr 
med ct flint Laad ; men Hovedet er dog mörkere cg slettcre ; 
hele Kroppens Underdeel er derimod, saavelsom Födderne, rust
farvet, mere glat, og mindre laadden.

Denne Ödebille har jeg kun fundet i Grönland, hvor man 
kalder den Pangaligiak> det er, Gangeren eller den som besvær
lig kan lobe, saa den maae strænge sig an for at komme afsted 



{af Pangalikpok, löber); dog fandt jeg den aldrig paa fri Marie, 
men de faa Stykker jeg saae, fremkom af Asken paa Skorstenen 
om Efteraaret, hvoraf jeg -slutter, at de maae være hjembragte 
med Torven, som brugdes til Brændsel. Den kryber næsten 
som en Marihöne (Coccinella), og neppe fremrækker sine Födder 
uden for Kroppen .under Gangen. Rörer man den nok saa lidet, 
saa trækker den alle sine Lemmer til sig saa tæt, som maeligt; 
Hovedet skjules da næsten ganske under .Overlivet, da det halv tilba
getrækkes lige indtil Öjnene, og det övrige forreste bojes ned 
mod Brystet; Famlestænglerne lægger den og tilbage under forre- 
sie Deel af Brystet, og Fodderne sammenlægges plat under Bugen. 
I saadan Tilstand skulde man holde den for död, .og, om man 
end pirrer den meget, bliver den dog ubevægelig, ja mine döde 
i samme Stilling paa Naalen, hvormed de bleve gjennemstukne; 
formedelst denne .Ubevægelighed har .vel Müller kaldet den en Stoi- 
cijs.

Fig. 3. Viser den i naturlig 'Störreise fra Ryggen, n) Overli
vet , Z>) en liden Deel af .det ellers tilbagetrukne Ho
ved. O Vingedækkene.

Fig. 4. Samme fra Bugen. «) Overliv.ets nedböjedc Sider. ¿) 
den nedböjcde Deel af Hovedet. Snuden. d) de ned
bøjede Sider af Vingedækkene. e) De 2 forreste Par 
Födder. /) Det .bageste Par. g) Det indtrykte Kors. 
Å) Vommens bageste Ring.

Fig. 5. Viser den forstørret fra Ryggen i blot Omrids. o) 
Overlivets bugtede Forrand. .Hovedets synlige Deel
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frempippende i den sammentrukne Tiistand, Oyer- 
livets Bagrand, rf) Rygskiltet.

Fig. 6. Hovedet forstörret. a) Dets forreste afknebne Deel. 
Z>) Öjnene. r) Snuden, d) Famlcstænglernes bulkede 
Rod. e) De smaa Leed. /) Kjöllen.

Fig. 7. Rygskjoldet eller Overlivct forstörret, sect fra Siden. 
«) Ryggen. å) Forreste nedböjede Vinkel, t) Bagestc 
dito.

Fig. g. En Vinge i naturlig Störreise, o) Roden. ó) Spidsen, 
c) Den gule Yderrand, d) Den sorte hagede Aarc. e) 
Den furkede diro.

Fig. 9. En Fod forstörret. a) Laarets Grundstykke, Laa- 
ret. r) Skinnebenet, rf) Den savtakkede Rand, r) Braad- 
dene. /) Anklen, g) Klöerne.

2. Pille-Billen.

Den skjælner fra den foregaaendc deri, at
n) Den er noget större, 4I Lin. lang og Lin. bred, ellerf 

i Dannelse hiin saa lig, ar, foruden Farven, kun faa 
Skjælnetnærker blive tilbage.

7?) Paa Hovedet gaaer oven til fra Öjnene en neppe ophöjet Soin 
frem i en Trekant at indslurte en glat og ligesom med 
Olie oversmurt Plet bag til.

Ö Snuden er ligeledes glat, over hvilken Hovedets Forrand ved 
Tverfuren er ophöjet og lidt tilbagebojer.

Fill. Sti. Skr. VI Dtfl. 1 Htftt 1809- Q



122.i!.
Ft~ míe stern gierne ere rustfarvede, men Kjöllcn og- det bulbe-' 

de Rodstykke falder mere askegraa formedelst idelige hvid- 
agtige Taveiv

») Overlivet har ingen Bugt paa forreste Rand, men gaaer der 
i en ret Linie tversover.

f\ RygrUltet zr meget lidet, stumpvinklet, og sidder dybere, 
end Vingedækkene.

g) Finge dækken? ere neppe furede, thi vel gives g à io bitte 
smaa Striber efter Længden, ligesom stærkere Aaregangc, 
men de ere neppe, og. ikke engang i al slags Stilling mod 
Lyset, synlige;

//) Fingerne ere sortsmudsige, og den yderste Rand eller Rib
ben sortebruun.

r) Hele Kroppens Jhrøe er sort oven til, og seer ud som en 
brændt Nöddcskal, dog er den overklædr med en Mængde 
smaar liggende graaagtigt Laad, naar man undrager Hove
dets glatte Dele, hvor dette Laad ganske fattes; men paa 
hvert Vingedækkc sees 334 Længde-Striber, der ere 
stærkere sorte end det ovrige, dog i Midten afbrudte ved 
omtrent 18 smal hvide Pünkter, som have deres Oprin
delse af noget sneehvidt tæt siddende' fint Laad, og etc 
saaledes ordnede i 2 Rader tvers over Vingedækkene, at- 
de næsten danne en Halvmaane med Hornene forud’vendte 
*); Overli ver er og tildcels mere graaagtigt, end det övrige/ 
Bugen falder mere graa og noget mörkebrunblandet, me-

Dette befojer mig til at ansee dette betragtede Exemplar for Vaiittæ- 
ten hos Paykul 1, c. p. 75.



get fiint punkteret, dens Laad er vel kort, men ßtivere 
end det paa Ryggen.

ty Det indtrykte Kors paa Brystsværdet sees tydeligere hos den
ne, da det er ligesaa stærk sort, som Striberne paa Vin- 
gcdækkenç.

/) Fødderne ere ¿paa .denne Bugen ulige i Farve og .rustfarvede.

Denne har jeg kun eengang se.et i Drangedal i Norge om 
Efteraaret ved en græsset Myretue., saa at den horer til den Nor
ske Fauna. Den lignede vel hii-n i Adfærd., dog forekom den 
mig ej under Sammentrækningen saa haardnakken, thi paa Naalen 
begyndte den dog at bevæge «sjg med Föddernc, hvilket jeg paa 
liiin ej -fik at see.

Fig. io. viser Pille-Billen i naturlig Störrelse fra Ryggen med 
indtrukne Lemmer, n) Overliver. Z?) En liden Deel 
af Hoveder, r) Rygskilcer. d) De hvide Punkter i 
ade Tvcrstriber. De rorte afbrudte Længde-Stri
ber.

Fig. ti. Hovedet forstorrer. a) Snuden. Den opbojede 
Forrand, r) Öjnenc. d) Den glatte trekantede Plet 
paa Baghovedet. FamlestængLerne.

7de Bidrag.
•Om de 8 Indvolde-Orme-Arrer, som -i Zoología Danica 

Vol. 2. p. 46. Tab. LXXIV. ere anförrc under Navne
ne: i) Ascaris Phocæ. 2) A. Nubífera. 3) A. bifida.

Q *
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4) A. Raj®. 5} A. Pleuronectos*.  6) A. Gadi. 7) A. 
versipellis og 8) A. Alcæ.

Der er Tid, at jeg nærmere erklærer mig over alle disse 
Orme, som fra min Haand ere komne til ar opfylde denne Plade, 
det jeg hellere önskedc ej at være skeet, saasom de tjene ikke 
til at give noget sandt Lys i Ormehistorien, af Aarsag at jeg da 
ikke var saa bevandret deri, som jeg siden er bleven, og jeg i 
Grönland ej var forsynet med de rertcOjeglas til at kunne bestem
me dem nöjere, men blev ved mir Ophold sidea i Norge jevnlig 
af Zoologiens Udgiver anmoder om Bidrag til nogle Kobbcrplader 
i samme Værk, ham jeg da villig sendte er og ander,, deriblandt 
•disse Ormes Tegninger, stolende paa' hans modnere Indsigter i 
Naturhistorien til blot at vælge, hvad der kunde findes passende 
ril et saa præktigt Værk, og nærmere give mig sin Betænkning 
over det övrige.. Men alt for hastig bleve paa mine Ord disse 
Tegninger stukne i Kobber, vel svarende til mine korte Beskri
velser derover, saavel i min Fauna- grönlandica p. 272 ril 276, 
som siden i Zoologien 1. c. p. 46 til 48,- men,, naar dette der 
tildeels urigtig var bleven anfört om det Genus, hvortil de egent
lig horde, og om hvad der var For- og Bag-Enden, maatte og 
Figurerne blive urigtigen forsraaede. Hr. Conf. Müller har vel 
siden i Texten p. 49 nærmere sagt sine Tanker herom, men der
med blev dog ikke al Tvivl hæver, jeg vil derfor her nærmere 
söge at berigtige alt og giver saaviir mueligr, disse Orme deres 
rette Plads iblant Indvolde-Ormene, med mere, jeg nu maatte: 
vide til Oplysning ved deres Beskrivelse*



i, Sælens Sjjolorm. Fusaria s. Ascaris Piiocœ.

Denne er den forste af de paa ovenmeldte Tab. LXXIV. ,i 
Zoologien opstilte Orme i Fig. i, og jeg maae endnu vedblive 
den Mening, ar den virkelig horer til Spol - Orme - Slægten, neral. 
det Orme-Slag, som har 3 smaa Knuder i Hoved - Enden, hvil
ken maae söges i den tilspidsede krumme Ende i Figuren, gan
ske omvendt imod det, jeg da urigtig havde angivet i Beskrivel
sen *). Og, at denne Ende bliver Hovedets Ende, finder jeg 
nu endog mere passende med det, som hos mig er antegnet om 
dens Stilling og Bevægelser i sit naturlige Leje, at, naar den 
der ligger i Hob med flere, ligge de ikke krumbugtede omkring 
hinandenr men jevnsides ved hinanden, blot sammenhængende 
ved den krumme smale Ende, og, naar de rives fra hinanden, 
krummer og bevæger den stedse den smale, men ikke saa den 
tykke Ende; thi denne er just de andre Spolormes Sædvane at 
holde Hovedet meest i Bevægelse. Vel har jeg ikke fundet Slægt
mærket, de 3 Knuder i den spidse- Ende, ligesaa lidet som i 
den tykke, men dens Habitus er de andre Spolormes saa lig, at 
jeg ikke tör tvivle paa, at jo deres Nærværelse af nye og med 
bedre Öjeglas forsynede Iagttagere ville findes. »Spol-Orme-Slægten 
har hidtil været kaldet Ascaris, men da dette Navn af den Bam- 
bergske Stad-Physicus 2?. Zeder i hans Anleitung zur Naturge
schichte der Eingeweidewürmer p. 94. er bleven brugt til at bestem
me en Under-Afdeling af Indvolde-Ormene, der indbefatter fl.ere 
Slægter, bliver i folge heraf Slægmavnet Fusaria hos ham paa 
denne at anvende, ogsaa findes den der p. 114. sp. 47. anfört uno
der det Navn Fusaria Phocæ, skjönt han blot der har meent 

*) man jevnföre hermed min Erklæring i Naturh, Sælsk. Skr. I, p. 1 55.



■'Goezes Ascaris Phocæ *),  og af Rudolp'hi ladet síg forfórc tii at 
ansee min for en anden Art og Slægt, da jeg dog et andet Sted 
troer med Grund at have anscet dem begge for een og samme **).  
Men i denne Spolorms Beskrivelse maarte det efter ovenanførte 
rigtigere hede:

Teres est, utraqve extremitatc attenuate, antice tarnen ma
gis exacte acuminata simulqve adunca, ad apicem postiçurn 
subrus rima transversim prædita.

At D r. Rudolphi af at læse om denne Tversprækkc i Bag- 
Enden, som jeg tilforn kaldte For-Enden, har taget Anledning 
at henföre denne Orm ú\ >Ophiostoma-Slægten, som han har dan
net for andre klöftendede Indvolde - Orme **■*),  og >Dr. Zeder ****•,  
heri har fulgt ham, er alt for flygtig skeer, da ingen Klöft er 
sect i Figuren, som kunde give den rimelig Plads blant saadan- 
ne , men den ommeldte Sprække blot bliver at ansee for Gatbor 
og Udskydelses Sted for Avlelemmet.

Hvad der har bevæget Gmelin til ^die Gang falskelig at 
anfore den i sit System p. 3044 som en Echinarynchus sp. 1. 
indseer jeg ikke, han jettes og af Zeder 1. c. p. 160,35,

2. Sælens Kradser. Echinarynchus Phocæ. 
r

Denne er den Orm jeg paa ovenanforte Kobberplade i Zoologien, 
under Navnet Ascaris tubifera, har ladet opstille i Fig. 2. men

■
*) i bans Ein^etveidervUrtner p. 73. t. 2. f. p,

Man see Katurh. SåLk, Skr. 1. c,
•*•♦)  see Wiedemans Archiv für Zool, u. 'Zoot. 2 B. i. IL p. 48 og 54,4 

i hans Ankit, zur Kat ur g. der Einghvtiderv, p. 128,1.



siden har indseet rettere at burde hen€ore¿ til Kradser-Slægten *)  
som Müller i Zoologien 1. c., dömde,. og tör formode, at en 
nøjagtigere Betragter, som det herefter maatte lykkes at faae den
ne Orm for Öje, vil komme til at stadfæste denne Mening. Men 
det Navn tubifer, som Gmelin har ladet den beholde, efterab 
have rettelig hensat den blant Echinorynchos **),  saaVelsom Ze
der ***),  finder jeg nu mindre passende, da jo*  alle Echinoryn- 
chi efter deres Slægtniærker maae være tubiferi, har derfor hellere: 
kaldet den Echinorynchus Phocæ.

3. Sælens Gab-Orm, Ophiostoma Phocæ.-

Denne er den jdic af de ommeldte Orme, som er afbildet ÿ 
Fig. 3. paa den anförte Kobberplade i Zoologien, under Navnet 
Ascaris bifida, men jeg har siden troet at maatte give Müllers Me
ning Bifald, at den klöftede Ende, som jeg da ansaac for Bag- 
Ende, bliver at ansee for For-Ende ****),  og den anden Ende 
med den udskudte Braad bliver Bag-Enden med et udskudt Avle- 
Lem i Lighed efter visse Hætte-Orme (.Cucullani) og andre Ind
volde-Orme. Men, naar da en klöftet Hoved-Ende skal afgjöre 
Slægten Ophiostoma efter Rudolphi Bestemmelse *•****),  kan jeg 
cj heller tage i Betænkning med ham,. og Zeder f), at regne den 
ril samme Slægt, derfor har kalder den Ophiostoma Phocæ

*) Jevnf- nlin Erklæring i Natur h. Salsk, Skrt 1 B. 2» H. p. 152.
Syst. Nat. 3044,2.

***) Anleit, zur Naturg. EingeyV. p. 160,36.
***•) jevnför Naturh. Sælsk- Skr« 1 B. 1. H. p. 15 J.
*••**)  Wiedem. Arch» 2 B» I» Hi p, 48. 54,4, og 2. B» 2, p. 3^ 
t) 1. c. p» Ï28,2»
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hellere end bifidum-, der ej i mine Tanker passer sig, som Art- 
navn, ved Siden af Slægtnavnet Ophiostoma, som blev : en gabende 
Gab-Orm *).

4. Rokkens Spolorm. Fusaria s. Ascaris Rajx.

Denne er den 4de af ovcnmeldte Orme-Arter, som er 
bleven afhildct i Zoologia Danica paa anförte Plade under Navnet 
Ascaris Raja i Fig. 4. og jeg finder intet at sige imod denne Art- 
Bestemmelse, naar kun tilföjes, at den nu, af de under Sælens 
Spolorm anforte Aarsager **),  vel rettere med Zeder ***)  kaldes 
Fusaria Rajœ, skjönt ¿en hos Gmelin, der ikke har saa mange 
Under-Afdelinger af Indvolde- Ormene, som Zeder, staaer end
nu med sit gamle Navn ****).

Men jeg maae her atter tilstaae, at hvad jeg tilforn kaldte 
Bag-Ende, maae ogsaa hos denne Ortn med mere Grund kaldes 
For-Ende, da der-er ingen Tvivl om, at jo denne smalere, li
gesom afkappede, Ende har havt de sædvanlige Mund-Knuder, og 
at det, der viser sig i den tykkere, krumt tilspidsede, Ende, 
horer til Gatbor og Avlelemmerne, i Ovcreenstemmelsc med flere 
slags Indvolde-Orme. Da der saaledes maae lyde omvendt i dens 
Beskrivelse heel igjennem, vil jeg her til mere Tydelighed tilföje

*) Gmelin har den ellers I. c. p. 3030, som en Ascaris sp. 5. og Zeder 
1» c. p. 114, som en Fusaria.

**) see pag. 125,

***) i hans Anleitung zur Naturg. Eføgeweidew« 124,87.

*•**)  i hans Syst 3037,75.
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det fornödne. Bag-Enden er vel tykkere, end For-Enden, 
men yderst ude meget spids, ligesom forlænget med en krum 
Hage, som til Siderne er lidt sammentrykt og i Enden yderlig 
spids; dette kan dog boje sig og krummes til alle Sider, derfor 
ikke maae være af hornfast Materie, uden maaskee allcryderst; 
til hver sammentrykt Side seer man paa samme en smal morkere 
Strib (dog holdt mod Dagen viser den sig klarere, end det öv- 
rige), der ligesom deler denne Hage i ede Dele, og lader alde
les til ar være en Rende eller Fure, dog rækker Yder-Spidsen 
uden for denne Strib; denne Deel ligner derved en sammenklemt 
Krabbe-Kloe. Just paa det Sted, hvor Striben slipper, saae jeg 
den udskyde er haarfiint Ror, som længe sad ude, og al den 
Umage uagtet, som jeg gjorde mig for at gnide det af, i Tanke 
at det kunde være et vedhængende lidet Haar eller Tave, lod 
det sig dog ej gjöre, saa at jeg blev overbeviist om, det væ
sentlig tilborde Ormen; men, da jeg lagde den i Vand, trak 
den det ind,' og vilde siden ej frem dermed, det maae derfor 
rimeligviis ansees for Hannens Avle-Lem. Den har i dette, 
saavelsom i dens blege Farve og melkfarvede forviklede gjennem- 
skinnende Tarme, Lighed med Sælen/ Gab-Orm *)  ; men er me
get blödere, saa at den endog kan snoe sig i meget ænge Skrue- 
Træk, Paa det Sted, hvor den krumme Hage föjes til Krop
pen, er denne mere indkneben, hvilket især viser sig paa den

. .... £ ene Side. Den kringler sig idelig ved Bugletræk i Vandet, og 
söger at bore sig ind i blöde forekommende Ting.

r' z

•) p. 127»
Vid. Sti. Skr. VI Dtel. 1 Haftt i8op. R
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Det er mig ubegribeligt, hvad der har bevæget Rudolphi 
eg efter ham Zeder *)  til at regne denne Orm til Gab-Orme- 
Slægten, da den ingen Klöft liar i Enden, altsaa er denne Slægts 
Arter ganske ulig

• . ••• ■ J ; ■' . ■ •;A

' . ■■■

5. Den grønlandske Flyndere Kradser, Echinorynchus Platessoidcr,

Saa kalder jeg nu gjerne med Muller og andre **)  den Orm, 
t>om paa ommeldte Plade i Zoologia Danica findes afbildet i Fig. 5. 
og jeg for kaldte Ascaris Pleuronectis, da den Tup, som frem- 
pipper af Munden i For-Endens Bugt, ganske rimelig bliver En- 
ien af Mundrörer, hvis Fortsættelse indvendig sees gjennemskin- 
Bende, som en krum melkehvid Gang hen til Indvoldene; den 
yderligere fremragende butte Snude bliver saaledes i steden for 
Overlæbe og Bugtens bagestc mindre fremragende Hjörne derimod 
for Underlæbe. Den skjælner fra alle mig bekjendtc Kradser- 
Arter ved den forhöjede Ring, der omgiver Bag-Enden ***).  Den 
er glat overalt og af melkehvid Farve, saaviit Indvoldene skinne 
igjennem, men det övrige til Siderne mere graaagtig. Jeg har 
fundet den i den grönlanske Flynder-Art, som jeg i min Fauna

*) i Wiedemant Archiv für Zool. u, Zaot, 2. B. I H. p. 48» og Zcdsrs An. 
kit, zur frhrurg, Eingiweideiv, p. 128.

‘ ' .. ’ . /; ... t

Zool. Dan. 1. c. p. 49» Gmel. Syst. nat. 3048,29» Zeder I» c, »
162,43»

Kun mane jeg ikke fortie, at jeg engang hos et Par Ecbinorynchos 
lineolatos Mülleri fandt noget Tignende, nemlig: et huult Ved
hæng paa Bagenden, som en af Gatboret udskudt rund Skaal, 
men dette var ej caracteristisk for dem alle.
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grönlandica *)  har kaldet Pleuronettes Platejsoides, i hvis Ma
ve- Sliim den laae, men ej saa livlig, som adskillige andre Ind
volde - Orme.

6. Torskens Spolorm. Fusaria s. As taris G a di.

Denne 6te, paa ovenanførte Kobberplide i Zoologia Danica 
i Fig. 6, opstilte Orme-Art finder jeg mig ej beføjet til at for
andre Navnet paa, uden for saaviir den af de under Salens Spol-, 
O? 'm anförte Aarsagcr **)  hellere skulde kaldes Fusaria, end Asea-, 
ris, skjönt Muller ***)  <af hvad Grund, seer jeg ikke) vil for
mene, at den kunde regnes til Kradserne; dette har maaskee og 
været Aarsag, ar jeg ikke finder den andensteds anfort, da de, , 
som kjendte andre Kradser-Arter i Torsken, ei gjerne vilde for- , 
öge disse med en ny, og ellers vare tvivlsomme, hvor de skul
de fore den hen; men jeg tvivler slet ikke paa, at den jo er 
en Spol-Orm, da jeg ?iden atter har funder den i Torske, som 
vare fangede i Krageroes Bugten i Norge, og har faaet Lejlighed 
nærmere at betragte den; efrer hvilken nöjere Undersögclse jeg 

ogsaa er kommet efter, at hvad jeg tilforn tog for For-Ende 
maåé ansees for Bag-Ende, og omvendt, saa ar den i Figuren 
foran Side-Finnen fremragende Eødetup er den knudede Munding,
hvis Knuder blot for dens Lidenheds Skyld vanskelig sees. Da , 
altintr i min forrige Beskrivelse saaledes bliver omvendt, vil jeg . 
her söge at faae det tydeligere fremsat. Den smak Ende, som

*) p. 164. sp. xjp.

Ja
**) p. 125.

Z00I. Dan. 1. c. p. 49.

iet jbnJ
I Jit jol ns6w tavilpa ma nob u¡y 
•- iU. . j i

R 2
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er For-Enden, er ej ganske spids, men ender i en tverkappet 
Cylinder, der udstaaer fra det andet ligesom en smalere Forlæng- 
ning, hvilket foraarsages ved en noget fra Enden begyndende 
Bremme, der gjör Kroppen bredere, og löber, som en hvid 
Strib paa de sde Sider fra Ende til anden, men egentlig er en 
udsraaende Kant eller Bremme, der viser sig störst mod den sma- 
le Ende (ganske lig en liden Finne, som den findes paa en Aaal 
og slige Fiske), men bliver mod Bag-Enden, eller den tykke En
de, smalere og smalere, saa at den midt paa Ormen og videre- 
mod Bagen ej kjendelig udstaaer fra Kroppen, dog tager ej mær
kelig af, för noget henne fra For-Enden, hvor den secs desty
deligere, og da det alleryderste af For-Enden ganske mangler 
denne Finne, maae dette Yderstykke naturligviis secs som en smal 
Cylinder. Den tykke Ende, eller Bag-Enden, er i Pynten af- 
spidset til en korr udsraaende Tup. Kroppen er glat, uden 
mindste Tegn til Ringe, naar den er udstrakt; kun, naar den 
har sammenrrukket sig, synes Spor til fine Tvcrrynker. Farven 
er musegraa, men Indvoldene cre hvide og skinne igjennem mod 
den tykke Ende med utallige fine Kringlcrræk, midt paa med 
större, saa at den der er hvidere, især til den ene Side, men det 
smaleste er ganske melkehvidt; ej heller ere de lyse Kringletræk 
lige kjendelige paa alle ; allerbagesr skyder en lys Endetarm hen 
til Gatboret tæt foran Endetuppcn. Den fandtes i Maven hos 
Fjord-Torsken (Gadus barbatus Linnæi) og var meget livlig, kring
lende og böjende sig idelig, især med den smale Ende; Ogsaa 
var den saa sejlivet uden for sit Element, at den levede over 14 
Dage i Söevand i en Musling-Skal.

' " ' i
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De Orme, jeg af denne Art fandt i Norge i Smaa-Torsk 
sendte mig om Vinteren fra Krageroe 4 Miil op i Landet, havde 
deres Finne synlig nok og lysere end detövrige, saa jeg ej kun
de rage Fejl deri, men Indvoldene kunde jeg paa dem ikke see, 
de var? og alle meget smaa, men ligesaa sejlivede som hine; thi, 
skjönt Torsken var frossen, levede dog den udtagne Orm op i 
Vand, og bevægede den smale Ende meget stærk, medens den 
anden Deel laae stille, saa at jeg her end mere forvissedes om, 
at den smale Ende er For-Enden.

»
Jeg har siden i Kjöbenhavn fundet i Tarmene paa en Ulk 

(Cottus Scorpius Linnæi) Spolorme, som lignede meget denne Art, 
og havde kjendclige Knuder i den smale Ende, dog vare de og 
i noget forskjællige, saa at de vel rettere ansees som en egen Art, 
hvis Beskrivelse jeg ved en anden Lejlighed maaskee leverer.

7. Den blanke eller foranderlige Torske - Kradser. Echinorynchus 
candi dus s. ver sip el li s.

Denne er den 7de af ovenomtalte Orme-Arter, som findes 
afbildet i Fig. 7. paa den anförre Plade i Zoologia Danica under 
Navnet Ascaris versipellis, som jeg allerede havde givet den i 
min Fauna grönlandica, fordi Kradser-Slægten ej da var mig be- 
kjendr, og jeg ej i Grönland var forsynet med saa gode Forstör- 
relscs Glas, at jeg kunde opdage Hagerne paa dens Mund-Rör, 
da jeg ellers strax vilde have regnet den til denne Slægt. Imid
lertid tvivler jeg nu, i folge senere Opdagelser, aldeles ikke 
paa, at den jo er een og samme Orme-Art som Mullers Kringel- 
Krads er (Echinorynchus candidus), hvis Synonomie er folgende:
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Echinoryncktis Candidus, Müll. Prodr. p. 214. sp. 2600. Ejusd., 
Zool. Dan. 1. p. 46. t. XXXVII. f. 7 til 10. Gmel. Sysr. 
3047,23. Der Naturforscher ayter St. p. 73.

Weisse Kratser i Schrift. Berl. Naturf. Freunde 1. p. 205. 209. 
214.

Kringel- Kratsercn Danske Dyrhist. s. p. 154.

Ecliinorynchus Acus ,
2. St. p, 5I,5.

150,5-

Wiedern. Archiv für Zool. u. Zoot. 2. B.
Zeder Anleit, zur narg. Eingeweidcw. p.

Kringel- Kratser, Skrank Verzeichn. Eingeweidew. p. 24>7p.

Echinorynchus Gadi virentis, Naturh. Sælsk. Skr. 5. B. 1. H, p. 
72. 150. t. 2. f. 4.

Ar jeg har kaldet den versipellîs, dertil trocr jeg at have 
Jigesaa god Grund, som at andre kalde den candidus, da den 
ligesaa ofte forekommer med andre Farver i Lighed efter den Ma
terie, hvori den svömmer, som med den hvide Farve, eller 
rettere sagt ufnrvet. Men hvad der har bevæget Rudolphi og 
Zeder til at kalde den Acus, indseer jeg ikke, saasom den ej 
er forekommet mig mere naalespids end andre dens congenera.

Jeg vil her nu forud tilioje det af mine Optegnelser i Grön
land, som maatte mangle i min aftrykte Beskrivelse, og siden 
give den fuldstændigere efter de senere gjorte Bemærkninger i Fæ
drenelandet. Hos de grönlandske Exemplarer talde jeg omtrent 
87 Rynker, paar de vare sammentrukne, og alle disse Rynker
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syntes lige store, men blive ¿og aldrig atansee for egentlige Ringe, thi, 
naar Ormen udstrakde'sigsaaes lidet til dem. For - Enden lod noget 
tykkere end Bag-Enden. Paa nogle fandtes Bugler hist og ber, men dem 
holdt jeg kun for brustne Steder, hvor det indvendige er udbugnet, da 
de fandtes saa uordentlige, og det er sædvanligt nok, at Ormene 
briste under Behandlingen. Den fandtes ej i Maven, men Tar
mene paa Fjordtorsken (Gadus barbatus Linnæi), og nærer sig ‘af al 
den Ureenlighcd deri findes, af sort Ureenlighed bliver den da 
sortegraa, af röd bliver den rod, af guul bliver den guul, af 
hvid beholder den sin hvide Farve, o. s. fr. saa at den fortjener 
at kaldes den foranderlige, skjönt dens naturlige Farve er hvid. 
Ved at bugne Ryggen noget op, skyder den jevnlig sit lidet Ror 
ud og ind, hvilken var den eneste Bevægelse jeg saae hos den, 
saalænge den laae i Tarme-Slimet, men, da jeg kom den i Vand, 
bugnede den sig mere og kunde strække sig ud til et smalt Rör 

' af 3 Tom. Længde, da især den bageste Deel bliver fortynder, 
dog kommer den ej langt, men skyder sig kun frem og tilbage.

I Aaret 1778 i Januarii saae jeg i Norge, i de under 
Torskens Spolorm ommeldte frosne Torske ♦), ligedanne Orme, 
hvilke stemmede ganske vel overeens med den i min Fauna givne 
Beskrivelse, kun at 1) For-Enden ej var saa tyk og 2) Snuden, 
som er udstrakt uden for den maaneformige Munding, var ej 
saa stor, saa at 3) Mundingen selv blev mere i Enden og tvers 
for. 4) Det lyse Mundrör skinnede og indenfra igjennem i en 
kort Strækning, som en melkehvid Flek. 5) Den hvide Sidesrrib 
var ej heller mærkelig, thi de vare alle smaa og hvide, kun

*) P*  >33*
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een eneste var ansigtfarvet. 6) Paa de hvide var Gatboret rodt, 
men 7) Alle vare de næsten trinde» og viisde neppe Sammen
trykning paa Siderne, og dog saaes Rynkerne. 8) Paa nogle 
syntes en liden Vorte udsraae af Gatboret.

I Aaret 1781 i Martii Maaned fanc|t jeg i Jylland i Indvol
dene paa en Torsk (Gadus Callarias Linnæi), som var fanget i Ho
broe Fjord, en af disse Kradsere, der laae kringelbojet i Tar
me-Ureenligheden, frit svømmende, og havde da store Ringe, 
men da jeg lagde den i en Kop Brönd-Vand, skjöd den sit Mund- 
Ror ud, og strakde sig i lige Linie. Da den, medens dens 
Betragtning stod paa, var bleven noget tör, og siden kom i 
frisk Vand, krummede den sig og slog mange Rynker. Den 
var ellers beskaffen, som folger: Dens Længde var 5 Lin. og 
Brede ¿ Lin. Kroppen glat, trind, blöd, noget rynket omtrent 
som Echinorynchus lineolatus *),  men mindre dunkel, da dens 
Indvolde skinnede igjennem. For-Enden but, lidt bredere end 
Bag-Enden, og en skjæv Munding, hvis Snude ej var saa glat, 
fremsraaende eller fast af Materie, som paa E. lineolatus\ Mund- 
Röret cylindrisk, kun maadelig langt, haget med mangfoldige 
smaa hvide Hager, ordnede i flere skraa Tverrader, hvoraf jeg 
talde 10 Rader foruden de mere tætsiddende i Spidsen. Bag-En
den var noget smalere, but tilrundet, med et rödt Gatbor. El
lers var Farven paa hele Ormen lyshvid, kun Svælget og en hele 
Ormen gjennemlöbende Tarm var dunklere hvid. Naar den ud- 
strakde sig, forsvandt næsten alle de Rynker, som for vare 
seete i dens sammentrukne Tilstand.

•) Mül. Zool. Dan. 1 p. 48. n XXXVII. f. 11 til 14.



ï Aaret 1784 fandt jeg i August Manned Mængde af dises 
Kradsere i de Kjöbenhavnskc .Williger (Gadus Mcrlangus Linnæi), 
som alle vare hvide med cn hojröd langagtig Piet paa .hver Side 
af For-Enden og en ligefarvet Gatbor-Prik. Det Vedhæng ved 
Gatboret, som Müller omskriver *),  Tandtes og paa nogle, og 
var graar. De laae löse i Tarm-Slimet og vare noget sammentrykte, 
og meget rynkede; den dunkle Streg langs Siderne kjendtes og, 
som er den gjennemskinnendc Tarm.*  Saasnart jeg kom dem i 
fersk Vand, endog lunkent, udstrakde de sig, .bleve ganske 
trinde, og næsten glatte overalt, og da forsvandt den ovenmeld- 
tc Længde-Streg. Paa nogle korte mærkede jeg indvendig mod 
Bag-Enden endeel aflange melkfarvede Bobler, der under’Presning 
gave et hvidagtigt Gruus fra sig, men intet som lignede Æg.

Samme Aar i September fandt jeg arter en heel Hob af disse 
Kradsere i en Torskes Tarme, som ellers vare fulde af Graaleer, 
deriblant var en, som havde graa Tver-Striber og i alle Hen
seender lig Müllers Ecbinorynchus lineolatus, saa at man let kun
de fristes til at holde disse 2 angivne Arter for blotte Varietæter.

I afvigte Aar igio i November fandt jeg flere af disse 
Orme i Fiske-Qvasernes smaa Torsk, hvilke .for det meesre vare 
ganske hvide, nogle rödagtige, ligesom blodsprengte, og een 
hvid med et rödligt Svælg,

Det secs da, at denne Kradser-Art er i Dannemark og 
Norge iigesaa foranderlig i Farve, som den fandtes i Grönland, 
og alting tjener til Styrke for den Formening, at min angivne 
Ascaris versipellis .virkelig har været denne Kradser.

*) Zool. Dan. 1. c. p. 48.
Vid. Sek Skr. VI Deel. 1 Hafte 1809. S
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g. Alke - Ormen: / f
Denne gde af de ommeldte Orme-Arter, som findes afbil

det i Fig. g. paa den anfdrre Plade i Zoología Danica, er jeg 
endnu forlegen med, Hvor jeg skal fore den lien. Vel seer jeg,- 
at den ikke længer kan med' föje regnes til Spolorme-Slægten, 
og maae tils-taae med Muller *),  at den snarere' bliver at regne tik 
en anden Slægt, men ingen af de níig bckjctjdtc Slægter findes 
dog passende for den. Ginelin har i' sit System **)  og efter ham' 
Zeder ***)  vel sat den iblant Echinorynchos, men med hvad Ret, 
seer jeg ikke, da der aldrig er bleven seer eller talt- om noget' 
haget Mundrör, som Kradsernes Slægtmæid^e ; Maaskce har man’ 
troet det skjult imellem den rynkede Mund og derfor antaget den 
sammesteds værende ophöjede Midte, men dette er ak for vil» 
Raarligc*  at slutte, og nyere Iagttagelser maae forst bekræfte, at ct 
Virkelig tilstedeværende udskydeligt Rör gives, hvortil jeg hidtil ikke 
har været saa lykkelig at faae Lejlighed, da Fuglen, hvori den
ne Orm blev flinden, saa sjelden her faaes. Mueligheden af et 
saadant skjult Ror vil jeg imidlertid ikke nægte, men skulde det 
ikke findes, maae denne Orm udgjöre en ny Slægt, hvormed det 
bliver forsigtigst at bie indtil flere forvandte Arter maatte opdages.

Fler vil jeg kun föje til dens Beskrivelse, at i) For-Enden 
er ligesom trekantet. 2) Den sorte Ryg-Strib paa den ellers 
blankhvide Orm er en inden fra gjennemskinnendc Tarm, der 
ganer fra den bagestc Spids langs under Ryggen Hen til den forre
ste Ende, hvor den korr fra Enden gaaer ned til Munden, cg 
3) den viisde sig kun lidet livlig.

•) Z00I Dan. 2. p. 49.
•*)  Gmel. Syst. nat. 3045,14'.
•••) i sin Anleitung zur Naturgesch. der Éingetveidew. 161,39.
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I.

Om de Forholds Bestemmelser, man skjönt med Uvished og 

uden Hensyn til Størrelsernes indbyrdes Natur kan ansee mellem 
Skovskylds Hartkorn, og Ager og Engs Hartkorn.

Unægtelig falde Grændserne for Forholdet mellem Skovskylds 
Hartkorn og Ager og Engs Hartkorn inden for Værdien af o, 
eller en uendelig liden Störreise, og i, da Forholdet mellem de 
tvende Slags Hartkorn nödvendigen er större end f. Ex. ïôSôô Deel, 
og mindre end en Heel, eftersom Skovskylds Hartkorn ingen
lunde kan ansees af lige Classe eller lige Værd med Ager og Engs 
Hartkorn ; hvilket noksom kan sluttes af Matricul Landmaalings 
Forretningen, da man ingensteds finder Skovskylds Hartkorn op- 
summerede med Ager og Engs, men hver Sort Hartkorn for sig 
selv specificeret i Matriculen saavelsom i Modelbogen.

At Skovskylds Hartkorn derfor er af ringere indvortes Værd 
end Ager og Engs Hartkorn, det sluttes ei allene deraf, men
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tillige af, at forste Sort ikke contribuerer saa stor Skyld aarligen 
som sidste; hvoraf man uden Fejltagelse kan slutte. At Skov
skylds Hartkorn er en ringere Sort Hartkorn end Ager og Engs 
Hartkorn; og at Forholdet mellem hin og denne alrsaa er tilfor
ladelig mindre end i. Men saa rigtigt det er at gjore denne 
Slutning, saa urigtigt var det at slutte de forskiellige Slags Hart
korns Forhold af Forholdet mellem de aarlige Skatte, der svares 
af i Tonde af hver især; da der ere flere med bestemmende 
Störrelser, der fastsætte Forholdet mellem disse forskiellige 
Slags Hartkorn, og Skatskylden kan forandre sig for den ene Sorc 
uden tillige at forandres for den anden Sort, det Tid og Erfaring 
liar beviist; saa der ikke gives et uforanderligt Forhold mellem 
Skovskylds Hartkorns aarlige Afgift og Ager og Engs Hartkorns 
aarlige Skatskyld; og at magelægge Skovskylds Hartkorn med 
Ager og Engs Hartkorn omvendt i Forhold med de Contributio- 
ner, som svares af dem, vilde blive aldeles uretmæssigt, saale- 
des som paa sine Steder er antaget, at fordi der omtrent er sva
ret halv Contribution af Skovskylds Hartkorn imod heel af Ager 
og Engs Hartkorn, da 2 Tönder Skovskyld skulde gicldc mod 
i Tönde Ager og Engs Hartkorn. Urigtigheden af dette Magelæg
nings Forhold indsees saa meget tydeligere, naar man betragter et 
lige Tilfælde, neml. Mollesky'ld, hvoraf regnes halvt mod Ager 
og Engs Hartkorn, da ingen vilde kalde i Tvivl, at der var jo 
ligesaa urimeligt, at magelægge 8te Tonder Hartkorn Mölleskyld 
med 4 Tönder Ager og Engs Hartkorn, som at afgive 8 Tdr. 
Skovskylds Hartkorn imod 4 Tdr. Ager og Engs Hartkorn, og 
ansee hine ækvivalent mod disse,
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Naar man tillige lægger Mærke til, at Skovskyld i Matri-- 
eul Landmaalings Tiden nodvendig maa have været nedsat saa Jaugt 
som modigt i Forhold til Skovens befindende Beskaffenhed, uden 
Mensigt til Arealer, den indtog, allene for at fremme Regierin
gens psa den Tid saa meg.et alvorlige Hensigt, at befordre Sko
ves Opelskning og Skovplantning, hvorom de i Slutningen af 17de 
Aarhundrede mange udgivne Forordninger tilstrækkeligere vidne, 
og at mange Skove ei allene ere ansatte for Skovskylds Hartkorn 
formedelst Skovens Aggern- og Olden-Flor, men tillige for Græs
nings Hartkorn i Tilfælde, at Skovstrækningen ogsaa har indbefat
tet store Græsnings Strækninger, hvorpaa ikke har staaet Olden
træer; vil man letteiig overbevises om, at Skovskylds Hartkorn 
ikke kan ansees af saa ringe Værd mod Ager og Engs Hartkorn, 
at halv Skovskylds Hartkorn skulde regnes lige mod Ager og Engs 
eller Græsnings Hartkorn; ct Forhold, hvortil man ellers ikke 
Veed den allermindste Grund’, og til hvis Forsvar ei andet kan 
udfindes end det forhen engang værende Forhold mellem Skatten 
af i Tönde af hver Sort især, men hvis Forhold, som forhen 
er antaget som 16 til s, tiu virkeligen i det mindste maatte bli
ve som 21 til g, og i Eftertiden kan blive endnu mere foran
dret.

Langt rimeligere og beviisligeré er det derimod at ansee 5 
Tönder Skovskylds Hartkorn ligegyldig mod 2 Tönder Ager og 
Engs Hartkorn, omendskiönt det ikke er afbeviist ved mathe- 
marisk og oeconomisk Overveielse, om det Forhold er i alle Hen
seender det forsvarligste; hvilket i det Folgende skal blive mit 
Forsæt at afhandle.
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Alt hvad jeg kan anmærke til Forsvar for at Skovskylds Hart
korn hör saaledes regnes i Forhold mod Ager og Engs Hartkorn, 
nemlig 3 Tdr. af forste mod 2 af sidste, eller Tonde af Tor- 

rste mod 1 af Sidste, er efter folgende:

1) Udi Skovforordningen af 21de Jan. .1710 dens 23de Art. an-
föres, at paa det enhver .desbedre kan opmuntres til sine 
Skove i Hævd at holde, .bör herefter regnes halvanden 
Tönde Hartkorn af Skov mod 1 Tönde Hartkorn af Gods”.

2) Udi Skovforordningen af 26de Jun. .1733, dens 3gte Art.
findes selv samme anfört.

3) Udi occon. Journal udgivet 1758 for April Maaned er anfört
pag. 431» at Skovskyld ,maa regnes under de 200 Tdr. 
Hartkorn complette Sæde- og Hovedgaarde har skattefrie; 
dog saaledes : at halvanden Tönde Hartkorn Skov regnes 
mod i Tönde Hartkorn Ager og Eng; men Mölleskylds 
Hartkorn ikke tiene til at completterc Hoved og Sædegaar- 
de til 200 Tdr,

4) Fra hvem denne Anmærkning har sin forste Begyndelse og
Oprindelse, kan jeg ikke med nogen Vished melde, men 
som en tilforladelig Afskrift kan jeg meddele den. Ef
ter Marriculens Forfatning er Forholdet mellem den saakald- 

<te Matricul-Skat af Ager og Eng og af 'Skovskylds Hart
kornet bestemt som 2 til 1. Dette Forhold er ved de 
dels tilforn allerede af Hartkornet, under Navn af Sol
dater- og Rostieneste Hold, samt Provianrskar, siden 
anderledes bestemt, og under Navn af Rytrcrholds Penge, 
Oxe- og Fleskeskat samt Kornskar, paabudne ordinaire Skat-« 
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ter bleven forandret, da til Rytrerholds Penge, samt Oxe 
og Fleskeskatten af «Skovskylds Hartkorn svares ligesaa 
meget som af Ager og Engs Hartkorn, men udi Korn
skat ikkun det halve”.

Alt anförte var mig bekiendt for ieg udi mit Skrift om 
[ordskiftnings Læren udi det 15de Cap. §. 142 anförte: At 3 
Tönder Skovskylds Hartkorn er det samme som 2 Tdr. Ager og 
Engbunds Hartkorn: Hvilket desuden er en gammel Tradition 
udi Landmaalings Archiver, omendskiont man ikke af Landmaa- 
lings Matricul- Forretningen selv kan fuldkommen overbevises om 
dette Forholds Tilforladclighed.

IT.

Om at bestemme Forholdet mellem Skovskylds Hartkorn og 
Agers, samt Engs Hartkorn ved Hielp af de Data, som kan ud
ledes af Matricul-Landmaalings-Forretningerne.

Omend skiondt man ikke har i Landmaalings - Archivet 
Opsummering af Dannemarks hele Skovskylds Hartkorn, saaledes 
som samme ved Matricul - Landmaalingcn er ansat, saavel det 
conrribuerende, som frie Hartkorn under Hovedgaardene : har 
jeg dog af en Optegnelse for Aaret 1744 uddraget. At alt det, 
saavel contribuerende, som frie Skovskylds Hartborn, udgiör 
for Danmark 5020 Tönder, skiönt det contribuerende Skovskylds 
Hartkorn udgiör kun 2659 Tdr.; ved at multiplicere de 5020 
Tdr. Skovskylds Hartkorn med 24, sluttes, at hele Danmarks 
Skovskyld ugjör.i alt 12,0480 Stykker Sviins Olden. Naar maa

Piá. Stk Skn Kl Dtil. I Htftt 1809. T
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éa vidste Kele Danmarks Skovplans Areal > kunde man udfinde,' 
hvor mange geometriske Tönder Land, der svar« til hvert Sviins 
Olden, ligesom Og hvor mange Tönder Land, der overhovedet i- 
Giennemsnit maatte være regnet til hver Tonde Skovskylds Hart« 
korn; men da man endnu ikke har Summen af Danmarks samt
lige Öers Skov-Arealer, saa vil jeg aliene giöre et Beregnings 
Forsög med Frederiksborg og Cronborg Amt, hvis Sviins Oldens- 
Taxt uden Tvivl med störsre Agtpaagivenhed cr bemærket ved- 
Matricul - Landmaalingen;

Da nu Frederiksborg- og Cronborg- Amt tilsammen ere ma« 
triculercde for 155 Tdr. 3 Skpr. Skovskylds Hartkorn, eller 
Frederiksborg - Amt for 93 Tdr. 4 Skpr., Cronhorg - Amt for 
61 Tdr» 7 Skpr.> saa-er Frederiksborg- og Cronborg-Amt tilsam
men ansatte for 3729 Sviins Olden,- og deraf Frederiksborg - Amt 
de 2244 Stykker, og Cronborg-Amt de 1485 Stkr; men da Fre
deriksborg-Amts Skovplan udgjör 14675i geom. Tönder Land og 
Cronborg-Amts 22-897I geom,-Tdr-. Land, altsaa begge Amter til
sammen den Summa 57572z. Tdr. Land ; saa svarer til hver Ton
de Skovskylds Hartkorn paa Frederiksborg- og Cronborg-Amt i 
Giennemsnit 241*  geom.-Tönder Land,, og til hvert Sviins Olden 
overhovedet iotj geom. Td. Land»

Denne Slutning var rigrig, naar Skovstrækningen ikke til
lige indbefartede Græsnings- Hartkorn foruden Skovskylds Hartkorn;, 
man maae derfor först udfinde, hvad Part af den til Skovplan 
b.eregnede Overflade, der udgiör Græsnings Overfladen,, og et 
med Træer er begroet; men dettte Areal kan ikke ligefrem ud- 

i
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indes ved Hjelp af de geographiske .Carter, eftersom hverken 
Græsnings Strækningerne ere saa Speciel afFattede, som til dea 
Hensigt udfordres, ci heller er Maalestokkcn, dertil .er brugt, 
saa stor, som bchövedes for tydelig at kiende denne Forskiel, 
er ingen anden Maade tilbage at udfinde Græsnings Arealerne« 
Srörr.clse, som indbefattes tillige med Skovstrækningen, end en
ten at lægge Græsnings Hartkornet til Grund for Beregningen, og 
«tillige det Antal Hoveder, som Landmaalings - Modelbogen viser 
at svare dertil, ansætte et .vis Middel-Areal til Græsning for hvert 
Hoved, og derefter udfinde hele Græsnings-Arealet.

Men da Udslaget paa den Maade vil grunde sig paa et hy- 
pothetisk Maal, som ikke kan ventes at stemme overeens med 
der, som ved Græsningens Taxation er brugt, ja dette maaske 
paa de fleste Steder har været gandske v-ilkaarligt-, og allene paa, 
Slump bestemt, uden .nogen nöiagtig Hensyn til Störreise af Jord
strækningen, som kunde græsse bestemt Antal Hoveder, vil 
paa den Maade forgieves soges at udfinde det hele Areal -og An
deel af Skovplancn, som virkelig henhorer til Græsnings - Jor
ders Hartkorn, og ei under Skovskylden,

Derimod vil .man sikker kunne bestemme Græsnings-Arealet 
allene ved Hielp af Græsnings - Hartkornet, uden at indlade et 
Hoveds bestemte Græsnings-Areal i Beregningen, hvilken Unitet 
og er ligesaa ubestemt og uvis, som det hele Græsnings-Areal der 
söges. Men da maa der antages et bestemt Forhold mellem ea 
Tonde Græsnings-Hartkorn og £n Tönde Skovskylds-Hartkorn — 
vel atter cn Hypothese, som man vanskelig vil kunne træffe 

T 2



Overensstemmende med der sande Forhold, der ligger skiult t 
Skov- og Græsnings-Taxationen, men man kan dog sætte For- 
sög paa denne Beregnings Maade,, hvortil de udfordrende Data 
ikke ere saa aldeles vilkaarlige, som de den førstnævnte maatte 
grundes paa ; I-Iertil udfordres da at vide de nojagtigste Summer 
efter Modclbogen, saavel af Hoveders Græsning som Sviins Olden 
for Frederiksborg- og Cronborg-Amt.-

Men da jeg har udfunder, at Skovskylds Hartkorn paa de 
»tore- Skove og Overdreve paa Frederiksborg Amtr forholder sig 
til Græsnings - Hartkornet i samme som 71I : 57I; og at altsaa, 
naar 3. Tdr.. Skovskylds - Hartkorn regnes mod 2 Tdr. Græsnings- 
Hartkorn, da Forholdet mellem den Part af Frederiksborg Sko
ve, der er Taxeret til’ Sviins Olden, og den Part af Skoven,, 
der er taxerer til Græsning, blive, som 569 til 687, saa sluttes: 
at xVrs- Deel af Frederiksborg Amts Skov-Areal neml. af 14,675 
Tdr L^nd, udgiör den egentlige Skov, og saaledes det Antal 
6648 Tdr. Land; ligeledes, da paa samme Maade er udfunden: 
at Forholdet mellem den Part af Cronborg Amts Skove, der er 
taxeret til Sviins Olden, og den Part af Skoven, der er taxeret 
til Græsning, bliver som 394 til 1617; saa sluttes at Deel af 
Cronborg Amts Skovplan, nemlig af 22,897 Tönder Land udgiör 
den egentlige Skov, og saaledes det Antal 4486 Tdr. Land».

Da Skovlander paa Frederiksborg og Cronborg Amter, som 
svarer til Skovskylds-Hartkornet, efter denne Beregningsmaade 
blive 11134 geometr. Tdr. Land; saa sluttes at der er over 70 
geom. Tönder Land til hver Tönde Skovskylds Hartkorn. Men 
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da Sviins Oldens Taxten vist ikke ved Marricul-Landmnalingen 
er bestemt med synderlig JNöjagtighed, langt fra ikke grundet 
paa beregnede Forsög og derpaa bygger Overvejelse og. Udregning, 
men allene efter en lös Oversigt, formodentligen tildels efter det 
Antal Sviin, som sædvanligen have været fedet paa Skoven, hvad 
enten de ikke ere kunnet blive tilstrækkeligen fede, eller og 
flere kunne have været fedte, end som ere indladte paa Skoven, 
vil det ikke være mueligt med nogen rimelig Nöiagtighed at kun
ne udfinde hvad Skov-Areal man derefter skulde kunne ansee, som 
et passende Middel -Tal,, at- være fornødent til et eller vist Antal 
Sviins Olden,- og fölgelig kan derefter ikke fastsættes hvad Skov
plans Areal,, der bör svare til i Tönde Skovskylds Hartkorn.

Det eneste og sikkersre Hielpemiddel til at udfinde saavel 
det Areal, der vel begroet med fulde Oldentræer, bör svare til 
24 Sviins Olden, eller r Td.. Skovskylds - Hartkorn', som deref
ter Forholdet mellem Skovskylds og Ager og Engs Hartkornbliver 
de Erfaringer, som ved Forsög ere bekiendre, og de Forst-Data, 
som dertil kan benyttes ; denne Overvejelse betragtes da i fol
gende r

iir.
Afdeling. Om at bestemme Forholdene mellem Skovskylds- 

Hartkorn og Ager og Engs-Hartkorn,, ved Hielp af de hidtil be 
kiendte Data, som kan haves af Forstvæsenets Skrifter.

De mig bekiendte Forsög og til denne Hensigt fornodné5 
Data, som efter min Formening kan ansces ar være de paalidelig- 
ste, cre folgende:



En Eeg har over Hovedet givet 6> höist 9 danske Skjepper 
ved fuld Olden, saaledes som ved Reduction til dansk Maal sluttes 
af det i Krünits Encyclopédie opgivne.

Efter -Geheime-Forstraad Hennerts Anmærkning har maa 
ellers Exempel paa, at af en .Eeg, som med Top og alt gav 7$ 
Favn Brænde, af i<- Alens Længde, .er samlet .20 danske Skiep- 
per Agern, og man kan regne 1 dansk Tönde Agern af en Eeg, 
som giver 6 Favne, og hvis Top med Mellemgrene give 25 
Favn.

Paa 3400 Favne Eegetop (Favnen 1’ AI. lang), kan maa 
regne 1519 danske Tönder Agern, eller rettere 1149 Tdr», naar 
4 Del fraregnes for Vildtet.

Udi Eegen forholder sig Toppen 'til stammetræet ud i en 
hcel Eegeskov af iste Classe overhovedet som 34 : 100.

Naar Ege- Skovens Tilstand er saaledes, at den kan regnes 
til iste Classe, kan ved fuld Olden feedes 1583 Sviin af 25000 
Favne Taxt.

Bog eller Bögolden kan kun regnes halvt mod Agern. Af 
Proff. Spaths Bemærkning -sluttes: at for hver 100de dansk cubik 
Fod favne Brændsel, Eegetoppcn kan taxeres til, maa kunne reg
nes 2 danske cubik Fod Agern; altsaa 2 pro Cento af Toppens 
"Taxt i cubik Maal.

Efter Hennerts Anmærkning kan man sikkert regne, at en 
Bog paa 2-} Favn med Top og alt (Favnen if Al. .lang) iOg 



Rhinlanske cubik Fod, bærer 3 Danske Skicpper Bog eller Bog- 
Olden. Paæ hver cubik Fod Bögetop maae regnes 20 Lod Bog- 
Olden.

25000 Favne Bögeskovs Taxt give 7407 Kubik-Fod Böge
skovs Toptræe, som naar der er god Olden, bærer 3731 Tdr. 
Bogolden, hvoraf 1146 Sviin kan feedes i 70 Dage.

Under en Rödbög,. som var i Fred, er bleven samlet ef 
dansk Skicppe Bogolden; Træet var med Top og alt paa af Favn 
a 108 cub. Fod. Hele Bôgetræet forholder sig til sin Top og, 
Grene som 1000 til- 298.

Til at feede et Svin behoves 4 Tdr. 4*  Skp. Olden i 98 
Dage efter Geheime - Forstraad Hcnnerts Bemærkning; naar det 
Berlinske Maal reduceres til' dansk.

Af alle anförte Forst- Data vil jeg da til forestaaende Bereg
ning antage, at en Eeg af middelmaadig Störreise giver 6 Skpr. 
Agern; derimod en Bog af Middel Störreise giver overhovedet 3 
Skpr. Bogolden, og for hver Favn af 1 A4. Længde, Bögetop*  
pen indeholder, kan regres 45 Pd. Bogoldcn, og da 3 Skpr.: 
Bogolden veje 50 Pd., saa udgiör 45. Pd, Bogolden 2^ Skieppe, 
som er den Bogolden mån kan regne for hver Favn Top-Brænd
sel, Bögen- holder.

Til et Sviins Olden behoves, som forhen meldt, for 98 
Dage' 4 Tdr. 4I Skp. Bogolden. Altsaa Bogolden af 12I Böge- 
træe af Middel-St'örrelse til hvert Sviin, og fölgelig udfordres til 
24 Sviins Bogolden 292 Bogetræer af Middel-Störrelse, i Giennem- 
Miit hvert til 3 Favne. Derimod kan man for tøver too cubik
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Tod Favne-Brændsel, som Eegetoppen kan fixeres til, regne s 
danske cubik Fod Agern, og da 25000 Favne Egeskovs Taxe 
kan ved fuldkommen Agern-Olden feede 1583 Sviin, maa Eege- 
træets Top forholde sig til dets Stamme som 34 til 100, og Top
pen altsaa er 774 Deel, eller iy Deel af heele Træer; folgeligen 
maa en Eegeskov, taxeret til 25000 Favne, i Toppen holde 
6343 Favne, og altsaa feedes .af hver 4 Favne Egetop, à 108 cu- ' 
bik Fod, overhovedet et Sviin, og af 96 Favne Eegetop 24 
Sviin med Agern; fölgelig -udfordres Agern af 5f-Egetræe af Mid
del - Störreise til æt Sviins Fedning og tri 24 Sviins Agern-Olden, 
udkræves 129 Egetræer af Middel-Störreise, .Stykket overhovedet 
til 3 Favne i Gienncmsnir. Man kan da antage, som det sik- 
kerste Maal : at for hver 40 Favne Bôgebrændscl, en god Ol
denskov indeholder, kan regnes et fuldt Sviins Fedning af Bog
olden i 98 Dage; hvortil altsaa 12 til 13 Bøgetræer, hvis Mid
delstørrelse i Giennemsnit udgiör 3 Favne, saa ingen holde» 
mindre end 1, og ingen over 5 à 6 Favne Bogebrænde.

Derimod kan man overhovedet af hver 16 til 20 Favne 
Brændsel, som en god Egeskov er taxeret til, regne Agern ril 
et fuldt Sviins Fedning i 98 Dage, nemlig af 5 til 6 Egetræer,♦ •
hvoraf ingen er under en Favn, og ingen over 5 à 6 Favne, 
naar saaledes Middelstörrelsen af Egetræerne er 3 Favne.

Da det er ved Forsög bekiendt, ar 14000 C? Al., eller 
en geom. Tönde Lands Areal, kan fuldkommen indeholde 200 Fav
ne Brændsel enten af Eege- eller Bøgetræer, naar de har fuld 
Oldens Alder, og hvert Træe i Giennemsnit kan regnes sil 3 
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Favne Brænde; saa sluttes; at en geom. Tönde Land med fuld
komne Bogetræer overalt vel begroet, kan, naar den bærer vet 
til af Bogolden, feede 5 Sviin med Bogolden: og altsaa udfor- 
dres der til 24 Sviins Olden det Aar,, Bøgeskoven giver fuld Ol
den, næsten 5 gcom. Tonder Bøgeskovs Land, dog med den 
Forudsætning, at Skoven er fredet, men naar den ci har Freed 
for vilde Dyr, maa dertil lægges * Deel, og da udfordres 6a 
gcom. Tönde Land til 24 Sviins Bogolden; da Bogeskoven giver 
kun hver 3<lic Aar fuld Olden, og maaskee kan antages, at den 
giver | Deel af den fulde Olden i hvert af de 2 Aar, saa giver 
Bogeskoven i Giennemsnit kun 4 Deel af den fulde Olden aarligen 
og da 5 : i zzz 6i : ii¿, saa behoves desaarsag 11L geometr. 
Tönde Land god Bogolden Skov til at give 24 Sviins aarlige fuld 
Bogolden; og saaledes sluttes da: at 11 til 12 geom. Tdr. Land 
med fuldvoxne Bogolden bærende Bogetræer vil udfordres til at 
svare aarligen 1 Td. Skovskylds Hartkorn.

Men da det af min statistiske Tabel over Sielland er be- 
kiendr, at til hver Tønde Hartkorn haves overhoveder 8 geom. 
Tönder Ager og Eng af alle Slags Jorder; men ril 1 Tönde Skov
skylds Hartkorn efter foregaaende Beregning udfordres 12 geom. 
Tönder Land; saa vil af denne Beregning sluttes cn Bekræftelse 
paa: ar da 8 Tdr. Ager og Eng Svare til 12 Tdr. Skovskyld,-saa 
naar Jordbunden i Giennemsnit ansees eens, udfordres halv anden 
Gang saa megen Jord til Skovskylds Hartkorn, som til Ager- og 
Engs Hartkorn; men jo mere Jord der udfordres til det ene af 
ro forskiclligc Sorter Hartkorn imod som til det andet, jo rin
gere miae der ene Slags Hartkorn og være i Forhold til det ander:

Pid. Sti, Skr. n Deel. 1 Hafte 1809. U



aátsáa overbevises m*in  ved denne Beregning om ar Skovskylds- 
Hartkorn m-ia forholde sig til Ager- og Engs - Hartkorn i omvendt 
Forhold af de udfordrende Arealer; alrsaa omvendt som 12 ril g,.' 
eller 3 : 2", og föl'geligert 3 Tqnd'er Skovskylds - Harrkorn aqviva- 
Ient mod 2' Tonder Ager- og Engs • Hartkorn, forudsat at man 
skulde have' lige saa stor FordeeF af 1 Tonde Hartkorn Skovskylds' 
Jorder, som af en Tonde Ager og Eng,- san- blev Fordelen af' 
12 geom. Tondcr Skovland ikke større end af gte Tonder Ager 
eg Eng; alt under Betingelse, ar r Td‘. Skovskylds-Hartkorn1 
var af Fige VærcTie med 1 Td, Ager og Engs- Hartkorn, mcm 
naar Værdien af disse tvende forskielligc Sorter Hartkorn ci er’ 
eens, saa maa Skovskylds Hartkornet være saa meget ringere, jæ 
mere Areal dertil udfordre? af eens Jordbund æqvivaient mod lige*  
Hartkorn af Ager og’ Eng, da deraf folger, ar Indtægten af 
Skov-Arealet ei er saa' fordeelhgtig, som af Ager og Engs Areal';' 
og da Fordelen af r Tdi Skovskylds Hartkorn1 X 12 Tdr. Land, 
maa nødvendig være lige stor mod Fordelen af 1 Td. Ager og. 
Engs Hartkorn X 8 Tdr. Land, saa naat Fordelen skal af hver 
især være lige stor, bliver 1 Td’. Skovskylds Harrkorn X 12 Tdr. 
tzzr i Td. Ager og Engs Hartkorn X og aitsaa ved Division 
i Td. Skovskylds Hartkorn: 1 Td. Ager og Engs Hartkorn 
g : 12 = 2 : 3. Følgelig 1 Td. Ager- og Engs-Hartkorn —-if; 
Td. Skovskylds Hartkorn,-

Eegeskovcne cre i Danmark saa faa og tillige af saa uBety 
delig Störreise, at det ikke er fernödent at giöre lige Beregnings 
Forsøg med Svins Olden af Agern; Jeg anseer det derfor til
strækkeligt nok, at have ved denne Béregningsmaade beviist, at 



det, de Kongel. Skovforordninger har bestemt om Forholdene 
mellem Skovskylds Hartkorn og Ager- og Engs- Hartkorn, kan 
endog ved Mathematisk- Oeconomiske-Udregninger forsvares; og 
sikkert kan Forholden mellem Skovskylds-Hartkorn og Ager« og 
JEngs - Hartkorn ei ansættes ringere end som 2 til

Anmærkning.

De . forskiellige Tilfælder, der fordre at have et bestemt 
Torhold mellem Ager-Engs- og Græsnings-Hartkorn og Skovskylds- 
Hartkorn pre.:
r;< ' : * .ù7 '

1) Naar man skal udstykke eller parcellere en Gaards underlig
gende Jorder, og samme er ansat saavel for Ager- Engs- 
og Græsnings-Hartkorn, som for Skovskyld, som atter 
har to Tilfælder.'

¿T.) Naar Skovstrækningen til Gaarden er adskilt fra Gaardens 
övrige Jorder, er den, som i Matricul Landmaalings 

’ Tiden har været taxeret til Sviins Olden.

&) Naar den Skovstrækning, som i 'Matricul Landmaalings 
Tiden har været taxeret til Sviins Olden, nu befindes 
opdyrket, og ei særskilt kan udvise«.

ja) Naar Skovs Rettighed skal mag.elægges med Ager- og Engs
eller Græsnings-Jorder, hvortil da behoves at vide, hvor 
jEiange Tonder Skovskyld der bor være cqvivalent mod 1 
Td. Ager- og Engs- eller Græsnings-Hartkorn:

n) Naar hele Skoven, som skal magelægges, er ved Matri- 
.cul Landmaalingen ei allene ansat for Skovskyld og 



taxeret ril Sviins Olden, men og til Hoveders Græsning; 
altsaa er ansat baade for Skovskylds-Hartkorn og Græs
nings -Hartkorn •:

<*}  Naar en og samme ejer Skov og Græsning, der skal mage
lægges med Ager- og Engs-Hartkorn.

P) Naar tvende forskielligc ere Ejere, den eqe af Skoven, den 
anden af Græsningen, og begge skal tilskiftes sin vedbörlige 
Andeel af det Hele.

Sar umueligt det er at udfinde ved Beregnig, hvor stort 
Areal der i Gicnnemsnit kan være beregnet til en Tonde Skov
skylds-Hartkorn, ei allene fordi Græsnings-Hartkorn er blandet 
med Skovskylds Hartkorn, da mange Skove ere raxerte baade til 
Hoveders Græsning og til Sviins Olden, men og af Aarsag: at 
Skovskylds Hartkorn kan indbegribe meget ulige forskiellige Jord- 
Overflader, alt eftersom Oldenskoven har været enten ung eller 
gammel Skov, og enten har været begroet med mange eller fa*  
Oldentræer; saa er det dog mueligt, at beregne hvor mange Toti
der Skovland, der begroet med Bøgetræer i deres fulde Oldens 
Alder skulde være istand til overhovedet aarligen at indbringe 
den Sviins Olden, hvortil Danmarks samtlige Skove have ved Ma- 
tricul Landmaalingen været taxerte.

Denne Opgaves Oplosning cr af megen Vigtighed; særdeles 
i Hensigt til derved at kunne udfinde hvor stor Jord-Overflade 
en Bondegaard i det ringeste maatte være pligtig til at anvende 
paa de Steder, hvor Gaarden var ansat for Skovskyld, men ikke 



kunde udvise den Jordstrækning, som i Matricul Landmaalings 
Tiden dertil var taxeret. Skal en Gaard beholde for bestandig 
den Friehed at svare Skovskyld af opdyrkede Jorder, som mue- 
ligen, naar de blcve efter deres nærværende Beskaffenhed taxerte 
og beregnede til Ager- og Engs-Hartkorn, vilde komme til at 
contribuere aarligen mange Fold höiere Skatteskyld, end de nu svare 
Skovskyld; saa synes det tillige at fordre den uundgaaelige Betin
gelse, at et bestemt Stykke Jordsmon desaarsag af Gaardens Jor
der burde være ene og allene anvendt for bestandig til Skovs Op
elskning. Ikke skulde jeg paastaae at en Skovstrækning af lige 
Störreise, som i Matricul Landmaalingstiden, om endog samme 
kunde udvises, skulde være bestemt til Skov, da Skovplanerne 
i hele Danmark have udi Matricul Landmaalings Tiden været langt 
större end behoves til aarligen for bestandig at forsyne Landet med 
fornödent Brændsel; Men allene saa stor en Plan burde anvendes 
til Skov i Forhold til Gaardens Skovskyld, som ved en rimelig 
Beregning kan sluttes overenstemmende med hele Danmarks Skov
skyld og med de antageligste hidtil bekiendte Forst-Data. »Til 
den Ende, oplöses folgende Opgave:

At udfinde hvor stort Areal Jordsmon, der i Forhold 
med hele Danmarks Skov-Matriculsskyld og de antageligste 
Forst-Data bör beregnes at passe sig til en Tönde Skovskylds- 
Hartkorn, naar alle de betydeligste Omstændigheder, som 
derpaa have Indflydelse, tages i Betragtning.

Omendskiönt man ikke i Landmaalings Archivet har en 
virkelig Opsummering af Danmarks hele Skovskylds-Hartkorn, 
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saa er dog i et trykt dansk Skrift opgivet: at Danmarks hele 
Skovskyld skal udgiöre 5020 Tonder »Skovskylds Hartkorn, 
hvoraf de 2659 Tdr. cre .contribuabel Hartkorn, .men de 
2361 Tdr. Skovskylds - Hartkorn beregnede under Hovcdgaards 
Tax; og da disse Data ere ved pri.vat Bekiendrskab erhver
vede, for Aaret 1744, formodentligen enten fra et Kon
gelig Renteskriver Conroir, eller og fra Regnskabs Archiver, 
eller af dets der bevarede aarlige Regnskaber; saa tor jeg 
derpaa grunde min forehavende Beregning, og maa dermed 
og lade mig noie, eftersom det vilde, blive uendelig vitlöf- 
•tigt Arbejde at udfinde denne Sum af de mangfoldige did 
henhørende Prorocoller i Landmaalings Archivet: og desuden 
æj kan ventes ar det summariske Udslag formedelst mange til
fældige Forandringer vil for Aaret 1690 befindes overcenstem- 
anende med den Sum, som vides .for Aaret 1744.

Da nu overalt ved Marricul Land maa] i ngen er regnet 
24 Sviins Olden til en Tonde Skovskylds - Hartkorn ; saa slut
tes, at Danmarks hele Skovskyld udgior io2,|8o Sviins Ol
dens Taxr. For da des sikrere at kunne opldse den fore
satte Opgave, og have Oplosning for alle mueligc Tilfælder af 
forskiellige, efter Betingelse, antagelige Data, vil jeg; op., y . .... . . ■ ■ ■ . * ; ■
löse Problemet paa en almindelig Maade.

.Sæt Danmarks Skovskylds - Hartkorn ~ H: altsaa dens
I

Sviins Oldens-Tast, zzz 24 ÆSviin, antagesat — Deel af hele w
I • Î

Skoven er Ecgeskov, altsaa 1--------eller --------- - Deel Bø-
. n n



Det Areal Jordsmon, som Bor svare til en Tønder
Skovskylds-Hartkorn % Tdr. Land», et Egctræe af mid
del Störreise indbringer i et overmodigt Olden-Aar a Tönder 
Agern. Et Bôgetræe af Middelstørrelse, nemlig trl 5 Fav
ne Brændsel, indbringer i et godt Bog - Olden - Aa-r 6 Tdr. 
Bog : hvert rde Aar haves overflødig Sviins Olden. Altsaa, 
indbringer er Egetræe a£ middel Scörrelse, overhovedet Aar-

a 1tig. ■— Tdr. Agern» og et Bogetræe overhovedet — Tdr-
r r

Bog - Olden-

Til et fult Sviins Olden i 98 Dage udfordres c Tdr- 
Agern, men derimod d Tdr. Bog-Oiden.

Middch Taxten af det Brændsel,« en Egeskov eller Bøge
skov kan taxeres til paa 14000 O Al. zzz/: Der antal Træer 
af middel Størrelse til 3 Favne Stykker, som kan sraae paa 
en med Eege- eller Bogetræcr vel begroet fuldaldret Skov, 
ansættes zzz g. Forholdet mellem Toppen og Stammen i 
Eegen zzz 1: p og i Bögen zzz 1: det Antal Favne Træe-
tops Brændsel, som svarer til et Sviins Olden, af Eegen 
" h> af Bögen’ zzz Æ; det Antal Adr, Eegen eller Bo*  
gen er ufrugtbar til Olden ~ / og /z. Eegens hofeste Alder 
— ty Bogens ~ fz; Den Part af Skovens Olden, som

Vildtet fortærer ~ — Deel af det Heele. Da nu — Deel a£ 
m n

X Antal Tönder- Land, der udfordres ril 1 Td. Skovskylds-

Hartkorn, udgiör Eegeskov og
0

Deel udgiör Böge-



IÓO

ddse;

x Ton der 01-

Naar

Sviin

i Agern

Tönd er,

Træerne

— Deel
m

X a
■------•----

w r 
den, og 
Eegens 
t / 
’ t 
Olden;

S

af hele Oldenen, saa indbringe x Tdr. Land ikkun \*

•.? + (1 - 7) CHr2)^-*' “r Ol’ 

da Træer ansættes ufrugtbare ril Olden i (r) Aar og 
höieste Alder er t, men Bogens /!; saa bær kun 

t1 — s- Deel af Bogeskoven 

betydelig Ind fly-
Deel af Eegeskoven, og

men som kan ei ansees at have
Tönder Land ( i ~r — p 

VZ s + (‘ v)-(”~)’7- J

den. Da nu til et fuld Sviins Olden udfordres (r) Tdr. 
Agern i 98 Dage; men af Bogolden i lige Tid (2 f) og det 

j n i ’ _
skal feedes med — Deel Agern og ---- Deel Bog.

n n
da hele Olden af Eege- og Bogcskov lignes paa hvert

skov; men et Egetræe overhovedet det ene Air imod det 

andet indbringer ~ Tdr. Agern, og et Bogetræe — Tdr. 
r r

Olden; men det Antal, g, Træer enten af Eeg eller Bog (af 
3 Favne Brændsel i Durksnit det ene lignet mod hinanden) 
groe paa 1 Td. Land, saa indbringer (x) Tdr, Land

x a ~ 1 \
og Bog aarligen —• g + — )' g- x

saafremt Vildtet ei fortærer noget af Oldenen, og

i alle Aldere kunde bære; men da vildtet fortærer
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især, saa udfordres ril et Sviins Olden—- 4" ---- (w“t- i) Tøiv
n 11

de Olden; altsaa til 24ve Sviin, som (y) Tdr. Land, eller i 
Td. Skovskylds Hartkorn skal kunne feede, udfordres aarligen

[v 2 C ,-I-----
n

X -4 Tdr. Olden; og da (jr) Tdr.

Land, som udfordres af Skov,plan til en Tonde Hartkorns 
Skovskyld, skal være ¡tilstrækkelig til 24 Stykker Sviins aar-

i
blive/ i ~ --Y—g 4- fi ~ Y

\ m y 11 r \ my
lige Olden ; saa

24» og

«y a X , (n ~ (n — .1) b
—- a.  --------- „ g. 4- Ï---------- i—, g x ----- :---- —. g X
nr m n r nr ‘ m n r

2den Oplosning.

Sæt, som forhen benævnt, Skovens Brændsels-Taxt pr.
Tönde Land ligestor med f, nemlig af stor Skov og ikke Under- 

Vid. Sel. Skr. PI DtH. 1 Hafte 1809. X



162

3^ov; saa da Forholdet mellem Top og Stamme i Eegcn, som 
forhen nævnt er =— i:p; altsaa ‘Forholder mellem Top og hele 
Træet “ 1 : 1 —Jr > og Forholdet mellem Top og. Stammen i 
Bogerræet = 1:7. Folgeligen mellem dets Top og hele Træes 
z~z 1:1 4" 7; saa bliver Trætoppens Brændsels Taxt i Fegen“

----—. f for hver geom. Tonde Land', eller 14000' ¡Z1- AL men-
1 + P

i Bogen- ~ —-—. ’øg da (./?) Favne Egebrændsel af Egetop,.
1 +7

svarer ti-l 1 Svi tns Olden, men A Favne af Bögerop til 1 Sviintf

Olden ; saa er h : 1 zzz -----— f :
1 -4-7?

/ 
h 4- h p

og k : i

---------- ; men da— Deel af Skovstrækningen som giver Sviins- 
k -f k q--------------n

n —— i
Olden1, er Eegeskov, og — -— Deel er Bogcskov, saa bliver

«'

af den Skovstrækning ar, som udfordres til cn Tönde Skovskylds
•V

Hartkorn- —
n

Tdr. Land Eegeskov og Tönder Böge-

/ X
3kov, og den Olden, som — Eegeskovs Land indbringer,, bliver

n

*___f___ .
n h 4“ hp

Tdr. Bögeskovs Land ind

bringer, bliver “ (« 1).'— — X
k ~^ k q’ og altsaa indbringer x



Tdr. Land aarlig Svins Olden ___ LÍ___ j_________
'h n hnp k 4" k q

____f* - (____ !____ + _l_ 
k n 4_ k n q \h n hnp k k q ' k n 4~ k n 

Dog .under den Betingelse, at Skovens Brændsels Favnctaxt (f) for 
en Tönde Land ci tages höjere, end at der tillige bliver Plads til 
de Træer, som sraae i Opvexr, men som formedelst deres unge 
Alder ei endnu kan bære Olden, og det i den Proportion, som 
der befindes mellem den Alder et Trace skal have, naar det aller- 

)• A

forst kan bære Olden, og den Alder, ¿et i det höicstc bör 
rtaae, för det bör borthugges.

Ligeledes indbeg.ribes tillige den Betingelse, at Skoven er 
fredet og ei udsat for at Vildtet skal tage Deel i Oldenen ; men 

dersom — Deel af Oldenen fortæres af Vildtet, saa maa— Deel
* m m

fx, ef-

+

fradrages fra { ■ 
0 V

Tönder Land ~ ~ X

À n -|- h 11 p 

tersom den Part af heele 
svinder; og da bliver det

x, eftersom den

i

k 4“ k q 
Sviins Olden 
Antal Sviin,

k n 4~ k n q.

paa x Tönder Land for- 
der kan faae tilstrække-

(-----1---------- ---------1-------- :---------- 1------- '
Vz n h np k 4~ k q * k n 4“ k n q

Part af hele Sviins Olden [paa x Tönder Land forsvinder, og di 
bliver det Antal Sviin, der kan faae tilstrækkelig Agern- og Bog-



Olden paa; x Tonder Land:
i

S Ó4

I

Men da det Antal Sviins OldenJ— )• f A'-

f x “ 24, og folgeligcni i

k 4- k q ' kn kiiq

i 1 . T
naar sættes ----- :—7------- F ;—:—7—’ ^^verh n -f- h 11 p k k q Rn kn q

Zra — „ 24 m

------------- 4-
h n 4~ h n p

X — 24 og X — ■ ■■:----- ;---- r.y P (w -r 1)

k n 4" kn q

skal være lige stort med det Antal 24, som en Tönde Skovskylds

Hartkorn er matrieuieret for, saa folger: at (------ •—--------- p
\// n 4- h fl P

= (-
— __ 1__ \ / X = f
k 4- k q ’ k n 4~ ¿ « qj \)

i m

Af bekiendte Forst -Forsög og Erfaringer vides efter de 
sikreste Udregninger:

At a — f Td. Agern; b — | Td. Besolden ; r = 2*  Td. Agern 
d. — 4! Td. Bogolden i 98 Dage, g — 26 f o: 333 eller 66f

Stkr.; w —_ 100; — rtro j ■— íooí —ellerx. a in

>n — 4; r — 3 eller 6; =z j eller i; t = 300; f ~ 

200; x — 50; h — 6 Favne af ij Alens Længde; ¿ — 12
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Favne ; — zzz
P ~

200 Favne af i

o. 34;

Alens Længde.

o. 29 g, f zrr 80 eller 100 eller

Jeg vil alene tilföie folgende Tal-Exempel til den 2den Op
losning, soin den Fineste.

24 m

('«-? >)/X 7—r~7------ F r~r~c~ -?• 7—rr— i altsaa :} 11 -f- h 11 p k 4- k q kn-\-kii qj^

96.
x~

ii

96.

er:

.96.
X — (o. Q00423 4- o. 019132 o. 000191) X 300 Altsaa:

3. iooX[;
6oo4"6oo.W i2-|~i2X laoo-f-

+ 7 T ,_ - - - I A1 r ç n n 
2364. 7058 1 52.2684 ' 5226. 8456J

X ~

X ”

96. __ 96.
(o. 019746) X 300 5-9238
16 ¿Vo geometriske Tonder Land.

Og folgcligen, naar Skoven er freedet for vilde Dyr, bli
ver X — isf Td. Land, saa at man kan med en temmelig Sik
kerhed regne: at 1 Tönde Skovskylds Hartkorn udkræver 12 ge
ometriske Tonder Lands Skovplan.
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Naar ved Opgaven ellers allene spörges om', hvor mange 
Tönder Land der udfordres til i Td. Skovskylds Hartkorn af 
cn gammel Bögeskov, som er fredet, hvori ingen Eege ere, 
saalcdes som den ved Taxation befindes, da vil Udslaget end
nu bliye mindre, og Oplosningen simplere.

Naar man med Hennert anrager, at hver Bog til omtrent 
3 Favne Brændsel (af i Alens Længde) bær i gode Olden-Aar 3 
Skiepper Bog; altsaa i giennemsnit aarlig 1 Skicppe, naar Oiden 
•bærer kun til hvert ßdie Áar, og ansætter en fuldaldrende Böge
skov, hvoraf intet Træe er under 90 Aar, at indeholde paa 1 
geom Tönde Land 200de Favne Brændsel, hvert Træe i Gien- 
nemsnit til 3 Favne; saa kan sikkert aarligen regnes 200 Skpr. 
Bogolden af slig en geometr. Tönde Land, à 14000 ¡Z} AL; men 
da et fuld Sviins Olden i 98 Dage udkræver 36 Skpr. Bog, saa 
kan paa 1 Tönde Bögcskovs Land af bemeldte Taxt feedes 5-J-Sviin; 
og altsaa udfordres til 24 Sviins aarlige Olden, eller til 1 Td. 
Skovskylds Hartkorn 4/5 geom. Tdr. Land, eller i det'hoiesre 5 
Tönder. .Saa man sikker kan antage, ar af den bedste Bo.goldcn- 
Skov af iste Classe udfordres i der hoiesre 5 Tdr. Land til 1 Td. 
Skovskylds Hartkorn, naar Skoven har Fred for vilde Dyr, eller 
<og 6 Tdr. Land, naar Skoven ei er indfreedet og frie for Vildt. 
Men naar man betænker, ar al Underskov, som sraar omkring 
eller imellem hvert stort Bôgetræe, gaaer ind med i Beregningen 
ved Skovens Taxation til Sviins Olden; saa bliver det Skov-Are
al, som svarer til 1 Td. Skovskylds Olden, endnu langt större 
end det virkeligen burde være.O

V-



Paa cn anden Maade- betragtet, kan for hver Bög af omtrens
3 Favne Brændsel, eller som aarligen overhovedet kan give i 
Skp. Bogolden, regnes 200 EJ Al. gandske tabt samt al Fordeel 
af Græsning og Underskov, og saaledes tabes da 4 Skpr. Land, 
for hvert Sviins Olden, som ikke kan indbringe anden Afgröde 
end Svinets Feedning; altsaa tabes det Areal 4 X 24 Skpr. eller 
12 geom. Tonder Land for hver Tönde Skovskylds - Hartkorn, 
og Indtægten aarligen af disse 12 Tönder Land, er da ene og 
allene 24 Sviins Fedning. Men da, efter Pastor Trojels Bemærk
ning, et fuldkommen Sviirt kan feedes med 4 Tdr. Kartofler, 
saa om jeg vil kunne ansce denne Feedning ligesaa fordeelagtig som 
med 4-I Td. Bogolden, hvilken Forskiel da vel ei kan blive saa 
betydelig, at den kan give nogen Usikkerhed i Beregnings Fol
gen, og man ansætter den laveste Priis paa 1 Tönde Kartofler til
4 Mkr., eller g Ski. Skieppen, som den en Tid har kosrer, 
bliver Fordelen af 12 Tdr. Bøgeskovs Land, eller af dens aarlice 
Indtægt at beregne til 16 Mkr. \ 24 “ 64 Rdlr., og saaledes 
den aarlige Indtægt i Olden af 1 Td. Skovskylds Hartkorn 64 
Rdlr., og altsaa den aarlige Indtægt af hver geomerr. Tönde Böge- 
skovs Land 5I Rigsdaler; og da til i Tönde Ager- og Engs Hart
korn i Sielland overhovedet haves 8 Tdr. Land af alle Sorter Jord 
Ager og Eng; saa vil neppe kunne regnes höiere Indtægt af de ¿te 
Tdr. Land Ager og Eng end af de 12 Tdr. Bøgeskovs Areal.

Men da Bogen i af sin Alder giver ingen Olden, og 
Vildtet odelægger Deel, saa bliver dog den virkelige aarlige 
Olden-Indtægt af enhver geometrisk Tönde Bögeskovs Areal i gien-
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nernsnit kun det halve, nemlig: sj- Rdlr., og af i Tonde Skov
skylds Hartkorn 32 Rdlr. aarlig.

Man slutte da heraf: at de freedede store Oldenskove maa 
allene i Sviins Olden kunne indbringe en betydelig aarlig Fordeel, 
naar de paa rigtig Maade blive benyttede.

»
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¿«>mnet fur den Afhandling, jeg i Dag skal give mig den Ære, 
ar underkaste det kongelige Videnskabers Selskabs Bedømmelse» 
staacr i saa nøje Sammenhæng med den philosophise Retslæres og 
Statsvidenskabens vigtigste Betragtninger, og har desuden en sax 
.ejendommelig Interesse og Deéltagelighed for enhver, der med. 
fordomsfrit Blik overskuer de menneskelige Anliggender, ar dets 
Valg, som Gjenstand for Selskabets bevaagne Opmærksomhed, ej 
.behover vidclöfrigen at forsvares. Et talrigt Folk, som i næsten 
1'8 Aarh udrede har levet adspredt imellem alle Jordklodens FJatio- 
ner, uden nogensinde at amalgamere sig med nogen af disse, 
som har lempet sig efter alle Statsforfatningens Former, uden at 
giörc Forsøg til et eget Statsforbunds Oprettelse, og dog sted
se gjoit Fordring paa en særskilt Nationalexistents i de Starer, i 
hvis Skj d dets nu værende Lemmer, deres Fædre og Forfædre 
ere fødte og opdragne, et Folk, som aldrig udvortes herske? de 
'dog sted c har udövet cn mægtig Indflydelse i Staternes Anliggen
der, og midt under de herskende Nationers og næsten alle deres 
Individe s I-Iad og Foragt har vedligeholdt en Selvstændighed i

Y 2 -
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Charakter, og en moralsk Uafhængighed i Sæder og Adfærd, 
som fra en vis Side kræver Agtelse og Beundring — et saadant 
Folk er udentvivl et saa mærkværdigt Særsyn, at dets Skjebne 
maa ligesaa meget interessere den historiske Grandsker, som dets 
¿tilling og Forhold ril det borgerlige Samfund, iblandt hvilket 
det, skjönt indfödt dog for evig fremmed, forer sin separati
stiske Tilværelse, maae paadrage sig Philosophcns og Retslærerens 
Opmærksomhed. Thi naar det er vigtigt, at bestemme de i 
Statssamfundet forbundne Individers borgerlige Forhold, og af
stikke Grændserne for hele Staters giensidige Rettigheder og Plig
ter, saa turde det ikke mindre være en alvorlig Undersøgelse 
værd, at enes om faste Grundsætninger i Henseende til de Ret
tigheder, hvilke kunne indrömmes et Folk, som, skjönt det 
bygger og boer under Statsforbundet, dog ej udgjör, ja selv 
med en religiös Afskye forsmaaer at udgjöre en Deel af den Na
tion, som under saadant Forbund er forenet. — At denne Un
dersøgelse ej i Korthed kan afgjöres efter en misforstaaet Menne
skekærligheds og Humanitets vidtdrevne Pretensioner, men dybt 
indgriber i almindelige Rets-Maximer og det politiske saavel som 
religiöse Selskabs primitive Grundsætninger — turde man vel uden 
Modsigelse indrømme; der eneste jeg derfor har at udbede mig, 
er at forundes Selskabets gunstige Overbærelse, naar Udførelsen 
formedelst mine Evners Utilstrækkelighed ej skulde svare til Gjen- 
standens Omfang og vigtige Formaal.

Det Sporgsmaal, om Joder, som saadanne betragtede, kan 
©g bor tilstædes Ophold i christne Stater og hvilke Rettigheder i
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san Tilfælde dem maure være ar indrömme? er indbegrebet un
der den almindeligere Qvæstion: i hvorvidt og med hvilke Rettig
heder Medlemmer af en fremmed Nation kan tilstædes Ophold i

Folk, hvis Totalitet i sin Forbindelse ved fælles Love udgjör 
Borgersamfundet eller Staten?

At dette er Jodernes Tilfælde, naar de forlange at leve i 
hvilken som helst udvortes Stilling under selvstændige Stater, læ
rer Historien tilfulde, og der er fra denne Synspunct en meget 
betydelig Forskjel imellem dem og de blot ved Meninger eller 
særegne Kirkelærdomme fra deres Medborgere afvigende Separatis
ter eller Sekterere. (Det er i denne Henseende meget mærkvær
digt, at det Jodiske Sanhedrim, som i Aaret 1807 mödte i Pa
ris for at sanetionere den i 1806 sammenkaldte Israelitiske For
samlings Beslutninger, med al Nærmelse til de christne og især 
franske politiske Indretninger, dog ikke har kunnet lösrive sig 
fra Ideen om Jodernes særegne Nationalitet, som folger dem 
overalt, hvor de opholde sig, og gjör dem fremmede for det 
Folk de leve iblandt. Selv i Slutningstalen, hvorved Sanhe
drims Moder endtes af dets Forstander Rabbi Sinzheim, kaldes 
Gud endnu udelukkende Israels Gud, Israeliterne Guds Folk, 
alle til den Israelitiske Stamme herihörende deres Brodre i egent- 
ligst Forstand; skjönt i de officielle Erklæringer det gjerne hed
der, at de ansee Frankerig for deres Fædreland og de Franske 
for deres Brödre, ligesom de og i disse gjerne kalde sig den Mosai
ske Religions Franske Bekjendere eller Franske af den Jodiske 
Troe.
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See gesammelte Aktenstücke über die Verbesserung der Ju
len in Frankreich VIL, 135 seqq.)

Joden, jeg mener den kirkelig Tettr oende Jöde, deri 
alle Dele holder sig til sin Kirkes Lov og sine Fædreneskikke, 
har ingensteds hjemme uden i hiint Forjættelsernes Land, som 
hans lykkeligere Forfædre fordum beboede; han kjender intet 
Fædreland uden dette, cg ingen Landsmænd uden dem, der lig 
■ham ere Abrahams Afkom. Disse ere hans Brödre, og den ene
ste Slægt han lejendes ved; vare de end fodte under fiærnestc
Himmelegn, og talede i ubekj.end.te Tungemaal, saa ere de ham 
nærmere end den Fremmede, (goi) der er fod under hans Tag 
og opvoxen og aldret med ham i samme Hjemstavn. Desaarsag 
er heller intet af Lovens mangfoldige Bud, som de saa ufravige- 
ligen holde over end Omskiærelsen , dette, i det mindste i Eu
ropa umiskiendelige, Tegn paa Jødisk Byrd .og Afkom. Derved 
stemples de igjennem alle Aaihundrc.de til et særeget af Gud ud
valgt Folk, som m-idt under Undertrykkelse og Trældom holder 
sig for ene reent og helligt, Fremfor de Ur.enc, som Forsyøct.s 
urandsagelige Beslutning har ud streikt dem iblandt. De gjore 
caaledes Fordring paa at være og holdes for en egen Nation; 
skjøndt fodre i Danmark, Tydskland, eller Poblcn, .dog ikke 
Danske, Tydskerc., eller Pohler, men Joder, Israels Born, og 
de evige Velsignelsers rette Arvinger. Denne Adskillelse befæste 
de endnu mere, ved at afholde sig fra huusligt Samqv.cm med 
hvilke som helst Folk, de leve iblandt; de spise ikke ude,n 
h.v¿d af dem ¡selv .ær tillavet, de söge ej .Ægtesæng uden me.d 
Qvinder af deres Skægt, og selve Huset, de iboc, maa helliges



efier deres Ritus, for at borttage den Ureenhed, der fra Ikke-
Jöders Beboelse af endnu vedhænger samme, 
ske Tractat Oheloth om Hytters 1 Ureenlig bed det 
Tohoroth om Renselser cap. 8.)

I ethvert Land , hvor ordnet Statsforfatning finder Sted, 
kan der med Hensyn til de borgerlige Forhold ikkun gives tre 
Klasser af Mennesker, enten Gieester (hospites adventitii) eller 
Indbyggere (incolæ) eller Borgere (ciues). De forste ere de, som 
blot for en vis Tid opholde sig i Landet, uden tt deelrage i 
borgerlig Næring, eller at træde i nærmere end blot cosmopoli- 
tisk Forbindelse med Indvaanerne. Under Indbyggere, (incolæ) 
som en sær Klasse af Mennesker i en Stat, forstaaer jeg den 
Folkemængde, som er tilstaaet at boe og bygge, d. e. for be
standig at opholde, ernære og forplante sig inden Statens Grændser

(See den talmudi. 
i S de Kapitel; conf.

Joderne ere aïtsaa og ville fra Nationalitetens Side være 
Fremmeda, ikke Landsmænd, ikke Staldbrodre af samme Æt og
Byrd, med det Folk, de leve iblandt. Ikke desmindre bygge 
og boe de iblandt os, og ville nyde ej blot Beskyttelse, men 
og Decltagelse i' det mindste til en vis Grad i Samfundets Rettig
heder. Med hvad Föie kunne de det, og hvorvidt kan det ef
ter retfærdig Lovgivnings Grundsætninger tilstædes dem? For at 
besvare dette henholde vi os blot til almindelige Befragtninger, 
og forbyttende Scenen til en Stat, hvor ingen Joder hidtil have 
Opholdt sig, antage vi, at en Jödisk Colonie, stor eller liden, 
ansoger hos sammes Regjering Adgang til Landet under nærmere 
fastsættende Vilkaar.



under visse indskrænkende Betingelser, uden at være' deelagtige i 
den virkelige Statsborgers fuldkomne Rertighedcr. Den tredie 
Klasse ere endeligen ciues, d. e. de, som enten ere i virkelig 
Besiddelse af, eller dog have lovmæssig Adgang til alle det Bor
gersamfunds Rettigheder, under hvilket de leve, og hvis Love 
de adlyde.

Efter disse forelöbige Bemærkninger bliver Spörgsmaalef, 
som vi her ville undersöge, dette: hvorledes bör Fremmede at 
ansees, naar de, som Joderne, forlange at gaae ind under et
Statsforbund, uden at frasige sig deres Nationalitet, d. e. uden- 
ai ville tilhore det Folk, som har stiftet dette Samfund? denne.
Qvæstion behandles under disse tre Momenter : bor Staren tilstaae- 
dem Gjæsterettighed? Kan Staten tilstaae dem Indbyggerret ? 
(ius inoolatus) og hvorvidt kan denne i saa Fald strække sig? og 
endelig: kan Staten optage dem blandt sine Borgere (ciuitate do
nare) til lige Rettigheds Nydelse med Statssamfundets oprindelige 
Medlemmer?

At Fremmede (hospites) ej i Almindelighed bor udelukkes fra 
Statens Grændser, behöver intet vidtloftigt Beviis. De kræve 
intet af Staten uden en tidvarendc Adgang til Lander, og Beskyt
telse for deres Person og medbringende Ejendom, forsaavidr sam
me henhÖrer til deres personlige Fornödenhed og Brug;, thi andet 
(f. Ex. Handelsgods og Varer til Omsætning i Lander) mane de 
efter almindelige Grundsætninger ej fore med sig, hvorfore og 
tilreisende Kjobmænd, der, efter særdeles indgaaedc Forbund 
imellem forskjellig.e Stater, forhandle deres Varer paa Markeder, 
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ikke kan betrag'es som blot Gjæster, men snarere blive at ansee 
som cities temp rarii, ¿er staae Under en positiv conventionell 
Lovgivning, hvorom her cj vidtlóftigere kan handles. Denne 
Beskytt.ke skylder Staren dem i Ftdge den almindelige Verdens
borgerret, (ec iure cos rnopolitico) hvorefter ethvert Menneske 
har Ret til at træde i Forbindelse med sine Lige, og dertil at 
forundes den physiske Existcnts paa Jorden, som vor. Arts fæl
les Opholdssted, uden hvilken hiin Forbindelse ei bliver muelig. 
Af samme Aarsag kan ej heiler noget Menneske efter almindelige 
Retsbegreber formenes, at reise over en Stars Territorium, som 
ligger imellem hans forrige Opholdssted, og det Land, hvorhen 
han vil begive sig, da enhver Jord borger har en medfödt Ret til 
at existere overalt paa Jorden, og altsaa at tilbyde sit- Samqyera- 
overalt, hvor han finder Jorden forud optagen af Beboere; hvor
ved altsaa forudsættes, at Mueligheden hertil ej bör ham nægtes, 
ved at udelukke ham fra Adgang til det Land, med hvilket han 
vil træde i Forbindelse. Naar saadan Rettighed ej kan forme
nes den Fremmede, saa bor han derimod, ved at betræde et 
gjæstfrit Land, underkaste sig det Opsyn, som Staren forsin 
Sikkerheds Skyld finder fornödent at anordne; han kan som 
Ikke-Borger ej forlange i den Henseende at behandles efrer Statens 
almindelige Love, — thi Loven er sat for Borgerne, — hvori
mod han staaer under specielle Forskrifter, eller kortere sagt er 
Politiets Controll og Opsigt undergiven *).

*) For Fuldstændigheds Skyld anmærkes, at her ej kan være Spörgsmaal 
om Gesondtere og diplomatiske Agenter, sotn staae i en ganske- 
forskjellig Categorie, og ej kunne betragtes spm almindelige 
Fremmede.

VU. Sel. Skr. VI Deel. 1 Hæfte i gop. Z
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Ved saadan Control! og Opsigt bör Staten betrygge sig 
amod den Skade, Borgersamfundet af den Fremmede mu-eligen, 
künde tilföjes, og kommer i ¿ivrigt hans Nationalforhold, Reli
gion, og övrige Individualitet Staten ikke ved, forsaavidt han 
ikke kræver andet-, end Hospitaliter for en bestemt korr Tid. 
For at nyde denne behöver den Fremmede ingen Egenskab, uden 
den ar være Menneske ; dog bor derved tilföjes den indskrænken
de Betingelse, som Statens Sikkerhed synes at fordre,- nemlig at 
den, der söger Adgang ril Staten, for det Förste, ej af andre 
Stater er betegnet som uværdig til at være deelagtig i borgerligt 
Samqvem; han bor ej være notorisk Forbryder, thi en saadan 
nægtes med fuldkommen Ret Adgang til Statens Grændser; for 
det andet, at han stiller Borgen for, at han kan ernære sig i 
den Tid han som Fremmed vil tilbringe i Landet, uden at falde 
det Offentlige til Byrde. Mod disse tvende Betingelser kan en
hver Fremmed kræve temporairt Ophold i cu-ltiveredé Stater; og, 
cre desaarsag alle Anordninger, som absolut og for bestandig næg
te en fremmed Nations Medlemmer Adgang til Staten, fra den 
philosophiske Retslæres Side aldeles at forkaste.

Anderledes forholder det sig, naar tilrejsende, være sig 
Tndividuer eller Familier forlange at boesætte sig i Staten, som 
Indbyggere (incol-æ.) Vel kan det efter almindelige Retsbegreber 
ikke formenes nogen at tilbyde sit Samqvem med en fremmed 
Nation, og forlange at indlemmes i samme, dog bliver herom 
at handle med dens Regiering, som paa sin Side har en fuldkom
men Ret til at afslaae et saadant- Forlangende; thi da Staten be- 
staaer af den under visse Love forenede Folkemængde, som har 



indtaget et bestemt Gebeet (Territorium), saa bör dette Gebeet an
sees som retmæssig occupcret, og Staten, kan ej holde sig- forplig’ 
ret til at afstaae nogen Deel deraf til Beboelse for Fremmede, 
eller at gjöre dem deelagtige i de Næringsveje, Fordele og Her
ligheder, som ved Borgersamfundet ere tilvejebragte, og med 
Rette kunne ansees sammes Medlemmer alene forbeholdne. Naar 
ikke desmindre cn Stat eller dens Regjering skulde finde Fordeel 
ved at tilsræde Fremmede bestandigt Ophold i Staren, og /Xdgang 
til dens Næringsveje, uanscet at de, efter vor Forudsætning, 
ville forbeholde sig deres Nationalitet som Medlemmer af det Folk» 
fra hvilket de stamme, og hvis Samfund deres Born ligeledes 
skulle tilhore, saa kan dette ikke indrommes uden under visse 
Betingelser, paa det ej det Borgersamfund, hvilket de forundes 
at tiltræde, af dem mueligen skulde fornærmes og Statens höjcsie 
Öjemed derved forfejles.

Da Sikkerhed, saavel for Angreb uden fra med Hensyn til 
Staten i det Hele, som og for Fornærmelse paa Liv, Eiendom og 
hver borgerlig Rettigheds Nydelse med Hensyn til Individuerne, 
er Statens forste og egentligste Formaal, saa bör den fornemste 
Betingelse for Fremmedes Optagelse i Staten være den, at der 
hos dem intet findes, hvorved denne Sikkerhed kan svækkes eller 
sættes i Fare. I den Henseende bör undersöges:

_/7) De Fremmedes udvortes nationale Forbindelse t som de 
efter Forudsætningen fremdeles ville vedligeholde.

' ■ , ■ ■ •

JÏ} Deres indvortes .Forfatning, .hvorved de efter Optagel
sen i Landet fremdeles ville .udgjöre et fra den i Landet hersken
de Nation afsondret Familiefolk.
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C) Deres Antal, saavel for Oje-blikket, som for Fremtiden, 
paa det ikke Staten skal staac Fare for at overvældes af sine nye 
Indbyggere.

Z)) Deres Erhvervkilder og Næringsveje, forsaavidt derved 
ej bor være Fare for, ar de leve af ulovlig Erhverv paa andres 
Bekostning.

Naar disse Undersøgelser udfalde til Fordeel for de Ansö- 
gende, kan Staren ansees betrygget fra Sikkerhedens Side, og 
Retslæren kan intet have imod, at dem kunde forundes Indbyg
ger-Ret, saaledes som samme ovenfor er forklaret, og under 
de Restrictioner, som den over de anförte Puncter erholdte Op
lysning af sig selv vil frembyde.

Ved at anvende det hidtil Forklarede paa Joderne i Særde
leshed, bliver altsaa at overveje:

A) Om Jodernes udvortes nationale Forbindelse, som de 
efter Optagelsen i christne Stater ville vedblive, ikke indeholder 
noget, hvorved Statens Sikkerhed kunde sættes i Fare?

Dette Spörgsmaal troer jeg med Tryghed at kunne besvares 
jned Nej', thi denne Nation har intet Moderland, som udsender 
Colonier, der med Hovedstammen kunde vedligeholde en maaskee 
farlig politisk Forbindelse. Den er ingensteds paa Jordkloden, 
saavidt vides, organiseret til Stat', heller ikke har den nogen 
Steds nogen gejstlig eller verdslig Centralrcgjering uden for Lan- 



¿er, som alie Nationens adspredte Slægter skulle adlyde. Den 
vides heller ikke at vedligeholde nogen Correspondence til Udforelse 
af fælles Planer og Formaal, hvortil alle dens forskjellige Menig
heder skulde medvirke. Fra denne Synspunkt betragtede ere 
Joderne langt mindre farlige for Staten, end de mahriske Bro- 
dre , der danne et sammenhængende og Unitets-Collegiet i Herrn
hut aldeles underordnet Selskab, vilde være det, hvis de nærede 
politiske Hensigter; end Jesuiterne, som vist nok forfulgte 
deslige Planer, have været det, og hemmelige Selskaber, un
der den anforte Forudsætning, kunde blive det. Thi efter al
mindelige Grundsætninger maae enhver Forbindelse, som medfo- 
förer et Subordinations - Forhold under en Myndighed, der ligger 
udenfor Staten, ligesaa vel, som en Corporations-Forbindelse 
med Egenartede Corporationer i fremmede Lande, som arbejde til 
et fælles med Hemmeligheds Slör tildækket Maal, ansees betænkelig 
for Staten. Betragte vi derimod den Eenhed, hvorved Joden 
nu for Tiden er forbunden med sine over hele Jordkloden adspred
te Slægtbrôdre, saa findes den at bestaae fornemmelig deri, at 
de henregne sig til een og samme Familie med alt, hvad som 
bærer Præg af Israelitisk Afkom, at de bevare fælles Love og 
Sæder, saavidt saadant efter Landenes Forskjellighed, i hvilke 
de leve, kan lade sig gjöre, og söge at vedligeholde Kundskab 
©m og Færdighed i et særeget, med deres ældgamle Fædrene*  
sprog beslægtet, skjönt af samme udartet Tungemaal. I Övrigt 
findes intet Spor hos dem af dybere skjulte Anslag, som med 
Tiden kunde udvikle sig, og intet Folk synes, efter hvad Aar- 
hundredes Erfaring har viist om deres Tænkemaade, Adfærd og 
hele Sindelag, mindre skikket til politiske Planer og vovelige Fere- 



tagender end Joderne, som i Almindelighed ere kun alt for me
get sysselsatte med Øjeblikkets Anliggender, og lidet stemte til 
at opofre det Visse for en uvis Fremtid, eller den private For
ded for en almindelig Interesse, som de i saa mange Aarhundrcde 
ikke har havt Lejlighed at kjendc eller at nære Enthusiasme for.

Naar saaledes fra denne Synspunkt ingen Hinder findes at 
staae i Vejen for Jodernes Optagelse i et Land, hvortil de söge 
Adgang som Indbyggere, saa bliver dernæst at undersoge By, 
hvorvidt deres indvortes religiöse saav-el som borgerlige Forfatning, 
hvorved de fremdeles ville udgjöre et afsondret Familiefolk, 
stemmer overeens med hvad Statens Sikkerhed saavel med Hensyn 
til Almeenheden, som til enkelte Samfundets Medlemmer kræver?

Naar Statens Sikkerhed skal bestaae, bör samtlige dens 
Undergivne vedkjende sig og overtage den Forbindtlighed, at ad
lyde dens Love og dens Regjerings Befalinger. Det er ikke nok, 
at de give efter for Lovens Tvang; de bör erkjende sig forplig
tede ved dens Bud; og da det ikke er mueligt, at have Erfaring
om Hjerternes Bifald til Mundens Bekjendclse, saa bor i det 
mindste deres Religion og religiöse eller politiske Vedtægt i videste 
Forstand intet indeholde, som kan frie Samvittigheden fra Brode 
ved dens Overtrædelse. Med Hensyn til Statsborgernes enkelte 
Forhold til de nye Indbyggere bör fordres, at intet i disses 
Skikke, Meninger eller Fordomme skal findes, hvorved hine be- 
frygteligen kunde fornærmes i deres Rettigheder og personlige 
Velfærd.

Anvendes dette paa Joderne, saa opdages, forsaavidt an- 
gaaer deres undersaatlige Forhold imod Regjering og Övrighcd i 



183

de Lande, under hvis Beskyttelse de leve, intet í deres hellige 
Boger eller de talmudiske Sætninger, hvorved de i Samvittighe
den kunde fritages for den Lydighed, hvortil de enten stiltiende 
eller udrrykkeligen forpligte sig. Vel indeholder Moseloven her
om intet bestemt Bud, da alle dens Forskrivter ere beregnede 
paa Isracliterncs autocratiskc Forfatning under en egen Nationalre- 
gjering: men ikke saasnart vare de ved det saakaldte Babylonske 
Fangenskab gcraadedc under fremmed Herredomme, forend man 
allerede finder Spor til, at de erkjendte sig pligtige, at bede for 
Kongerne, under hvilke de levede, og for det Riges Vel, i 
hvilket de havde Opholdssted; hvorom kan eftersees Jercmiæ 
29, v. 7, Baruchbogens Istc Kapitel 11te og 12te Vers, og Es- 
drasbogen VI, 9de og 10de Vers. Paa samme Maade lære Tal
mudisterne paa mangfoldige Steder, at det er Jodernes Pligt, at 
bede for Rigernes og Fyrsternes Velstand, samt at dette ej bör skee 
paa Hyklervii9, saaledes, at der oflentligen bedes for Kongen 
eg han i Lönkamret forbandes, men med inderlig Velsignelse og 
Paakaldelsc saavel for ham, som for samtlige Jordens Indbyggere 
i Almindelighed *). I Folge heraf findes ogsaa i de fleste Jödi- 
ske Bönneböger udtrykkelige Formularer til Bons Holdelse for 
Regjering, Övrighed og Folk, og det kan saaledes ikke nægtes, 
at jo de undersaatlige Pligters Opfyldelse ogsaa ved Religionens 
Bud er dem paalagt.

À

Ikke saa aldeles tilfredsstillende turde Svaret udfalde, naar 
der handles om, hvorvidt Joderne ere skikkede til at leve i bor- 

•) See herom blandt andet: Eisenmengers entdecktes Judenthum. 
Königsberg J71X, 4to, liden Deel pag, $1 sqQ. 
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gerligt Samqvem med Statens oprindelige Borgere, uden at deres 
religiöse Meninger eller Nationalfordomme hos disse skulle opvæk
ke Frygt for Virkningerne a£ er henimeligen fjendsk Sindelag, som 
kunde lede til alle Slags Forurettelser eller Overtrædelser af pri
vate Borgerpligter, som Lovene ej altid kunne paatale eller af
værge, og hvorved den bos Indvaanerne i en og samme Stat nöd- 
vendige moralske Tillid svækkes eller tilintetgjöres? ' Dette Spörgs- 
maal er af yderste Vigtighed, da Joder, som optages i Staren, 
ej udgjore en Colonie, som kunde anvises et vist afsondrer Di
strict til Beboelse og Opdyrkelse for sig og sine Lige, men me
get mere leve i enkelte Familier midt imellem os, og formedelst 
deres Sysler og Næringsvej staae i uafbrudt og mangeartet For
hold til de Individuer, der udgjore det offentlige Væsen. Var 
hiin bekjendte Skildring Tacitus (Hisror. V. 5.) har meddeelt over 
sin Tids Joder endnu anvendelig paa denne Nation, eller var 
ikkun det Træk, hvormed han fremstiller deres Sindelag imod 
Ikke-Joder, i det han siger: apud ipsos fides obstinan, mise
ricordia in promtu, sed adversus omnes alios hostile odium; end
nu gjenkjendeligt hos dette Folk, og sanetioneret i deres Love, 
Traditioner og Vcdra'gtcr, saa kunde man ikke ander end skjönne, 
at Indbyggerret ikke kunde tilsrædes dem i nogen velorganiseret 
Stat, og at deres Optagelse blandt Landets Born maatte holdes for 
meget betænkelig. For at komme Sandheden heri saa nær som 
mucligt ville vi undersöge, hvilke specielle Fordringer kunne 
gjöres med Hensyn til de private borgerlige Forhold, naar Frem
mede hvilke som helst skulle optages i Staten, og hvorvidt Jo
dernes Forfatning og Tænkemaade i Særdeleshed svare til disse 
Fordringers Indhold. Af enhver, der söger Adgang til For- 
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blivelse i en Stat, fordres som absolut Betingelse med den fuld
komneste Ret, at han i Hjertet erkjender og agter det Folk, han. 
attraaer at boe og bygge iblandt, som sine Lige, og sig selv 
forbunden til alle Menneskepligters Opfyldelse imod dets Indivi- 
duer ligesaa fuldt som imod sin egen Slægt. Det andet som af 
barn bör fordres, er, at han skal gaae i Rette for Landets Övrig- 
hed, og af denne med fuldkommen Kraft og Gyldighed skal 
kunne forpligres til Sandheds Bekjendelse ; saa bor han og, for 
det tredie, ej under Skjul af Religionsgrundsætninger tillade sig 
Övrighedsmyndigheds Udovelse, hvor saadan ej af Landets Re- 
gjering er hjemlet, allermindst naar den drager Folger efter sig i 
den borgerlige Existents, hvis Bestemmelse bör være Landets 
Autoriteter og Øvrighed alene forbeholden.

Hvad den förste Punct angaaer, da er det velbekjendt, at 
Joderne kalde dem, som ikke ere af deres Folk, i Almindelig
hed Fremmede, □'tø eller (nochrim,) samt at denne Be
nævnelse oprindeligen ikke vedhænger noget Begreb om Foragt 
eller Nedværdigelse. Thi deels byder Moseloven udtrykkeligen, 
at elske den Fremmede, ikke at forurette ham, og at öve Vel- 
dædighedsgjerninger imod ham *),  deels cre og disse Pligter paa 
ny indskjerpede i de 613 Bud **)  som Rabbi Mosche Ben Maimoa 
(i Almindelighed Maimonides Maimon’s Sön kaldet) i 12te Aar-

•) Vce Mosebog X, 19; Exod. c. 22, 21.

*•) Disse Mnimonides’s 6lJ Bud inddeles i 248 Præcepta affirmativa, 
til Amindelse om Benenes Antøl i det menneskelige Legeme, og 
365 præcepta negativa, eller Forbud, til Erindring om Antal« 
1er af Dagene i eet Aar.

Pid. Sti. Skr, PI Dttl, I Haftt 1809, A a
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hundrede har affattet, hvor Moses s Forskrive i Deuteron, cap. ro. 
V. 19; om at elske den Fremmede, findes gjentagen i det 207de 
Bud.

Ligeledes lære adskillige Talmudister, ar den der iagttager 
de Njadridiske End *),  skal af Joderne ansees og holdes som en 
Broder; og da disse Noachidiskc Bud ikke indeholde ander, end 
hvad cn Christen er pligtig at iagttage, saa kunde deraf med Föjc 
sluttes, at Jödcrne efter deres Religionslære ej kunne mangle den 
Agtelse for, og moralske Forbindrlighed imod christne Folk, som 
bor forudsætres, naar dem skulde tillades at decltage i borgerligt 
Samqvem. Men ikke desmindre er det sandt, at den samme 
Talmuds Lære indeholder mangfoldigt, hvorved Joderne styrkes 
i det hos dem fra gamle Tider herskende gejstlige eller religiöse 
Hovmod, hvorefter de betragte sig selv som meget ophöiede i 
Yndest hos Guddommen, og andre Folk som urene, og af Gud 
pelv ringeagrede Mennesker, med hvilke de vel til Straf fol
deres Synder nodes at have et Slags Samqvem , men som de dog, 
saasnart deres Forretning med dem er tilendebragt, omhyggeliges 
bor stræbe at holde sig fra, da deres fortroligere Omgang ansees 
at vanhellige et ægte Jodisk Samfund, og den fortrinlige Reenhed, 
de gjöre sig ligesaa meget tilgode af, som en Bramin af sin Ka-

♦) De saakaldte Noachidiske Bud, som forekomme meget hvppigen i 
Talmud og flndre af Jodernes Bibelske Commentarorer, ere 7, 
som foregives, allerede at have været Noah og hans Born fore
skrevne. De forste 6 stemme aldeles overeens med Indholden 
af de Mosaiske IO Bud; det 7de er et Forbud imod Nydelse 
af uslagtet raat Kjöd, imedens Blodet endnu cr deri.



Mes höjere Rang og Hellighed, eller en ægte Spanier i Vestindien 
©g Amerika af sin ublandede Europæiske Race, den han troer at 
give ham cn særdeles Ophøjelse over Afkommen af Europæiske og 
indfodte Indiske Slægters Sammenblandelse.

Det bedste Beviis berpaa er den store Vigtighed, som de 
talmudiske Skrifter, (hvis Ord og Lærdomme den rettroende Jö- 
de sætter ved Siden ja endog over den skrevne Lov eller Moses’s 
og Profeternes Böger, *)  tillægge Omskjærclsen, og den Foragt, 
hvormed de ansee de Uomskaarne Forhuden er efter deres Læ
re den ureneste af alle urene Ting, og de onde Aanders Anpart 
gf Mennesket; uomskaaren og ureen ere hos dem ligcbctydende 
Ord, og de bortfjerne sig fra noje Samqvcm med andre Folk, 
fonemmeligen fordi disse ej ere omskaarne. Fra denne Syns
punkt bor ogsaa forklares Rabbinernes udrrykkelige Forbud imod 
Ægteskab imellem Joder og Christ ne **)  og deres mange Forskrif-

*•) Efter Jefatnoth (om Giftermaal; den Iste Bog i Talmuds 3<J»e Seder) 
Capitel 2, Mischnah 8, tör ej engang et Giftermaal fuldbyr
des imellem en Jöde og en Goja, near Joden har været mis
tænkt for at have havt Omgang med hende, skjönt hun siden 
¡bliver Jödinde. Efter Kidduschin IVde Kapitel tor ikkun Præ«

I

•) See herom; Bodenschatz’s kirchliche Verfassung dev heurigen Juden 
TIT, png. 225 sqq. Det forstaaer sig i Övrigt, at her ikkun 
menes Rahhaniterne eller den pharisæiske Sekr, hvortil de Euro
pæiske Joder samtlige henregne sig, da derimod den Karaiti. 
ske i Orienten udbredte Sekt forkaster Talmud, og desaorsag 
af de orthodoxe Joder kaldes Minnim eller Kjættere. 



tex om en strærrg Afsondring i Henseende rií Níad og Drikke,, 
som de ej ror dele med Christnc, eg cj modtage, naar de af 
disse ere tilberedte. De frygre for, derved at blive deelagrige 
i den Ureenhed, hvormed vi i deres Öjne ere behæftede, og taale 
desaarsag heller jkke Fremmedes Nærværelse ved deres Bryllups- 
maalrider, ligesom de ej heller indfinde sig ved disses Gjæstebu- 
de. ”Hvo som spiser med en Uotnskaaren, siger Rabbi Elieser 
(HircaniSön, som levede circa a. 75 p. C. n.)u gjör det samme, 
”som den der spiser med en Hund; hvo som bader sig med ham, 
”er ej bedre end den der bader sig med en Fnattet; og mar de ere 
”döde (de Uomskaarne) ere de ikke bedre end et Aadsel paa Mar
sken, og deres Bön kommer ikke til Gud *)„. Endnu mere 
viser sig Jodernes Ringeagt for andre Nationer i deres Lære om 
disses Ægteskab, som i flere Talmudiske Tractater ansecs for 
ugyldigt, og aldeles ikke at have nogen forbindende Kraft. Naar 
Moses i Almindelighed forbyder Ægreskabsbrydelse, og belægger 
den med Dødsstraf, saa forklarer Talmudisten dette derhen, at 
Ægteskabsbrud >. som begaaes med Ikke-Joders Koner herfra er 

ster, Leviter, og Israeliter gifte sig indbyrdes med hinanden; 
de andre Slægter, Fremmede, Proselyter &c. ligeledes ikkun 
indbyrdes. Ogsaa det i 1807 forsamlede Parisiske Sanhedrin 
bar erklæret, at Ægteskab imellem Joder og Christnc fra Re. 
Jigionens Side ej kan ansees gyldigt, da det ej kan helliges 
ved Krdduschin eller Jodisk Trolovelse.

*) Dette Sted er ordret anfö'rt hos Eisenmenger efter den rabbinske Trac- 
tat Pirke Rabbi Elieser (eller Rabbi Elieser’s Sætninger) det^çde 
Kapitel, hvilken Tractat dog ej maa forvexles med Bogen Pir
ke Avôth, Fædrenes Sætninger, som er den iode Bog i Misch- 
nah’s 4de Seder.
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aldeles undtaget, da bos Goim intet Ægteskab finder Sted *).  
Ved denne Lærdom fornedres ;de Fremmede i Jodernes Ojnc næ
sten til moralske Barbarer; og det synes, at en Nærmelse fra 
begge Sider alene derved næsten vorder utænkelig. Naar alrsaa 
end visse Steder i Jodernes religiöse Skrifter forbinde dem til 
Menneskepligters Udøvelse imod Folk udenfor deres Nation, saa 
synes dog deres herskende, ved andre Lærdomme bestyrkede 
Nationalstolthed, og derpaa grundede Foragt imod andre, at 
gjöre dem i det mindste uskikkede til fuldborgerlig Indlemmelse 
i Staten. Thi det er ikke at vente, at Mængden af de blot 
efter talmudistiske Grundsætninger opdragne og oplærte Joder 
skulde være meget samvittighedsfulde i deres private Forhold mod 
Ikke-Joder, eller oprigtigen söge at fremme deres Vel, som 
af dem holdes uværdige til at gjöres deelagtige i fælles Maaltid 
eller for vanhellige til ved lovligt Ægteskabsbaand at forene sig 
med, skjönt der efter foranförte Læresætning og flere Talmudi
ske Fortællinger om berömte Rabbineres Bedrifter ikke af dem

•) Saaledes lærer Rabbi Mose ben Maimón i Jad Chasaka eller Misch- 
nch Thora (den stærke Haand eller Lovenes Forskrivtcr) trykt i 
folio i Venedig 1574, aden Deels andet Kapitel. Ligeledes 
findes i Gemara over Bogen Sanhedrin, at fra den paa Ægte- 
»kabsbrydelse satte Dödsstraf bör gjöres Undtagelse, naar den 
er begaaen med Ikke-Joders Koner, ; hvor
til i Levi ben Gerson’s og Rabbi Salamon Jarchi’s Forkliringer 
over de 5 Moseböger ad locum Levit, ao. v. 10. angives som 
Grund, at de Fremmede ikke have eller gyldigt Ægte
skabslofte, og efter ben Maimon’s Udtryk 1. c. ingen H'lV'N 
d. e, intet Ægteskab,



kan antages for synderlig Prode, at overtræde Kydskhedens Love 
med Ikke-Jödiske Qvindfolk.

Ved at undersöge den anden af de oven forklarede For
dringer i Henseende til Jodernes private borgerlige Forhold, som 
bestod deri, at de skulle gaae i Rette for Landets Øvrighed, og 
af denne kunne tilpligtes til Sandheds Bekjendclse, bör billigen 
gjöres Forskjel paa Tvistigheders Afgjorelse imellem Joder og Jo
der indbyrdes, og Retssagers Behandling imellem Joder og Christ- 
nc. Angaacndc det fórste synes det ligefrem at flyde af Begre
bet om en Nation, kvilken skal tilsrædes at leve efter egne Vedtæg
ter og Skikke, saavidt disse kunne forenes med Statens offentlige 
og Borgernes private Sikkerhed, at Joderne vel kan tillades, 
at mægle deres egne private Sager imellem dem selv, efter deres 
Fædrenelove, uden at Landets Regjering behovedc, at tage det 
til Kundskab, forsaavidt de stridende eller ved Sagen interessere
de Parter lade sig nöje med saadan Afgjörelsesmaade. Dette er 
og paa de fleste Steder af christne Regjeringer saaledes erkjendr, 
at de have overladt Joderne en vis Grad af dommende Myndig
hed i geistlige, civile, og i Særdeleshed Ægteskabs-Gjelds- og 
mindre betydelige Politisager. Denne bliver af dem paa flere 
Steder udover enten af Rabbinerne, eller ved en Retsforsamling, 
kaldet pH FÔ eller Domhuset, som pleier at bestaae af en Rab- 
bi som Formand, og tvende Retskyndige, som Bisiddere. 
Dog forstaaer det sig af sig selv, at denne Föjclighed fra de 
ehristne Øvrigheders Side ikke bör udstrækkes derhen, at den 
[öde, der ej finder sin Regning ved, at overlade sin Sag i 
sine Slægtbrodres Hænder, skulde berages Ret til at gjörc den 



anhængig til Paadömmelse ved Landets ordentlige Domstole, til 
hvilke han, som hver anden Undersaar, bör have ubehindret Ad
gang. Ikke desmindre findes i de talmudiske Skrivter mange 
Sætninger, hvorved den rettroende Jodc afskrækkes fra, at söge 
sin Ret hos en christen Ovrighed, da det afínales som en af 
de sværeste Synder, at vægre sig for at lade sin Sag paadomme 
af de Skriftlærde, og at undergive den en fremmed Domstols 
Paakjendelse. <tDu skal ikke lægge din Sag for Fremmede og 
’’Idioter byder Ben Maimón i Jad chasakah dens 4de Deel, og 
det samme lærer Gemara over Tractaten Gittin eller om Skilsmis
sebrev. I folge denne Bestemmelse læres i flere rabbinske Böger, 
at den der förer Sag for en fremmed, er en Forræder og Apo
stat nOiD som ikke faaer Andeel i det evige Liv, samt at det 
staaer i den Jödiske Dommers Magt, ar sætte ham i Band, ind
til han afstaaer fra sit Forsæt og underkaster sig den nationale 
Rets Kjendelse.

I Henseende til Tvistigheders Afgjörelse imellem Joder paa 
den ene, og Christne paa den anden Side, falder det vel af sig 
selv, at Joderne i deslige Sager maae gaae i Rette for Landets 
Övrighed, da deres Vederpart ej kan indstævnes for en Jodisk 
Ret ; men et andet Spörgsmaal bliver det, om deres Lære i sin 
hele Omfang er saaledes beskaffen, at de af en christen Ret kun
ne i Samvittigheden forpligtes til Sandheds Bekjendelse, uden at 
finde Udflugter, hvorved Sandheds Fortielse eller Lögn og Under
fundighed, udövet imod en Christen til bedste for deres Troes- 
forvandte, kan undskyldes eller besmykkes.
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Ved herom at söge Underretning, stöder man især paa tven
de Betænkeligheder, som ej synes at kunne jevnes til Jöderacs 
Fordeel. Den forste er, at det er Joderne forbudet, for frem
med Övrighed at give Vidnesbyrd imod en Troesforvandt til For
deel for den Fremmede.

Rabbinerne lære herom, at naar en Israelit veed et Vid
nesbyrd til bedste for en Goi, og for den fremmede Ret aaben- 
barer samme imod eller til Skade for et Israels Barn, er han 
strafskyldig, og falder i Banden Schammatha *).

Det er indlysende, at saalænge denne af de Jödiske Kirke- 
lærere hyppigen gjentagne Sætning staaer ved sin Kraft, vil det 
for stedse være umueligt for den rettroende Jöde, at aflægge med 

'frelst Samvittighed et Vidnesbyrd i en Sag, der forhandles imel
lem en af hans Troesbrödre og en Christen, ligesom og den

Denne Band er den sværeste som kan lyses over en Israelit*  Den
Jodiske Kirke har overalt trende Slags Band. Den forste kalde« 
"'Till (Niddui) den anden f '-^H (Cherem) den tredie 
(Schammatha.) Denne sidste Grad af Forbandelse tnedförer 
Fredlöshed, aldele« Udelukkelse fra Adgnng til menneskelig 

•Hjelp og Médlidenhed, og formelig Overgivelse til evig Straf 
og Fordummelse i det tilkommende Liv.

See i Övrigt om Vidnesbyrds Aflæggelse Rabbi Joseph 
Carro’s ’•pTiy e^er det dækkede Bord, som er en Slags 
systematisk Anviisning til den Jödiske Retslære, trykt i Am
sterdam 1661; samt Geinara over Tractaten Bava kama, (den 
forste Port) som er den fôïste Bog « Nesikin, ’ eller Mischnahs 
4de Seder, der handler om den borgerlige Ret.

s



christne Dommer neppe kan fordre en Jode til Vidne i en saldan 
Sag, eller fæste Lid til .hans .Udsagn.

Den anden endnu större Betænkelighed er: om en Jode af 
en christen Øvrighed overalt saaledes kan tages i Eed, at Joden 
efter sin Troe maae holde sig forpligter til Sandheds Udsigelse? 
Denne Sag er i ældre og nyere Skrivter saa vidtloftigen omhandlet, 
at der vilde være overflødigt, her at gjentage .alt det, som der
om for og imod er .bleven fremsat. Den almindelige Overbe
visning synes at være, ar, naar Joden tages i Eed i sin gejst
lige Øvrigheds Nær.værdisc, under Iagttagelse af de Jódiske Kir
keskikke, og efter dertil, ov.ereensstemm.ende med de Talmudi
stiske Forskrivrer, indrettede Formularer, vil saadan Eed af ham 
ansees som forbindende i Samvittigheden, og hans Udsagn anta
ges som sandfærdigt og gyldigt til Sagens Afgjorelse. Jeg tillader 
mig herimod alene at anföre de Betænkeligheder, som visse Sæt- 
ninger af Jodernes Kirkelære maae opvække imod Troværdigheden 
af en saadan Eed, naar dens forbindende Kraft bedommes fra
Religiosit.etens Sidej; thi hvad den blot moralske Forbindrlighcd 
angaaer, da ligger den ganske udenfor denne Afhandlings Grænd- 
ser ligesom den og er udenfor den verdslige Dommers Compétents, 
da Eeden ej behövedes, dersom der kunde .haves .fuldkommen 
Overbeviisning om Menneskers Moralitet.

Den forste Betænkelighed rejser sig fra Læren -om Tvan'tr- 
Eed, som lerrelig hos den mindre oplyste kan tjene til Undskyld
ning i Samvittigheden for falsk Ecds Aflæggelse. Den foranförte 
Bog Schykhan aruch, som er et Slags Indbegreb al Jodernes 

Fid. Sel. Skr. VL Deel, I Hafte i gop B b
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borgerlige Lovgivning, lærer udtrykkelig, at en Eed, som 
gjöres af Tvang, ikke er Eed; og det er derhos især mærke
ligt, at her ej blot handlen om tvungen Ecd, som paalægges af 
Uvedkommende eller dertil Uberettigede, i Livsfare eller anden 
lignende Anledning, men rillige om den Eed, der aflægges ef
ter en Konges eller Fyrsres Befaling- I samme Bog gives desan- 
gaaende folgende Exempel. Naar en Konge eller Fyrste befaler 
en Israelit, at gjore Eed paa, om han har Kundskab om, at en 
Israelit har besovet en Goia eller et Ikke- Jödiskt Fruentimmer, 
saa er dette en tvungen Eed, I lige Maade naar Ruben har de
poneret Penge hos Simeon, og disse efterlyses af Kongen eller 
Fyrsten-, for at tage dem med Magt og uden Rer, saa kan den, 
som har Pengene, med Ecd benægte det, naar ikkun Eeden trl- 
intergjöres i Hjertet, Her er det altsaa overladt tit dens Skjön- 
nende, der skal aflægge Eed, om Kongen har Ret eller Uret i 
Sagen, og i folge deraf at troe sig bunden ved eller befriet for 
Ecdens Forpligtelse.

Naar allerede dette maae ansees for meget betænkeligt, saa 
er det endnu mere farligt, at Joderne formene, at en Eed kan 
loses, eller dens Forbindtlighed ophæves, naar den, der gjör 
Eeden, har andet i Sindet, end hvad han fremsiger med Læber
ne. ’’Naar en Fyrste ,<r siger Rabbi Jacob Weil i hans Bog 
Scheeloth utheschuvoth, (Spörgsmaale og Svar, trykt i Venedig i 
4to, Aar. j697.) ’’lader en Jode gjöre Ecd paa, at han ej vil 
’’forlade hans Land, saa skal Joden tænke i sit Hjerte: i Dag 
*’vil jeg ej gaae ud af Landet, men vel paa en anden Tid.ff 
Men naar han udtrykkeligen forsikkrer, at han aldrig nogensinde 
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vil forlade Landet, da skal han tænke i sic Hjerte: "under der,- 
.eller him Betingelse ti for til sin Tid ar kunne undskylde sig, naar 
han skulde forandre sir Forsæt. Og denne Sætning er ikke blot 
grundet i enkelte Jödiske Skribenteres Fortolkning, men selve 
Talmud störxer den, ved at anförc Fortællinger om Rabbinere, 
som paa denne Maade i Hjertet have tilintetgjort de Eeder, deres 
Mund havde svoret *). Dertil kommer, at Joden, naar hati 
har aflagt en Eed, som han selv ej anseer for at være tvungen, 
og hvis Mening han ikke i Ojeblikket ved en Mentalreservation har 
tilintetgjort, desuagtet, naar han omsider bryder den, letteíig 
kan finde Afløsning fra den derved paadragne Brode, hvilket 
unægtelig maa bidrage meget ril, at Eeden hos dette Folk betrag
tes med en Ligegyldighed, som saare lidet passer til dens vigti
ge Formaal. Det er bekjend.r, at Joderne paa den store Forso
ningsdag, Jom kippur (YD2 kaldet, formedelst Rabbi ne-’ 
rens hoitidelige Bön Kol nidre (ïTtà bo) loses af alle Lofter, For
bindtligheder og Eeder, som de fra den sidstforlobne Forsonings
dag indtil den nu værende have lovet .og tilsagt, ligesom og fra 
alle dem, som de fra denne Dag indtil den næstkommende maar- 
te love og tilsige, saafremt de dem derefter maatte fortryde, 
samt at det desuden staaer dem frir for, at lade sig derfra aflöse 
ved en Rabbi, eller, i Mangel af en saadan, ved tre forstan- 

•) See Çemara Tractaten Calla (om Præsternes Dej, som forlods udta
ges af Festens Kager) hvori fortælles om Rabbi Akkiva , at han 
ved en falsk Eed vidste at aflokke Jesu Moder Hemmeligheden 
af hendes Söns Födsel; og Tractaten Afodasava, som beretter, 
hvorledes en Rabbi Jochanan, tillistede sig en medicinsk Hem
melighed, under Tavshedséed, og strax derpqa aabfinbarede 
den, efter at have tilintetgjort Eeden i sit Hjerte.

B b 2



Mænd af Almuestarrden, hvortil i de talmudiske Glosser 
over Tractaterne- Nedarim (om Lofter) og Chagiga (om Festers 
Holdelse cap, i) findes udforlig Anviisning. Vel har man ikke 
uden Grund anfört herimod-, at efter andre ligesaa authenriske 
Lovfortolkere hverken' Bonnen Colnidre eller hin anden' Slags 
Absolution, som skeer uden for den store Forsoningsdag, kan 
oplöse nogen Eed, der angaaer tredie Mand, være sig Jóde 
eller Ikke-Jöde, men at denne Aflösningsmaade allene gjelder om 
Eeder og Lofter, hvormed man forbinder sig selv til Handlin
ger, som- ikkun angaae*  den Eedgjörende al'cne, saasom til ar 
faste, lade Haar og Skjæg voxe, afholde sig fra visse Ting i 
en vis given*  Tid, og andet desligeste. Men ikke desmindre 
synes det at være Fragt til temmelig. Vished, at det Begreb, 

nende Kraft letrelig kan1 tjene til Svækkelse for den Hellighed , et 
eedeligt Lofte burde have; Thi de lære, at Joderne paa denne 
Dag formedelst de paa samme iagttagende Ceremonier, blive al
deles rene og befriede fra alle deres Synder, hvide, som de 
Kjortler, de ere iforte, englelige, og saa uskyldige', at ej en
gang Satan, eller Samnjael efter deres Sprog, kan finde nogen 
Skyld hos dem; hvorved endnu fortjener at anmærkes, ar i 
Maribh- eller Aften - Bonnen, som oplæses paa Forsoningsdagen, 
udtrykkelig, blandt andre findes opregnet den Bröde, som begaaes 
ved Guds Navns Vanhelligelse og falsk Eed. Saa meget synes 
altsaa vel heraf at burde sluttes, at Rabbinernes Lærdomme give 
tilstrækkelig Anledning til Lersindighed i Henseende til Eeden, og 
mere end tilstrækkelig Udflugt og; Undskyldningsgrund for dem, 

i
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der söge at beroelige Samvittigheden over et eedeligt Loftes Mis
ligholdelse.-

Vi gane nu over til den sidste af de oven forklarede For
dringer, som Staten i Henseende til de private borgerlige For
hold bör gjöre til dem, der ville optages som Indbyggere i sam
me, og som bestod deri, at de ej under Skjul af Religionsgrund
sætninger bor tillade sig Övrighedsmyndigheds Udövelse, hvor 
saadan ej af Landets Rcgjering er hjemlct, allermindst naar den 
drager Folger efter sig i den borgerlige Existents, hvis Bestem
melse bor være Landets Autoriteter og Övrighed alene forbeholden. 
Af der oven Forklarede om private Tvistigheders Afgjörelse imel
lem Joderne indbyrdes vil erindres^ at det her Fordrede ej stræk
ker sig til den Art af Forings- eller Voldgifrsmyndighed, som jeg 
ikke troer at burde betages Jodernes kirkelige Foresatte; men 
hvad her paastaaes- gjelder om offentlige Handlinger, som have 
afgjorte Folger for Vedkommendes Stilling i det borgerlige Liv. 
Derhen hörer Ægteskabs Ophævelse, forsaavidt den, skjönt beg
ge Parter deri kunde være enige, dog har en vigtig Indflydelse 
paa Börnenes Opdragelse og tilkommende Skjæbne; offenrlig Band- 
sættelse, som har verdslige Folger; Skifte efter Afdöde, som 
til Partiskheds og Forurettelsers Afværgelse bor skee under offentligt 
Tilsyn; og de Afdodes Begravelse, forsaavidt det Offentlige bor 
være betrygget for at ej nogen Levende nedsænkes i Graven.

I Henseende til Ægteskabs Skilsmisse har der været imellem 
de Jodiske Skriftlærde forskjelhge Meninger om, af hvilke Aar- 
sager og under hvilke Omstændigheder det kunde være en Ægte
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mand tilladt, at skille sig ved sin Kone; hvorom kan eftcrsces 
den talmudiske Tractat Gitrin (om Skilsmissebrev), hvor denne 
Materie findes vidtlofcigen omhandlet. Dog folgos blandt Nutids 
Joderne Rabbi Levi Ben Gerson’s Decision, som lyder derhen, 
at Ægteskabs Skilsmisse ej bör finde Sted, undtagen naar begge 
Parter ere enige deri, saafremt ikke Konen har overtraadt Loven, 
d. c. begaaet Hoer, i hvilket Tilfælde Manden ej alene er beret
tiget, men endog forpligtet, at give hende Skilsmissebrcv. 
Skjönt nu derved’ Misbrug af Skilsmisserettigheden kunde synes 
tilstrækkcligcn at være forebygget, sna er det dog paa den anden 
Side indlysende, ar Skilsmisse i alle Tilfælde er en offentlig 
Handling, hvorved Personernes borgerlige Stand forandres, og 
iura tertii kunne comprotnittercs, hvorfore den ej bör finde Sted 
uden efter den offentlige Myndigheds Kjcndelse; samt at den, 
som Straf for Ægtcskabsbrydelsc, langt mindre bör fuldbyrdes 
uden efter foregaaende Dom af Landets dertil beskikkede gejstlige 
eller verdslige Rer. At i Övrigt Joderne, naar disse Fordrin
ger ere fyldesrgjorte, kunne have Tilladelse, at löse Ægteska
bet efter deres særegne kirkelige Skikke, synes uden Betænkelig
hed at kunne indrommes, da der flyder af den Frihed i Henseen
de til Rcligionsövclse, som i alle Dele bör finde Sted, hvor 
derved ej skeer Indgreb i Statens og Borgersamfundets Rettigheder. 
Det samme kan omtrent siges med Hensyn til Bandsættelse, naar 
den ej udstrækkes videre end til Udelukkelse fra Kirkens Samfund; 
thi dertil inaae ethvert Religionspartie upaatvivlelig forundes Rer, 
ligesaa fuldt som hvert andet Selskab, som taales i Staten. Men 
saasnart Bandsætteisen er af den Beskaffenhed, at dens Virkning 
bliver en verdslig Straf, saa bör dens Hanndthævelse aldeles for*  
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bydes; thi Straffe bör ingen tilkjcnde uden Øvrighed og Dommer, efter, 
hört Sag og alene for Forbrydelser, som henhöre for den verds
lige Domstol. Af hvad forhen i forbigaaendt er anmærket om 
Jodernes Bandsættelse, er det klart, at deres tredie eller stof
ste Band virkelig er en haard verdslig Straf. Den, over hvil
ken den er lyst, bliver derved aldeles frcdlos iblandt sin egen 
Nation, og maae enten omkomme af Hunger og Elendighed, 
eller gaac over til cn Religion, han maaskec i Hjertet fordommer. 
Ikke fuldt saa haard skjönt endnu utaalelig, som Religionsdisci
plin, er den anden Grad af Bandlysning, Chercm kaldet. Det 
bor sig altsaa at Joderne, ved at optages i Statsforbundet, frasige 
sig Udövelsen af denne Straf, som cj kan forenes med Statsre- 
gjeringens Rettigheder, og dens Pligter til Undersaatternes Be
skyttelse imod subordineret Tyrannie og Fanatismens Forfølgelser.

At skifte efter Afdode kunde vel ansees som en privat 
Handling, og ligesom Skifte ved Samfrænder er tilladt efter vore 
Love uden Ovrigheds Mellemkomst, saa kunde det og være ube
tænkeligt, at lade Joderne skifte imellem sig, naar alle Parter 
dermed ere førnojede- Hvor ikke dette fælles Samtykke finder 
Sted, burde det derimod staae enhver frit før, uden mindste 
Indvending fra den Jodiske Ovrigheds Side, samt uden mindste 
Krænkelse af den Paagjeldendes övrige Rettigheder som Medlem af 
den Jödiske Kirke, at forlange Skiftet behandlet ved den ordent
lige Skifteret.

Det samme burde overalt finde Sted, naar Arvingerne, en
ten alle eller nogle iblandt dem, ere umyndige. Thi disse 
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kunne ikke kjende sine Rettigheder, langt mindre forsvare dem, 
og trænge altsaa til Statens umiddelbare Beskyttelse., som de ej 
hör beröves ved Religionsnieningers eller separatistiske Vedtægters 
Indflydelse; thi Born ere hverken Joder eller Chrisme; indtil de 
komme til Skjelsalder kan Staten intet see i dem, -uden tilkom
mende Borgere, hvis Rettigheders Forsvar den billigen med lige 
Omhu bör antage sig.

Angaaende Jodernes Begravelse er det almindeligen bekjendt, 
at de holde sig forpligtede, ar jorde der afdöde Legeme paa selve 
Dödsdagen, især naar Dod-s'faldet er indtruffet tidlig om Morge
nen. De finde dertil Anledning i Moseloven, da det hedder i 
Vcc Mosebogs eide Capirels 23de Vers: ”D.u skal jorde Liiget 
”den samme Dag r Men ligesaa sikkert er det, at dette Bud, 
som saa meget andet i den Mosaiske Lovgivning, allene var grun
der paa climatiske Aarsager, som gjorde det nödvendigt, ved en 
hastig Begravelse at forebygge Smittes eller skadelige Uddunstnin
gers Udbredelse, samt at Varmen i de hede CJimater befordrer 
en saa hastig Oplosning af Legemet., at man cj lcrtclig kan rage 
Fejl af Dödens sikkre Kjendetegn. At altsaa dette Bud., endog 
fra Religionens Sido betragtet., under vor nordlige Himmel ej 
kan kræve Opfyldelse, og ar dets Overholdelse meget mere ikkun 
alt for let kan give Anledning til hiin rædsomme Fcjlragelse, be- 
hover intet vidtløftigt Beviis. Og ligesom den Jödiske Nation 
for nærværende Tid maa.e give Slip paa Udøvelsen af Størstedelen 
af Ceremonial - Lovens Forskri.vrer^ saa bör den og aldeles fravi
ge denne frygtelige Skik, og der bliver enhver Øvrigheds alvor
lige Pligt, at forbyde dens Iagttagelse.
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Ved at samle -under een Synspunct hvad under LItr. B hid- 
ril er forklarer angaaende Jodernes religiose og borgerlige For
fatning, komme vi til det Resultar, at der fra ¡denne ¡Side fin
des mange og store Betænkeligheder, som kunde staae i Vejen 
for deres Optagelse som Indbyggere i cbristne Stater, saa længe 
de ville være Talmudister, d. e. bekjende sig til de Lærdomme, 
Traditioner og Vedtægter, som .finde Hjemmel i denne vidunderli
ge Samling af rabbinske Forskrivter, samt at den Regjering4 
som i den Henseende afford rede dem en bestemt Erklæring og 
Troesbekjendelse, især om de vigtigste af de ovenanförte tvety
dige ¡Poster, .eller vægrede dem Adgang til Landet, indtil de 
de havde affattet og fremlagt en mere fornuftig og især .mindre 
Midsrydning underkaster .Religions- og Sæde-Lære, deri ¡ikke vil
de gjöre andet, end hvad Klogskab og billigt .Hensyn til Statens 
.Sikkerhed synes at byde.

Vi gaae nu over ‘C) til den tredie "Post, som -enhver !Re- 
gjering bar at overveje, förend Fremmede tilstæjes Indgang i 
Lander, som Indbyggere. Denne besraaer, som anfört er, 
deri, at .der tages Hensyn til de Ansogcndes Antals paa det ikke 
Staten skal staae Fare for, at overvældes af sine Indbyggere.

Vel kunde det synes, som om denne Betragtning maatte 
være af mindre Vægt, eller reent kunde forbigaacs, naar der 
tales om Joder, hvilke, som sagt, ikkun enkelt- eller Familie- 
viis pleje at söge Adgang til Landet.

Vtå. S<1. Skr. TI Deel. 1 Hafte 1809. C C
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Ikke desmindre viser andre Landes ExempeF, ar Jodernes- 
Antal kan tilvoxe saaledes, at de, om ikke i politisk, saa dog 
i öconomisk Henseende kunne vorde farlige nok for Landets Bor
gere. Saaledes var i Middelalderen deres Antal overmaade bety
deligt i Spanien, og de havde ved allehaande Kunstgreb tillistet 
sig den- störste Deel af Landets Væhle, og övede, endog med> 
Overmod, den Magt, som Rigdom, forenet med Snilhed og 
en overlegen Færdighed i Finants- og commerciclle Anliggender' 
havde sat dem i Besiddelse af *).  Neppe mindre betydeligt er 
deres Antal endnu for nærværende Tid i Polen og Galicien, 
hvor de ligeledes have været, og endnu ere, i Besiddelse af over
ordentlige Rigdomme, og derved öve en srörre Indflydelse paa 
Landets Vel’ og Vee, end dem efter det forhen Udviklede burde 
tilstaaes. Med Hensyn til disse Erfaringer vil det alrsaa ansees 
for rigtigt, at, om end Joder skal tilstædes at boe og bygge i 
chrisme Lande, dog deres Antal stedse ikkun bor være indskræn
ker, deels fordi det overalt ikke kan stemme overeens med cn 
velordnet Stats Indretninger, at deri skulde Andes en stor Mæng
de af Undersaatter, som formedelst deres særegne Nationalitet og 

*Í) Denne Jodernes glimrende Periode er udforliget! skildret i Hr. Con- 
ferentsraad Moldenhawers tvende Afhandlinger,. hvoraf den; 
ene, om de Joderne i Spanien forundte Privilegier. er ind
rykket i- den nye Samling af Videnskabernes Selskabs Skrivter 
4de Deel Side 352 sqq, og den onden: om den Indflydelse, 
de Joderne i Spanien tilstaaede Rettigheder i Middelalderen hav
de paa Statsforfatningen og det offentlige Vel, findes i der 
Scandinaviske Litteraturselskabs Skrivter for 1806, tredie Qvar- 
tal,
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separatistiske Grundsæsninger ikke kunne deekage i Borgernes ak 
■mindelige Rettighed.r, da sligt maae give Anledning til Misnoj.e, 
Tvedragt,, og hemmeligt Had og Fjendtskab; og deels fordi 
man af Historien ikke overbeviises om, at deres Forøgelse eller 
særdeles Begunstigelse noget Steds har frembragt velgjörende Virk- 
«linger ¡for det Almindelige.

At dette ikke har været Tilfældet, dertil synes fornemme
lig at have givet Anledning Rcgjeringernes Fcrsömmclse i nöjag- 
tigen at undersöge, hvad ovenfor er fremsat som ZJ) det fjerde 
Hovedstykke, som enhver Regjering har at tage under Betragt
ning, förend den tillader Fremmede ar bosartte sig i sine Stater, 
nemlig deres Erhvervkilder og Næringsveje, forsaavidt derved ej 
bör være Fare for, at de leve af ulovlig Erhverv paa andres Be
kostning.

T)et er klart, at enhver Regjering ej allene er berettiget, 
men endog for almindelig Sikkerheds Skyld forpligtet til at for
visse sig om dens Næringsvej, som vil optages i Staten. Enhver 
Person, som ej kan gotgjöre, at besidde enten tilstrækkelig 
Formue, af hvis Frugter den kan, uden befrygtelig Byrde for 
det Offentlige, ernære Sig og Sine, eller tilstrækkelig Duelighed 
i en eller anden nyttig og ved Lovene tilladt Næringsgreen, v.ed 
hvis Udövclsc den kan erhverve det fornödne til Livs Ophold, er 
aldeles ubefojet at forlange Adgang til det borgerlige Samfund, 
hvilket den enten som Tigger maatte falde til Besvær, eller, som 
grovere eller finere Tyv og Bedrager blive farlig for. Naar dette 
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anvendes paa Joderne i Almindelighed, san turde*  der være ikke- 
faa- iblandt dem*,  som vanskeligen kunne rede for sig i denne 
Henseende- Vel tör man’ ikke i sin: hel’e Udstrækning bifalde 
deres Mening, som velgrundet, der paastaae,- ar Joderne for
nemmelig, leve af 'Aager,- d. e; ulovlig Rente: af forsrrakte Penge:
og skadeligt Opkjöb og. Omsætning, af Penge og Pengesværd, samt 
at det efter deres Religion skulde være dem tilladt, at aagre af 
Ikke.- Jöd er, d. e. ar forurette dem i Handel. Thi- hvad: i saa 
Henseende anfores af Vte Mosebog, i 23de' Kapitel 19de Versr 
synes ikke med; Upartiskhed. at kunne forklares anderledes, end 
efter den Fortolkning,-, som*  det Jödiske Sanhedrim i Paris derom 
virkelig har afgivet *),.  hvorefter ovenmeldteJLovsted bor forstaaes 
derhen,, at det er Joderne: aldeles forbudet,- ar tage Rente' af de 
Fenge,, som de have forstrakt deres National-Bro dre-*  som Under
støttelse -i: disses trængende Kaar,- hvorimod*  det er tilladt at tage 
Rente, skjont ingenlunde overdreven eller ulovlig, af Laan,- som 
gives til enten Fremmede eller Troesforvandçer for at bruges i 
Handel- eller til borgerlig Nærings Drivr, med*  Vilkaar, at den
ne Renregevinst skal, svare tif den med. Udlaanet. forbundne Risico 
eller Fare..

Men skjönr derved deres- Religionstheorie' forsvares imod es 
uforskyldt Angreb, saa torde det dog, vel i Praxi befindes- rigtigt, 
at en stor Deel af Joderne leve af saadan« Penges- Brug, og Pénge-

*) See Gesammelte Aktenstücke und' öffentliche Verhandlungen' über die 
Verbesserung der Juden in Frankreich; von Alex,- Bram Ham
burg 1807*  P»g’ 58*  «91»



gevinst, som de ej aabcnlyst kunne’ fremlægge, og hvorwi de 
borgerlige Love og- Næringsanordninger ej give dem Hjemmet. 
Vilde man- i den Henseende anstille Efrerspörgsel, saa vilde det 
almindelige Svar vel udfalde derhen,, at’ de- ernære sig' af Handel^ 
men det vilde tillige vise sig, at' denne Handel i de fleste Til
fælde ikke er af der Slags,, som bor taales i velindrettede Stater. 
De faa Joder, som have lagr sig efter Studeringer, eller nyttig 
Kunsts’ og. Haandværks Udövelse,. de endnu’ færre,, som hist og 
Her kunne leve af Agerbrug — denne' ærværdigste og hæderligste 
af alle Næringer — ere ikkun sjeldne Undtagelser fra Mængden af 
Joderne, der leve af Handel,. d.< e; af Overskuddet af opkjöbte 
 ej selv frembragte' — Varers1 Udsalg, over hvad disse' have ko

stet Sælgeren.- Ved at udgaae fra denne Synspunct maa’ det rig
tig nok strax ved förstc’ Öjekast synes betænkeligt, at er Folk, 
som i' mange' Henseender er fremmed for os, som forkaster vor
Religions væsentlige Grundsætninger og vore Sæder, og, for 
ar udtrykke Sagen paa' det lemfældigste, ej lever i broderlig For- 
staaelse uden med sin egen Slægt,- at netop er saadanr Folk skal 
have Tilladelse til, næsten udelukkende at befatte' sig med Han
del, d,. e. med' den Profession,- som af alle nærmest og lettest 
giver Anledning, til Bedrag,- og hvorved Pengene, og med disse 
Maalestokken for al Eiendom og Værdie i Landet,, kun alt for 
let concentreres i deres Hænder. Farligheden heraf vil endnu 
mere vorde’ indlysende,- naar' vi betragte, at Jodehandel i Al
mindelighed ej er indretter efter de Grundsætninger, hvorpaa vel
ordnet Handel’ hör være bygget. Sjeldnere beskjefriger Joden sig 
med! fremmede- Varers Indforskrivning og indenlandske Producteit 



Afsætning i det Store og fra forste Haand, eller med visse Før- 
nödenheders regelmæssige Udsalg i aaben Bod. Deres Handel sy
nes langt mere at være grundet paa den individuelle og locale 
Fornodenhed eller Forlegenhed for Penge eller Varer, end paa 
Landes eller enkelte Steders almindelige Trang, som ved regel
mæssigt Kjöb og Salg kunde afhjelpes Øjeblikkelig og tit gjen- 
tagen Omsætning af Skillingen er Sjelen i deres Drivr, og de 
speculere ikke saa meget paa Handelsforhold i det Store, som 
paa Dagens eller Timens Conjunctur, og langt mere paa Menne
sket end paa Tingen. I næsten utrolig, og allene ved deres ind
byrdes Forstaaelse med hinanden og en fra Barndommen af er
hvervet Færdighed , begribelig Grad vide de ar forskaffe sig hvad 
de söge, ved at overlöbe den, der ellers ikke vilde sælge, og 
at skaffe sig Afsætning, ved at söge og friste Kjöbere, hvor 
disse ej af sig selv tilbyde sig. De vente ej Sælgeren, de op
pebie ej Kjöberen; med utrættelig Virksomhed forstaae de at for
skaffe sig dem begge, naar det gjelder. Med godt Raad i en
hver Forlegenhed, med virksom Hielp naar pludselig Trang for
drer den, -ere de strax ved Haanden; men naturligviis maa hiint 
Rand og denne Hjelp betales, ikke efter dens virkelige Værd, 
men efter den Nod, som tvinger Vedkommende, at tage sin 
Tilflugt dertil. Hos Joden finder enhver Ting, som kan gjöres 
i Penge, sikker Afsætning, ligesom han ogsaa sikkrest veed, at 
-anskaffe, hvad enhver trænger til; forstaaer sig for den Priis, 
han scl.v sætter derpan, og afmaaler efter Trangen. Ædle Me
taller og Penge, eller deres Repræsentativer er det især, de 
tragte efter, vel vidende, at, hvo som er i Besiddelse deraf, 
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er i Besiddelse ai Varer, naar og saa rit han vil, og kan bestem
me disses Priis efter eget Tykke. Ved Penge gjore de sig nød
vendige hos Fyrster og Statsmand ligesaa fuldt som hos den Private, 
der ved deres Hjelp söger at raade Bod paa Fölgerne af uordentlig 
Huusholdning ; ved Pengelaan eller Forstrækning af Varer, som 
med stort Forliis maa gjöres i Penge, fordærve de den uerfarne 
Ungdom, som skjælver for sin Odsellieds retfærdige Virkninger, 
og udbrede mangfoldig Elendighed over Familier, som har været 
ulykkelige nok, ril at falde i deres Hænder. Almeenheden af 
disse Skakker - Joder i det Store og i det smaa — thi paa de op
lyste, redelige, og anstændigen vindskibelige , som ogsaa hos 
denne Nation til Ære for Menneskeligheden ej sjelden findes, kan 
denne Skildring ej være anvendelig — bliver saaledes ej en nød
vendig og nyttig Drivcfjær til foröget Virksomhed i Staten;, men 
meget mere en parasitisk, hastigen fremvoxende, Plante, som 
omslynger det' i sig selv endnu karske Træ, for at udsuge de 
sunde Safter, eller tildække en local Brost og tilfældig Skade, 
indtil de onde Vædsker træde tilbage, og Stammen efterhaanden 
udmarvet og indvendigen opædt falder i Muld. Alle Landes Er
faring, hvor Joder have vundet Overhaand i Mængde og Rigdom, 
er Borgen for denne Lignelses Rigtighed, og Mængden af dem, 
som leve af Pengeomsætning og smaalig Omlöberhandel, under 
hvilken Contrabande, Mynts Opkjöb, og alskens Pugerie saa 
saare let kan skjules, sammenholdt med deres Antal, som leve 
af jevn borgerlig Industrie, bevidner, at intet Overdrevent findes i 
denne Beskrivelse om Jodernes nærværende Erhverv- og Nærings
kilder. Under disse Omstændigheder vilde ingen kunne dadle 



den Regjering, hos hvilken Joder nnatte forlange Adgang til -Boa*  
sætrclse i Lander, naar den nöje i Forvejen underrettede sig om 
Maadcn, hvorpaa de der anstændigen og ulasteligen ville er
nære sig, og bortviiste alle dem, som i saa Henseende ej 
iyldcsrgjörende kunne rede for sig. Især burde Handelsrettig
hed ikkun tilsraaes dem, som kunde udvise, ar besidde Evne 
og Formue til ordentlig Banker- eller Pengehandel i det Store., 
samt Varehandel være sig en gros eller Detail ; i hvilken Hen
seende deres Vederhæftighed maarte gotgjóres ved tilstrækkelig 
Cautions Stillels.e eller ¡faste Ejendommes Erhvervelse ril .er nær- 
nle^e bestemmende áBelób, hvortil Staten i Tilfælde af Bedrag 
fra deres Side kunde holde sig. Al lönlig Omflakken og Om- 
löben, al Handel ,med Kramvare, udenfor ordentlig fast ind
rettet Bod maatte derimod aldeles afskaffes, ligesom og alt Penge- 
laan imod Pantsættelse af Prætioser og Effcctcr, som ikkun bör 
finde ‘Sted hos de af Staren .dertil ¡oprettede Assistentshuse, og 
overalt Udlaan mod andre ¡end Statens almindelige Renter .og kortere 
end de sædvanlige Opsigelses-Terminer, .endelig alt Handelskab, 
Laan og Pengeforbindclse med Mindreaarige, Fruentimmer og 
Tyender og overhovedet ikke 'borgerlig fuldmyndige Personer paa 
det alvorligste maarte .være Joderne forbudne, hvilket Forbud ved 
Domstolenes og Politiets aarvaagenstc Opsyn burde overholdes.

Derimod ¡maatte edem,, som »ville ernære sig ved ærlig Bor. 
gerhatwidtering, paa en med Statens Tarv overenstemmende Alande,, 
tilbydes al muelig Lettelse, ¡og de Anordninger, som deri kunde være 



í Vejen, .efterhaand.en lampes til dette Öjemeed eller .aldeles af 
skaffes.

Ved det foregaaende vil det findes tilsrrækkeligen oplyst, 
hvorvidt Joderne kan tilstædes Indbyggerret i christne Stater, og 
hvilke Betingelser og Vilkaar disse burde underkastes, naar dc 
dertil skulle kunne antages uden befrygtelig Skade for Almeenhcdens 
og de Enkeltes Sikkerhed og Tarv. Hvorvidt noget og hvad af 
det her Fremsatte kan gives Anvendelse paa de Joder, som alle
rede ere boîsatte i visse Stater, overlades billigen til deres Be- 
stcmmmelse, hvis Sag det er, at fastsætte og ordne de borgerli
ge Forhold imellem Statens forskjellige Medlemmer.

Af de Spörgsmaale, vi have forelagt os til Besvarelse, 
staaer altsia kun det tredie tilbage, som var affattet saaledes: 
,]Kan Staten optage ¿föder blandt sine Borgere, til lige Rettigheds 
bly delse med Statssamfundets oprindelige Medlemmer?

Det er af sig selv klart, at der ej kan tænkes paa fuld
kommen Borgerrettigheds Meddelelse til den, der ej endnu fra 
alle Sider kan ansees at være skikket til at optages blandt Starens 
Indbyggere. Ved at undersöge ovenmeldre Qvæstion bör vi altsaa 
gaae ud fra den Forudsætning, at Joderne havde fyldestgjort 
Statens retfærdige Krav til dem som Indbyggere, ved at forsage 
deres rabbinistiske Religionssætninger, og skadelige moralske For
dommene, samt ved mere at danne sig til nyttige, ved vclord-

Vii. Sti. Sk?. VI Deri, IFltftc H09 D d



ner Vindskibelighcd hæderlige, Undersaattcr i Staten; Men selv 
i dette Tilfælde vil det ved moden Overvejelse neppe findes til- 
raadeligr, at gjöre dem deelagtige i alle den fuldmyndige Stats
borgers Rettigheder, saa længe da blive ved at være Joder,- d. e. 
ct særeger Folk, fremmed for vort Elod og Slægtskab, afson
dret fra os i Religion og Sæder, og udeeltageligt i vort huuslige 
eg venskabelige Samqvem,

Fra denne Synspunkt, der, udentvivl er den rigtige, saa 
længe Joden forbeholder sig sin Nationalitet, maa lun stedse 
mangle den Interesse, som Statens virkelige Borger, der tillige 
er Folkets individuelle Medlem, maa fule for samme,, og der
med savne den Tillid, der nödvendigen udkræves til fuldkom
men Borgerrettigheds Udövelse; hvortil kommer, -at selv hans 
Religion, hvis ugentlige og overordentlige Hel Ugedage ere aide- 
les forskjellige fra vores, bliver ham til Hinder i de dermed 
forbundne Rettigheders og Pligters bchörige Jagrtagelsc,

Af disse Aarsager formenes, at Joderne billigen burde 
udelukkes fra Statens administrative saavel som Dommer-Embeder, 
da ved disses Besættelse bör rages Hensyn ril, at ingen Partisk
hed og Nationalfordomme, og intet Hang til hemmelig Begun
stigelse af egne Slægtbriidre frem for andre kan forudsættes hos 
dem, som dertil skulle beskikkes, samt ar disse Embeders For
valtning ej nogen Tid for afvigende Religionsskikkes Skyld skal 
tilsidesættes. Det samme synes at kunne være gjeldende ogsal 
med Hensyn til Statens militaire Embeder i det mindste i de höjere 
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Grader; thi disse kræve udentvivl de Undergivnes fuldkomne 
Fortrolighed, Agtelse, og Tillid til deres Anförere, hvilke 
samtlige Egenskaber det turde være en Jode höjst vanskeligt at er
hverve sig. Med Hensyn til Militairtjenesten i det Hele bör des
uden bemærkes, at, saa længe Joderne blot ere beskyttede Ind
byggere i Staren, uden at nyde fuld Borgerrettighed i samme, 
kan det efter almindelige Grundsætninger neppe fordres som fuld
kommen Pligt, at de skulle forsvare den i egen Person, thi den 
der agtes paa en vis Maade som Fremmed bör ej ansees lige for
pligtet med Borgeren. Dog er det aldeles billigt, at de give 
Staten Vederlag for den Bekostning deres Beskyttelse medförer, 
og til den Ende ved Paalæg af Penge eller andre Præstationer mid
delbar bidrage til Statens Forsvar.

Det samme, som her er sagt om Adgang til Statens Embeder 
i Almindelighed, bör ogsaa gives Anvendelse paa saadanne Prærogati- 
ver og Herligheder, hvormed Embedsmyndighed er forbunden. 
Hos os er dette Tilfældet med Grevskaber, Baronier, og visse 
Jordegodser, hvis Besiddere ere Kongens Amtmænd i deres Lehn, 
eller dog öve Kalds- og Birkerettighed paa Godsets District. Hvis 
Ovenanførte findes rigtigt, burde derefter saadan Rettighed ej 
gaae over til den Jodiske Proprietair, der maatre have erhverver 
deslige Godser til Eiendom. Af samme Grund synes Joderne li
geledes at være uskikkede til borgerlige Kjobsrædbestillinger, Kæm
ner- og Raadmands-Embeder, Formynderskaber over chrisrne Börn, 
og andre deslige Forretninger, hvortil udfordres Medborgernes 
fuldkomne Tillid og Fortrolighed. Og de kunne saa meget des- 

D d a



2 ft

mindre fortryde pita, at seer sig udelukkede fra disse Poster og 
Forretninger , som det jo staaer til dem, ar bane sig Vejen der
til ved ar gaae over til det Folk, under hvis Regjering de nyde 
Beskyttelse. Ville de ej- dette, saa turde deri nndes: tilstrække
lig Anledning for Regjeringen til at nægte dem Myndighed og 
O'phöielse i Folket, og derved at udfylde den Frastand, i hvil
ken de selv frivilligen holde sig fra det borgerlige Samfund.
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Tvekampe spille i Nordens ældre Historie en saare betydelig 

Rolle. Hos Snorro og Saxo omtales og beskrives de meget ofte; 
og af de andre skandinaviske Historier er neppe nogen, hvis 
Helt ikke paa een eller anden Maade ved dem har udmærket sig. 
1 Frodes Love nævnes de udrrykkeligen ; og, vilde nogen paatage 
sig det vist nok vanskelige Arbcidc med kritisk Oje at opsöge og 
samle de maaskec endda ikke saa faa Brudstykker af traditionelle 
Love, ' som hist og her findes i Danmark for Harald Blaatands, 
i Norge for Hagen Adelsteens Tider, saa kunde det vel godt- 
gjores, at Tvekampene vare ligesaa vigtig en Deel af Nordens æld
ste Lovgivning, som de i den senere og ved Christclige Regenters 
indforte — hvad der er mærkeligt nok — aldeles ere forbigaaedc. 
I alle Forretninger,' hvor der var Sporgsmaal om Mit og Dir; 
i alle Æres- og Tvivls-Sager brugdes Tvekampe; de vare Ho- 
vedbeviis i Rettergang, og saa at sige en Middelpunkt i den æld
ste Lovkyndighcd.

Tvekampe viste Nordboens Charakter i sit sande Lys. Paa 
den ene Side Spor af Vildhed, Raahed, og Hævngierrighed^
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paa den anden Trofasthed, Tapperhed og Ædelmod; øg i de 
fleste Tilfælde tör man vel paastaae, at de sidste Egenskaber 
fordunklede de forst?. Uden Tvivl have de senere Duellers Mis- 
Bruge bidraget meget til at kaste en Skygge paa de Nordiske Tve
kampe. Den rænkende Historiker forstijaer at skielnc mellem 
Tidsaldrenes og Nationernes ulige Aand; hver Oplyst veed, at 
de saa kaldte Æres-Kampe i vore Dage stride iigesaa meget 
mod borgerlig Orden, som deres Udfald er et svagt Værn for 
den formeentligen krænkede Ære, og et slet Beviis enten paa sandt 
Heltemod eller paa en retfærdig Sag. Men unægtejigt er det dog, 
ar ligesom Dueller i Nutiden ere en Snylteplante, der stundum 
manes frem som Kaadhcds og Frækheds vanærende Paaskud, saa 
havde de derimod deres rett.e Hiem i Nordens Hedenold, og her til
kom mange Betragtninger, der yisre dem i en saare hæderfuld Skik
kelse.

En sund Siæl i et kæmpestærkt Legem maatte medvirke til 
at give Nordboen en vældig Folelse af overvættes Kraft. Hans 
hele Liv, tilbragr paa Tog og i Feide, var næsten idel Kraftyttring. 
Hvor megen Tillokkelse var her ikke til Vc1d og Overmagten^ 
vilkaarlige Brug! Men for disse satte Hoimodighcd en onskelig 
Modvægt. Helt kaldtes kun den — det igienrage Sagaerne saa 
ofre — der streifede og rogtede, der revsede Rovere og Rans- 
mænd, men lod Bonde, Borger og Handlende med Fred. Tve
kampene selv vare et Foster af Ædelmod. De vare en Tomme, 
man paalagde sig, for at dæmpe Lidenskabelighed. Endog Ro
vere læses ikke letteligen at have bortranet en Pige, uden forst at 
lade Faderen vide, at han maatte om en vis Tid lave si? til 
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Holmgang for at beskytte sin Datter. Sædvsnligen bestemtes Tve
kampen p.u Thingene, hvor alrsaa Sagen med koldere Overlæg kun
de overvejes og behandles. Man tænke sig disse offentlige For
samlingssteder. De vare store Folkehöitider, som enhver Huus- 
fader sædvanligen besögde. Der skede et höitideligt Offer. Der 
var almindeligt Marked. Der glædede man sig tilhobe. Der af
gjorde man Statens vigtigste Anliggender. Der viste sig en Nor
dens Bande i al sin Værdighed. Huuslig Velstand, Tilfredshed 
med sine Kaar , Ligelighed blandt alle, ædel Stolthed og Kraftig
hed besiælede Bcraadslagningcrne. I disse ægte Nordiske Sam
menkomster aftaltes Holmgangene, og stundum bleve de og paa 
disse fuldforte. Under Tvekamps Holdelse var langt fra alting af
hængigt af de Kæmpendes Hidsighed eller Huskud. Visse Keg
ler maatte iagttages, og saasnart Bloder flod, maatte Holmgæn
gerne, saa nödigen de end ville, ophore med Striden. Nordboen 
vidste, hvor vidt Privathævn kan gaae, naar den folger blot 
Lidenskabeligheds Tilsagn. Vi læse jo om de Vilde, at de for 
Hævnens Sodhed opofrre ci blot dem selv, men endog deres Born, 
saa at hele Slægter paa den Maade udryddes. I vort Norden gav 
man Privathævn en öjebliklig, dog indskrænker, Tumleplads, 
for at spare Slægtninger og Venner og Borgerkrige. Ved Chri- 
srendommens Indförclse formildedes Sæderne, dog langsomt og 
efterhaanden ; Tvekampene, som andre Oldtidens Vedtægter, for
svandt. Vist nok miskiender Ingen hiin Forandrings velgiören- 
de Indflydelse; dog mærkedes de forst efter nogle Aarhundrcdes 
Mellemrum.; men, for at blive staaende ved vor Giensrand, hvad 
satte Pavc'dommer isredet for Nordboernes ærlige Tvekampe? Jernbyr
ders Bedragerier!

Fid. Sei. Skr, Fl Dal. 1 Hafte 1809. E e
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Maae jeg tillade mig, som Indledning til den folgende Urt- 
dersogelse, kortcligen at fortælle om en Nordisk Holmgang? Jeg 
vælger en Begivenhed, hvor en Dansk og Norsk Helt, i Anled
ning af et paa den ene Side begaaet betydeligt Feilrrin, kappedes om 
at overgase hinanden i Srandhafrighed og Höimod. Saxo og Oluf 
Tryggvesens Saga have nedtegnet den ; og den er særkilr behand
let i en egen i Sverrig af Jonas Gndmundi udgiver, og fra dé 
tindre Fortællingsmaader temmelig afvigende. Skandinavisk Saga,

I Frodes, som Suhm mener, den 6te, men efter de fleste*  * 
den ßdies eller den Fredegodes Tid, var Hogni, cn udmærket 
Helt, Underkonge i Jylland, og Strømmenes Forsvarer. Paa 
en Reise til Norge, hvor han drak Bragebægeret efter sin Vens 
Kong Hiorvards Död, lærte han at kiende og agte Hiorvards Sön 
den unge Hedin, hvis Skiönhed, Mod, Hurtighed og Legemsfær
digheder tildroge ham alles Beundring. I hinandens Selskab giorde 
disse ade Venner et Tog til Rusland og Ostersøen, og efter Hog- 
nis Tilskyndelse gik Hedin siden i Frodes Tieneste og blev hans 
Mand. Hogni havde en eneste Datter, den ved sin Skiönhed 
berömte Hildur. Da han og Hedin engang havde herjet paa Or- 
kenöerne, kom de vel seirende fra Kampen, men vare begge 
saarede, og maatte tage til Helgenæs, Hognis Hiemstavn, for 
at faae Saarene lægte. Her saae den Norske Yngling forste Gang 
den smukke Hildur, hvis Haand og Hierte han alt for længe si
den havde giort Lofte om at ville erholde. Fælleds Fare paa sid
ste Tog havde knyttet Danen og Nordmanden end nærmere til hin
anden. Hogni grov et Huld i Jorden med sit Spyd, lod sit 
Blod löbe deri, og bad Hedin gtore det samme; derpaa blande-
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ele lim Blodet med Jorden og rakte Hedin Hunden; de tilsvore 
hverandre evigt Venskab, og at den ene skulde hævne den andens 
Död. Saaledes vare de, som Oldtiden kaldte der, Fosrbrödre. 
Hildur og Hedin fattede Godhed for hinanden; og snart haabede 
Hogni, efter at have besögt Frode i Leire, i selve Kongens Nær
værelse paa Helgenæs at drikke sin Svigersöns Fæsreol med hans 
Datter. Men da Hedin havde været hos Leirckongen, skulde han 
gjore en kort Reise til Norge, for at underrette sine Frænder om 
Gifrermaaler, og der at ordne forskiellige Anliggender. Vindeti 
var imod, og ved at seilc forbi Jyllands Kyst var han uforsigtig 
nok til at aflægge Hildur, uden Faderens Vidende, et Besög paa 
Helgenæs. Folgen blev, at han begik den i Nordboens Öine 
utilgivelige Misgierning, at misbruge sin Forlovedes Yndest. Det 
lynsnare Rygte bringer Hogni Efterretning om Hildurs Beskieni- 
melse. Faderen iler til Helgenæs, treffer Forforeren, og und
siger ham. Han rakte Sværdet i Veirer. ’’Dette, sagde han, skat 
"rette mellem mig og dig, fra dette Öjeblik er du min Fiende, 
"hvor og naar jeg moder dig væbnet.ti Hedin drager til Frode, 
for ved hans Mægling at tilfredstille Hogni, men Svigerfaderen 
er uforsonlig. Han lægger sig for ham i Isefiorden, og udæsker 
ham til et Fcldrslag. Hedin tilbod Enckamp ; men da Hogni ei vil
de dette, voldgives Frode Sagen. Kongen foredrager den for 
Thinget i Leire til almindelig Afgiörelse. Hogni var uböjelig, og 
endelig bestemmes det, at Tvekamp skal afgiöre Sagen. Dagen 
var aftalt, og Pladsen aftegnet ved en Kreds af store Stene. 
Dommerne toge Sæde for at mærke paa Huggene. Folket stod i 
taus Forventning. Hogni tog Hedin ved Haanden og sagde: Kom 
min Ven, Æren kalder os, vi vaagne i Dag, som Venner, hos

E e 2
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Alfader. Hcdin fulgde ham med stadige Skridt, og saaledes 
traadde de ind i Kredsen. Mængden ledsagede dem med disse 
Ord: De gaae til Dilden, som Venner og Fostbrüdre. Kam
pen begyndte. Begge sögde giensidigen at skaanc hinanden, men 
selv at udsætte sig for dræbende Hug. Hedin fik et svært Saar, 
men Hogni ynkedes over hans Ungdom og Skiönhed, og sparede 
ham. Det Öaske, enhver af dem havde havt, at döe i Kampen, 
blev denne Gang ikke opfyldt; men da Aarsagen til Misfornöiel- 
sen vedblev, enedes man om, at reise til Hithinsöe i Rogaland 
i Norge og der at fornye Striden. Efterat man paa begge Sider 
havde sögt at giöre Fornærmelsens Erindring saa levende, som 
mueligt, endtes Kampen saaledes, at Hogni stedte sit Spyd i 
Hedins Bryst, og i samme Øjeblik klovcde dennes Sværd Hognis 
blottede Hoved. Rygtet tilfojede, at Hildur længdes saameget 
efter sin Mand, at hun ved sine Vers hver Nat opvækkede de 
Döde, hvilke derpaa fornyede Kampen, som skulde vedvare ind
til Ragnarockr eller Verdens Ende. Og deraf skal de gamle Skal
de have kaldet Krigen Hildurs Lceg.

Anfortc Fortælling kunde forelöbigen give et Begreb om 
nordiske Tvekampe, og deres Forbindelse med Nordboens Cha- 
rakteer. Men disse Fægtninger fortiene nöjere og i det Enkelte 
at undersöges; thi endskiönt deres Beskaffenhed i forskielligc 
Henseender er af vore store Oldgrandskere, en Worm v Bartho
lin, Arnesen, Schiönning, Erichsen, Suhrn og andre, leilig- 
hedsviis bleven oplyst, saa savnes dog hos os et eget Skrift, der h

omfatter deres Natur og Væsen, og sammenstiller det vigtigste 
af hvad de Nordiske Forfattere om dem have nedtegnet. Da des
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uden mange af de Kilder, som her skulde benyttes, deels endnu 
ere utrykte, f. Ex. Varnsdäla, Svarfdala, Kormaks, Floamanna, 
Liosvetninga og andre Islandske Historier, blandt hvilke især de 
4 forste indeholde klassiske Steder Tvekampe angaaende; deels 
maae söges i Islandske og Svenske Udgaver af Sagaer, der for 
det mecste ere meget vanskelige at overkomme, f. Ex. dc Skal- 
holrske og Holumske Saga-Editioner, Biorneis Kæmpetharer, de 
af l’eringskiold, Recnhielm, Salan, Verelius, Gudmund Oluf- 
sen og andre besörgede Skandinaviske Historier m. m.; saa vil 
den, der har Ledighed til ar benytte alle hine Kilder, foruden de 
af den Arna-Magnæanske Commission, af Suhm og Erichsen, ud-

* givne ypperlige Norsk- Islandske Skrifter, der nu udgiöre io Bind.
i 4to, og 2 i gvo, — altid finde meget at tilföie de ældre Old- 
grandskeres Bemærkninger. Jeg vover da herved at fremlægge, 
til det Kongelige Danske Videnskabers Selskabs overbærende Be- 
dömmelse, et Forsög til en Skildring af Tvekampene i vort Nor
diske Hedenold. Efter at have anfort en og anden kort Bemærk
ning om deres Oprindelse, skulle vi angive deres forskiclligc Ar- 

•*  ter, og derpaa fremstille nogle af de ældste og mærkeligste i
Nordens Historie forekommende Fægtninger af dette Slags; vi 
skulle enkelt giennemgaae saavcl Forberedelserne til Tvekampene, 
som disse Fægtningers, især Holmgangenes, egne Love; og endeli- 
gen kaste et Blik paa Slutningen af deres Historie under Heden- 
dommet, og deres Ophor med samme.

I.*
Tvekampenes Oprindelse i Norden maa, som allerede er an

tydet, uden Tvivl söges i Nordboens Bevidsthed og Fölelse af ual
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mindelige Legems og Siels - Kræfter. Det er saa naturligt, at 
Nationer i en raaere Tilstand, ved at fole deres physiske Styrkes 
Overvægt over andre, ansce samme som Beviis for deres Ret i 
paakomne Tvistigheder; og, naar denne giöres dem stridig, ud
fordre den formeentligen fornærmende til at prove Styrke med 
sig, for saaledes at bevise sine Grundes Gyldighed. Saadan For- 
vexling af moralske og physiske Begreber vil den ofte træffe paa, 
der forfölger Folkenes Culturhistorie. Naar altsaa alle gamle Fol
keslag paa deres forste Trin til Uddannelse vil befindes at have 
havt Tvekampe, saa bliver her kun for os at bemærke: deels at 
det Nordiske Klima, som mere gunstigt for alle Legems-, og da 
For endeel ogsaa for visse Sidekræfters Udvikling ril Kæmpestyrke 
og Kæmpeaand, gave Tvekampene i disse Egne en egen fra an
dre meget forskiellig Retning; dcels at man, i Overeenstemmel- 
se med det, Historien lærer om vort Nordens forste Befolkning 
af Nationer fra Tanais’s Bredder, fra Landene ved det Kaspiske 
Hav, fra de Kaukasiske og Nordskythiskc Egne, kan i Reisebe- 
skrivelser- forfölge temmelig sikkre Spor til Tvekampe af Nordisk 
Charakteer; og at man atter med end större Sikkerhed kan vise, 
hvorledes Tvekampe fra Norden, og igiennem Nordiske Natio
ner, have meddeelt sig forskiellige Europæiske Folkeslag; hvorle
des de efter disses Tænkemaade og Beskaffenhed, have antaget et 
saavel fra de Nordiske, som fra hinanden indbyrdes, afvigende Præg.

Gmelin og andre have hos Kamschadalerne endnu i vore Ti
der fundet Tvekampe, hvilke de, uden at kiende vore Sagaers Be
retninger, nætop have beskrevet som disse. De ved Don, 
ved Volga og i Sibérien værende Steenmonumenter, af hvilke nogle 
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med stor Rimelighed kunne antages at være Kampepladse, ere al
deles som de Nordiske, men forekomme ingensteds uden i vort 
Nord, og i nogle Egne af Skotland, England og Nordrydskland*  
Om Steenkrcdse i Georgien har Chardin giort samme Bemærkning.

Basnage har i 5te Kapitel af sin velskrcvne : Dissertation hi
storique sur les duels, korteligen udviklet, hvorledes Duellerne fra 
Norden udbredte sig blandt Middelalderens Folkeslag. Vellejus Pa
terculus omtaler allerede i Augusts Tid de Germaniske Nationers 
Dueller. De Franske og Engelske selv tilstaae at have faaet Tve
kampsvedtægter fra Normannerne, de Spanske fra Gotherne, og de 
Italienske fra Longobarderne. Naar de Saliske og Ripuariske Love, 
naar Sachsen- og Schwaben-Spiegel auctorisere Dueller, saa ved
kommer dette os her kun for saa vidt, som vor Frode den ?des 
Love, der tillode Tvekampe, ustridigen ere ældre end disse. The- 
odorichs og Luitprands forgiævcs Bestræbelser for at afskaffe Duel
ler, den forste hos Gotherne, den sidste hos Longobarderne, vise 
disse Nationers Vedholdenhed ved Fortids Skikke, men de vise 
og, at cn Nordisk Plante ikke, uden at vanslægte til Vildskud, 
kunde trives paa sydlig Grund.

At Fortællinger om Tvekampe hos os haves ligesaa tidligen, 
som Historien begynder, er ikke underligt, da ogsaa Mytholo
gien nævner dem. Ifólge 16de Fabel i den prosaiske Edda an
tages Uller, Thor» Frillesön, for at være Tvekampenes Gud. 
Den tilföier, at til ham plejede Enekæmpere at giöre Lofter: à 
bann er heiret i Einvigom. Den Danske Historie omtaler alle
rede Kong Skiolds, og den Norske Kong Norrs Tvekampe. Ef- 
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begge Krigshæres, den Danskes og Tydskes, Paasyn. Han ned- 
lagde sin Modstander, og gjorde Alcmannernc skatskyldige. Stri
dens Anledning var den smukke Alvildc, som Skiold derpaa æg
tede, og avlede Gram med hende. Ligeledes forekommer hos 
Suhm (Krit, Hist. 2 D., S. 72), den Beretning, at Skiold tilsend
te en i Skaane regierende Kong Arislus en Opfordring at give sig 
under ham, men, da han derpaa fik Afslag, bekrigede og fæl
dede ham i en Tvekamp. Fortællingen om denne ellers ubekiendte 
Arislas,, som formodes at være giort af Saxos Attains, er om- 
stændeligen og i sin hele Sammenhæng udført i en haandskreven 
tydsk Danmarks Historie i Folio fra det Suhmiske Bibliothek.

Den mærkværdige Norges Deling (ved Enden af iste Aar- 
hundrede efter Chr.) som det vigtige Skrift Fundin Noregs hos 
Biörner fortæller, foranledigedes ved en Begivenhed, hvori en Tve
kamp var indflertet. Thorre, en Jorhunsk Fyrste, havde 2de Son
ner Norr og Gorr, og en Datter Goc; Faderen var en stor Blot
mand d. e. holdt betydelige Ofl-fingsr til Guderne. Især gav han 
hvert Aar, midt om Vinteren, en stor Oflcrfesr, for at faae 
Snee og godt Fore. Ofleret kaldtes Thorrcblor, og Festens Man
ned, de 2 sidste Uger af Januar, og 2 første af Februar, heed 
Thorre. Under denne Höitid blev Goë af en Kong Hrolf i 
Bierge paa Hedemarken, Asa-Thors Sönncsön , saa hemmeligen 
bortført, at Ingen vidste, hvad der var blevet af hende. Man 
sögde Goë allevegne; man giorde i den paa Thorre følgende 
Xfaaned, som nu kaldtes Goë, er nyt Olier for ar faae hendes 
Opholdsted af Guderne'at vide, men alt var forgiævcs. Efrcr 
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3 Aars Forlöb giorde Brödrene det höitidelige Lofte, at ville op
søge hende, Norr til Lands og Gorr til Vands. De reiste, den 
ene med Krigsmagt, den anden med Flaade, og undcrlagde 
sig alie de Egne, hvorigiennem de kom. Efter lang Omflakken 
mödtes de i Nörrefiord i Soknedal, men Goë havde de ikke fun
det. De skiltes atter ad ; og da Norr tog Vejen tilbage over 
Fieldene til Upland, stödre han midt om Vinrercn just paa Bier- 
ge i Hedemarken, hvor Hrolf var Konge. Hrolf og Norr 
skulde nu ved Enekamp afgiore det Mellemværende. Kampen 
holdtes ; men de skiltes ad uden Blod. Ved Goes Megling for
ligtes de paa de Vilkaar, at Hrolf beholdt Goë, og underkastede 
sig Norrs Overherskab, Norr derimod tog Hrolf s Sostcr Hodda 
til Ægte. Norr fortsatte sine Erobringer i Osten, men vendte 
sig siden mod Vest, og efter at have ved Havsiden atter truffet 
sin Broder, deeltc han de giorte Erobringer saaledes med ham, 
at han selv beholdt det faste Land fra Goth-Elven til Jotunheim, 
men Gorr fik alle uden for beliggende Oer.

IL

Ved Tvekampene havde megen Forskiellighcd Sted, med 
Hensyn deels til deres Foranledning, deels til Stedet og Maaden, 
hvorpaa de holdtes, deels ogsaa til deres lovlige Gyldighed og de 
paa dem grundede Rettigheder.

Da slige Fægtningers Hensigt var -at hævde antastet Ære, 
eller at tiltvinge sig formcentlige Rettigheders Indrømmelse, saa 
udelukke vi af Tvekampes Tal saadanne Slagsmaal mellem ede 
Personer, som holdtes for Spög, eller blot for at prøve Styrke, 

Jrni. Sti. Skr. Zz7 Deel. 1 i gcy. F f
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eller öve sîg i Legemsfærdigheder. De i vore gamle Historier 
sædvanligst forekommende Anledninger ril virkelige Tvekampe vare;, 
et Lands eller Steds Eiendotnsrigelse, Begier ing om andres Godses, 
Riges, Kones, eller Dörtres Overladelse, Fordring om Erstat
ning eller Haevn, for tilføjet Skade, Skam eller Uref, og Lyst 
til saaledes at faae hurtig Ende paa en vanskelig, vidtlöftig og lange 
udseende Rettergangs - Tvisrighed.

Da de med Harald- Haarfrgers Haardhed og Enevælde mis
fornøjede Norske i hele Hobe droge til Island, læses ofre om 
den Skik> at Anføreren, naar han nærmede sig Öen, kastede Ser- 
stokkerne d. e. Filler, prydede oven til med Thors eller cn an
den Guds Hoved, der stode ved Husets Hôisæde, over Borde, 
o'g valgde det Sted, hvor de flöde i Land,- til Middelpunkten 
for den Landstrækning, han der vilde tilegne sig. Der afstak han 
sin Vanning, og bemægtigede sig hele den Landsrrækning, som 
man kunde overreise fra Kl. 6 Om Morgenen til 6 om Aftenen. 
Man plejede at tænde Ild, baade der, hvor Dagreisen begyndtes 
og hvor den endres, og dette kaldtes: med Ild at overfire saa- 
dant er Stykke Land. Den vigtige Historie Landnama, hvoraf 
haves en meget korrekt Kim sk. Udgave, omtaler ofre disse Skikke, 
og erindrer ikke sielden om , at saadan en Bcsiddelsestager, naar 
han undertiden inden denne Landstrækning indbefirtede Stykker af 
en anden för ham i Naboelaget nedsat Occupators Jord, lod Tve
kamp skille Trætten mellem sig og denne. Man efterses f. Ex., 
hvad der fortælles om Isolph, Hallkiel og Hrolleif ved deres An
komst til Lander.
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Ï den af Reenhielm udgivne Thorstein Vikingsons Saga *)  
berettes i edet og 4de Kapitel, at da Ring, en Fylkekonge i 
Sverrig havde en smuk Datter Hunvor, kom cn Kæmpe Harck 
Jernhaiis, der kaldte sig Sön af Kol Kroppinbak Konge i Jnder- 
land, og tilfalde Ring paa hans Floisæde saaledes: ’’Mit Ærende 
pr, at du giver i min Vold din Datter, dit Land og dine Un- 
dersaatrer. De fleste maae tilstaae, at det vil gaae bedre med 
Riger, om jeg styrer det, end du, der er svag og gammel. 
Finder du dig i ar afstaae Riget, da skal, jeg vise dig den Gunst 
at tage din Datter Hunvor til Hustru; men er du ikke villig 
dertil, saa dræber jeg dig, bemægtiget’ mig dit Rige, og tager 
Hunvor til Frille,ci Kongen kom i stor Forlegenhed; men ende-, 
ligen formaaede man Helten Viking fra Vi fills Oe til at mode Harck 
i en Tvekamp, hvori han klöyede Voldsmandens I-Ioved, og til 
Belönning fik Hunvor til sin Fæsremo. At nogle af Nordens 
egne Kæmper tillade sig saadanne Voldsforsög, sees af adskillige 
Exempler; og 22de Kap. af Grettjs Saga, der staaer i Lavmand 
Marcusens Holumske Saga-Samling i 4to, viser, at Rovere og 
Sdmæjid vare i icd.e Aarhundred komne i Vane med ar udfor-

*) Denne Saga er cu Roman» der i egeritligen historiske» chronologiske, 
geo.graphiske og deslige Spó'rgsmaale ikke bor bruges; men 
hvor det kommer an paa Sæders Skildring, og gamle Vedtægters 
Forklaring, er den ligesaa brugbar, som de reen historiske, 
da Forfatteren har abstraheret sine Charakterer af virkelige Old- 
tidssæder, og troeligen tegnet disse.

F f 2

i 
dre rige og anseelige Bonder til Tvekamp, for at aftvinge dem 
Gods eller Hustruer.
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”Det var Lov i ilte Aarhundred, ar den, der var foru- 

’’rettet af en anden, skulde udfordre den anden til Tvekamp.<t 
Saaledes heder det med tydelige Ord i Gunnlaugs S. 11 te Kap. 
hvorom vi siden skulle tale. I Henseende til Processer maa det 
være nok at anföre eet Excmpel af de mange, der findes i den 
lærerige *)  Niais S., hvis Forfatter allevegne viser sig, som sær
deles lovkyndig. De lærde Oplysninger, der ere tilfójede i 
den Arnamagnæanske Commissions for er par Aars Tid siden ud
komne Oversættelse og Noter til denne Historie, giöre ofte her- 
paa opmærksom. I 54de Kap. heder der, ar Asgrim Ellidagrimsson 
havde en Sag paa Landsrhinger med Ulf Uggason, i hvilken det 
var hændet ham, som sielden plejede ar skee, at han havde for
seer sig i at anlægge den, og isteden for 9 ikkun udnævnet 5 
Bonder, som Sandemænd. Modstanderen betiende sig af den
ne Feil, for at giöre Sagen til Intet. Da Gunnar mærkede dette, 
traadde han frem, og sagde ril Ulf Uggason : dersom du forfor
deler Folks Ret, skal jeg udfordre dig til Holmgang.

Tvekampe vare overhovedet af 3 Slags, Einvig, Holm
gang og Kergang. Einvig kaldtes saa, fordi man fægtede i saa- 
danne een mod een, uden nöiagtige Bestemmelser i Henseende 
til Sted, Huggenes Folge, eller deslige; man kæmpede, om
man vilde, paa fri Mark, uden en vis Kredsomgivning, og
fulgde hvad Regler man selv behagede ar aftale. Den utrykte 
Kormaks S, hvis Helt levede noget efter Harald Haarfagers Tid, 
skiller tydeligen mellem Einvig og Holmgang, naar den i 7de 

•) en af de bedste og sandfærdigste Nordiske Historier, der med Sand
druhed forbinder de naiveste Skildringer af Oldtiden.
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Kap. lader Holmgangsmanden Berse sige til Kormak: ”Du udæske
de mig til Holmgang, men derimod .tilbyder jeg dig Einvig. 
Du er cn ung' og uerfaren Mand. Holmgang har srrænge og 
vanskelige Regler, som ikke finde Sted ved Einvig. Kormak
svarede: ”Dct vil gaae dig ligesaa slet i Einvig; derfor vil 
jeg underkaste mig den Fare, der er ved Holmgang, og i alle 
Ting vise mig ligesaa kiæk som du.(i Holmgang har sit Navn af 
de Holme, undertiden i Soer beliggende, stundum paa Öer, der 
valgtes ti) saadanne Fægtningers Anstillelse. Ofte reiste man til 
langt fraliggende Steder, hvor man til denne Hensigt havde af- 
ralr ar modes. Men som oftest var ved Thingct en Öe eller 
Holm, som til dette Brug bestemtes, f. Ex. Öen i Öxeraa paa Is
land, som Gunnlaugs S. omtaler. Ikke sielden lod man det være 
nok at tage et Sted, der enten af Naturen var indhegnet, eller 
som man til dette Brug indcirklede med Stene. For Holmgang 
havde Lov, eller Vedtægt foreskrevet srrænge og vidtlöfrige Reg
ler, som i det Folgende særskilt skulle blive angivne. Jfør/prøg 
var benævnet deraf, ar de Kæmpende skulde nedstige i et Kar, 
on naar der var lukket derover, skulde de med forskiellip-e Vaa- 
ben angribe hinanden. Denne Art af Kampe omtales ingensteds 
uden i den utrykte Floamanna S. 17de Kapitel. Thorgils, Hi
storiens Helt, giorde en Handels - Reise ril Opland og Sverrig, 
og var om Vinteren hos en velhavende Bonde ved Navn Thrand. 
Til dennes Datter Sigrid beilede Randvid , en ildesindet og stri
dig Mand. Faderen afslog Giftcrmaaler. Randvid udfordrede ham 
derfor til Kergang: Thorgils tilbod sin Vært at fægte i hans Sted, 
og Thrand modtog Tilbudet med Glæde. Thorgils havde et Sværd, 
kaldet Jardhausnaut ; derimod holdt Randvid et Træknæble i 



Haanden, i Al. langt og meget tykt; og nu blev der lukket 
over Karret. Randvid bad Thorgils at begynde Angrebet; thi 
han var den udfordrende. Det giorde han, og gav saadant et 
Stod til Træknæblet, at det sprang i Stykker, og Sværdet tilli
ge gik Randvid i Livet. Denne sagde, ræk mig nu Sværdet, 
og tag imod Træknæblet; sia vil jeg give dig et Stod. Thor
gils svarede: det er, synes mig, blevet til- Spaaner, og er 
ikke mere et Knæble. Kort efter döde Randvid. Han havde 
stolet paa sin Tryllekonsr, og nedlagt mange i dette Slags Tve
kampe. Saa besynderlig end denne Fægtningsmaade forekommer 
os, saa mærkeligt er der dog, at man endnu i Landet Valders

X
i Norge gienkiender noget Lignende i Levningerne af den Skik, 
som der længe har vedligeholdt sig, at spænde sig sammen i 
hverandres Belte, og slaaes med Knive, Derom synger Digteren 
i Oden til Selskabsbrodrene (Forsog i de skiönpc øg nyttige Vi
denskaber Crc Sr. No. 13.)

Trættekiær Valdris Brudebord lad vælte;
Og med sin Nabo spænde knivfuldt Belte;
Slipper, I Venner! naar I ville drikke,

Barbarers Skikke.

Ligesaa skal man *)  nogle Steder i Franken, i Middelalderen 
have havt den Skik, at af tvende Kæmpende, et Mandfolk og 
et Fruentimmer, var den ene Mand med Nederdelen af Kroppen 
nedgravet i Jorden, og med Armene, Legemets Overdeel og 
en Kolbe af al Magt forsvarede sig mod den angribende Qvinde.

*) Jfr. D. J. C. Id. Dreyers Anmerkung von den ehemaligen gerichtli
chen Duellgeserzén, i Finns Samling verm i s c hr en Abhandlungen. 
Ro.tok u. Wismnr 1754. I. Th. S-, i59.
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I Henseende til de af Tvekampenes Udfald folgende Rettig
heder > kom det uden Tvivl an paa, om de blot holdtes efter 
privat Aftale, eller de vare til Thinge erklærede. I sidste Til
fælde er der ingen Tvivl om, at de havde fuldkommen lovlig 
Gyldighed. I den meget lærerige og sanddrue Egils S., som 
den Arnamagnæanske Commission i 1809 har udgiver, læses i 
det 66 til 6 yde Kap. om Egills Tvist med Atle i Askum paa Öen 
Fenhring i Norge. Han affordrede denne sin Kone Asgcrds Arve
gods. Han tilbod Atle en Stævning til Gulething, og de udæske
de hinanden til Tvekamp. Historiens Ord ere disse: ”Da Atle
drog til Thinge med dem, der skulde sværge i hans Sag, gik 
Egill mod ham, og sagde, at han ikke vilde tage hans Eed for 
sit Gods. Jeg vil, siger han, tilbyde dig andre Love, de nem
lig, at vi skulle holde Tvekampe her paa Thinger, og den, som faaer 
Sejer, beholde dette Gods. Det som Egil sagde, var og Lov, 
og en gammel Sædvane, at enhver Mand havde Ret til at udfor
dre Modparten ril Tvekamp, hvad enten han skulde forsvare eller 
söge en Sag. Atle svarede, at han ikke vilde undslaae sig for 
at holde Tvekamp med Egil, thi du (sagde han) tilbyder mig 
der, som jeg burde have tilbudet.(i At Folket paa Thinget kun
de domme Parterne til Holmgang, sees tydeligen af Hedins oven
for anforre Historie. At Tvekampens Udfald havde juridisk Kraft, 
sluttes med Sikkerhed deraf, at den Seirende bemægtigede sig, og 
beholdt upaaanket den Faldnes Gods og Ejendomme, at man i 
ingen Sag finder Exempel paa, at nogen blev tiltalt for Drab i en 
Holmgang, og at ligesaalidet en saadan Banemand erlagde Drabs
boder, som den Dödes Slægtning havde nogen Eftermaalsret i 
denne Anledning.



«3»

III. . ’*
Vi gaae nu over til at nævne nogle af de mærkværdigste i 

Nordens ældste Historie forekommende Holmgange, cg Holm- 
gangsmænd. Men da den store Mængde af saadanne gior Valget 
vanskeligt, saa troe vi at burde forbigaae de mythiske eller alde
les fabelagtige, og opholde os meest ved dem, der have noget 
eget hos sig, som kan tjene til i Almindelighed ar oplyse den 
Tids Tvekamps-Aand.

Om Kong Frode den Fredgode selv fortæller Saxo i 5te Bog, 
at han angreb Froger, Son af Angul, Konge i Angeln, hvem 
man kalder den Saxiske Odin, Faderen havde givet Froger den 
Kraft, at han ikke kunde overvindes uden af den, som i Strid 
med sin Haand optog Stövet under hans Fodder. Med ham holdt 
Frode en Tvekamp p.ia Frodöe, i det Tronhiemske, tær ved Chri- 
s-riansund Frode brugde List. Han foregav ar være uerfaren i 
Fægtekonstei, og udbad sig at lære den af Froger. Denne, 
stolt og fornöjet derover, beskrev forst paa Jorden tvende Rum i 
Airkantede Figurer; og nu skulde hver af dem tage Plads i een 
af disse. Derefter foreslog Frode at bytte Sted og Vaaben, 
hvortil Froger saameget lettere gav ¿it Samtykke, som Frodes 
Pantser, Hielm og Kaardegreb glindsede af Guld. Saasnart Fro
ger forlod sir Rum, optog Frode Stöver. Han begyndte derpaa 
Kampen, og Angler-Kongen faldt.

At Heltenes Liv i Hedcnoldet ikke var meget ander end 
Overgang fri en Tvekamp ril en anden, viser Halfdans af Snorro 
og Saxo beskrevne Historie. Han levede i Slutningen af 4de



Aarhundrede, var med sin Brodér Fridlev den gdie Dansk Konge, 
men efter at have erobrer Sverrig opholdt sig nicest i dette Rige. 
En Sivald havde paa de Svenske Thing formaaet sine Landsmænd 
til at giöre Opror mod Halfdan. Sivaid havde 7 Sonner, alle 
vilde Berserker, sam, naar Raserier paakom, slugcde gloende Kul, 
bede i deres Skiolde, og lob i Ilden. Opforerne udæskede Half
dan ril Kamp mod dem alle. Han svarede, at det ei var bru
geligt at stride imod Here end to af Gangen, men, opfordret ved 
Modstanderens krænkende Bebreidelser, modtog dog Udæskningen. 
Forbitrrer oprykkede han i en Skov en Eeg med sin Rod, og 
giorde sig deraf cn Kölle. Han sang paa Stedet en Vise, hvori 
det hedder, at han med denne Kölle skulde sonderbryde Udaads- 
mændenes Rygge. Han mödte i Kampen og nedlagde dem alle. 
Neppe var denne Sejer vunden, for en Hclsingisk Berserk Hart- 
been, der drog om, ranede og voldtog Kongedottre, udæskede 
Halfdan til at fægte med ham og hans 12 Kæmper, den ene ef
ter den anden. Kongen indfandt sig, og, skiönt Hartbeen ge
bærdede sig med al en Berserks frygtelige Rasenhed, ja slog endog 
6 af sine egne Kæmper til Dödc, dræbde fdalfdan ham med en 
stor Hammer. Kort efter herjede Finlænderen Egrher paa de 
Svenske Kyster. Halfdan holdt fórst en Söctrcfning med ham; 
men da denne var uafgiorende, gik han Dagen efter mod ham i 
Tvekamp og ihiclslog ham. Som sand Helt var han altid villig 
til den undertryktes Forsvar, og viste sig endog mod Fienden 
ædelmodig og tienstfærdig. Grim, en vældig Kæmpe, fordrede 
af Haudur Konge paa Hadeland hans Datter Thorvilde til Ægte, 
eller, hvis dene afsloges, Tvekamp. Faderen var ei stærk nok 
til selv at prove Kræfter med Grim; men Halfdan drog i hans 

yiti. Se/ Skr. Kl Deel, 1 Httfte 1809. G g
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Sted» Han giorde sig, hedder det, gandske ukiendeftg, og 
trak forst paa Pladsen sit Sværd; men da? han mærkede, det var 
dövet, kastede han det paa Jorden, drog hasrig et andet, hug 
dermed til Grim,, og klo vede Pantzer og Skiold; aldrig,, sagde 
Grim,, saae jeg en Gammel at fægte diærveligere> og klorede 
med der samme Halfdans Skiold, men maatte bode det med höi*  
re Haand, som Halfdan i samme Öjeblik afhuggede. Grim tog 
Sværdet i venstre,, og stak Halfdan i Laarct. Denne kunde nu 
have dræbt Grim, men skiænkede ham dog Livet imod*  at hatt 
löste sig med en anseelig Betaling, og Thorilde blev Halfdans 
Belönning. Skiönt Halfdan havde fortrængt Aun fra Sverrigs 
Throne, saa indsatte han dog, da han selv var barnlos, denne 
ril sin*  og Sverrigs*  Arving, og reddede Auns Datter Sigrid fra en 
Viking Ebbes Vold, som forl'angde hende udleveret. Efter Half
dans Raad. gav Aun paa Skrömt sit Minde ril Sigrids Ægteskab 
med Ebbe. Da Bryllupet skulde holdes og alle havde raget Sæde, 
kommer Halfdan forklædt ind, og spörger, Hvorledes Ebbe en*  
Almucsmand1 torde begiære en Konges Datter, og udböd ham der- 
paa ril Kamp. Ebbe svarede y ar Strid om Natten sommede 
Spøgelser, men Strid*  om Dagen Mennesker. Halfdan gienmæ
lede, at Maanens Skin grorde Narren Dagen big. Ebbe nödtes 
da til at gaae fra Fæstens ÖT til’ Tvekamp, og mistede Livet. 
Dog nok om Halfdan; Disse 5 ieierrige Tvekampe fuldfordc 
Helten i mindre end 20 Aan*

Samsce havde den Ære it Blive Skuepladsen fór en af de be- 
jömtesre Holmgange i vort Nord. Den Behagelige, af Vereliur 
i Sverrig, og hot os af Suhm udgivne Hervarrar-Saga berener 
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denne Begivenhed i en meget naiv Fortælling. Arngrim^ Konge 
i det Norske Helgoland, avlede 12 Sonner, alle vældige Berserker 
blandt hvilke især Angantyr, Seming og Hiorvard ere navnkun
dige, og ikke roindre deres Sværde, som benævnes: Tir fing, 
Mistcltein og Hrotta. Ved et Gilde paa Bolm hos deres Fader, 
giorde Hiorvard det Loire at ægte den Svenske Konge Yngvers 
smukke Datter Ingeborg. De droge kort efter, for at opnaae den
ne Hensig’, til Upsal. Hos Ungve vare paa samme Tid 2 ud
mærkede Helte Hialmar, kaldet Hugprude, og Odd den vidtberci-' 
tte eller Örvar.odd, -som Kongens Mænd. Disse tvende havde 
først i en Træfning prøver hinandens Kræfter, og derpaa opretter 
Staldbroderskab under disse mærkelige Love: “At ingen maatte 
æde raadt eller allene mellem et Klæd,e perset Kiöd ; ingen udplyn
dre Bönder eller Kiôbmænd, .men kun rage hos dem saa meget 
som behovcdes til nôdvændig Underholdning; ingen röve fra fore
kommende Fruentimmer, hvor rige disse end maatte være; in
gen bortföre dem med sig til Skibene,,{ Hiorvard begicrde nu 
Prindsessen til Ægte. Der samme giorde Hialmar. Kongen der
over forlegen ,ov.erladcr Valget ril Ingeborg selv, og hun erklær- 
rede sig for Hialmar. Hiorvard udæskede sin Medbeiler til Tve
kamp, og det aftaledes, at denne skulde holdes paa Sam- 
söe. Der indfandt sig Hiorvard med Angantyr, og sine 10 an- 
Arc Brödre paa den ene, Hialmar og Örvarodd paa den an
den Side. Bcrserkebrödrenes ubændige Rasenhed, den Vildhed, 
hvormed de ödclagde hele Besætningen paa derçs Modstanderes 
Skib, læse man i -den anförte Saga. Os vedkommer fornemmeli-' 
gen Kampen, der anstilledes saaledes, at Hialmar, rustet med 
Brynje, gik mod Angantyr; Odd væbnet med en Kölle stillede sig 
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ene mod HÏorvard og hans övrige Brödre. Han fordrede dem 
ud den ene efter den anden, og nedlagde dem alle. Hialmar 
dræbde vel Angantyr, men fik selv 16 Saar, hvoraf han döde. 
Odd begravede ifølge en för Kampen truffen Aftale Angantyr og 
hans Brödre paa Stedet med deres Vaaben; og nogle henfore endnu 
de 12 paa Samsöe i en Cirkel ved Stranden liggende Höje ; til 
denne Begivenhed; men Hialmars Liig förde han til Sigrun, hvor 
hans Forlovede af Sorg skiide sig ved Livet.

En af Norges diærveste Helte var Kong Ale den Frækné' 
fra Hringerige, hvis Bedrifter Saxo vidtlöfrigcn fortæller. Efter 
allerede i sit 15de Aar at have dræbt en Herse fra Thellemarken 
Gunner, der med sin Sön Glim rövede i Eidaskogen, befriede 
han Kong Oluf iVærmeland fra tvende Voldsmænd Hialt og Skare, 
som afførdrede ham hans Datter Asa. Ale gik til Kongen for
klædt som Bonde og tilbod sig at möde dem i Enekamp. Ham 
lovedes derfor Asa selv til Belönning. Prindsessen var nysgier- 
rig efter at see sin tilkommende Brudgom; men ved sit skarpe 
og bistre Ojcsyn indjog han hende saadan en Skræk, at hun 3 
Gange besvimede. Og det var ikke underligt; thi, som der 
hedder i det gamle Sprog, havde han Ægishialm i Augum, og kun
de ved sit barske Blik skrække Stærkodder selv. Men kort efter vi
ste han sig i sin Kongepragt og gav sig tilkiende. Han nedlagde 
derpaa hine Voldsmænd med deres Folge, 12 i Taller, paa en i en 
Sö beliggende Holm, fik Asa til Ægte, og avlede en Sön Ögmund 
med hende. Erici Pommerani Krönike fortæller om samme, at 
han, udfordrer til en Enekamp i Sverrig, fægtede förste Dag
mod 1, anden Dag mod a, tredie mod 3, fierde mod 4, og 



saa fremdeles i il Dage, og nedlagde alle tilhobe. Der var den 
samme Ale, der i Bravallaslager anfördc paa Harald Hilderands 
Flaade, og siden, efter at have fortrængt Skioldmöen Herha, blev 
Konge paa de danske Oer.

Ei mindre beromt var Frithiof, Son af Thorstein, der tien
de hos Bele, Kongen i Sogn, og siden efter mange Gienvordig- 
heder erholdt dennes Rige. Frithiofs Saga i Biorners Kæmpcthater 
har optegnet hans Heltedaad. Ogsaa han fik Navnet hin Frækne 
af sin Styrke og sit Heltemod. Han havde mere end to Mands 
Kræfter, og paa Kiækhed gav han udmærket Prove i en Tvekamp 
med Niorfue, Konge i Upland. Da Frithiof horde, at denne 
bekrigede Kong Hring i Hringarike, reiste han med sin Ven 
Biörn uanmodet til Hrings Hielp; thi Niorfue var Sön af Jökul, 
og denne havde havt gammelt Fiendskab til Thorstein, Frithiofs 
Fader, formedelst et i Familien begaact Mord. Ved Frithiofs 
Ankomst havde Niorfue allerede udæsket Hring til Tvekamp. 
Kongen, selv gammel, var glad ved at finde en Helt, der vilde 
gaae i hans Sted. Kampen aabnedes srrax, den yar alvorlig og 
haard. Efter at have vexlet nogle Ord mod hinanden, begyndte 
man med Piilskud. Derpaa drog man Sværdene, greb Skioldene 
og gik hverandre ind paa Livet. Den ene vceg ikke en Fodbred 
for den anden; Skiold srödte mod Skiold; Sværdene mödtes, og 
giede krafteslöse ned af de haarde Hielme, eller afbödedes af 
Skioldene. Endelig giorde Niorfue et Trin tilbage, kastede sit 
Skiold paa Ryggen, fartede Sværdet med begge Hænder, og hug 
til Frithiof, saa hans Hielm faldt i to Stykker paa Jorden. Nu 
huggede Frithiof; Sværdet trængde giennem Harnitken dybt ned 



i den venstre Skulder, og skiide Ledet ad. Da han ikke ‘hastig 
nok kunde faae det ud Igicn, lod han det sidde, greb Niorfue i 
begge Sider, og kastede ham til Jorden. Han tog en stor Steen, 
som laae ved hans Födder, löftede den höit op over Niorfue» 
Hoved, og spurgde, om han vilde leve, som hans Ven? 
Nej, jeg vil ööe, som din Fiende, skreeg han, og svingede 
Sværdet; og Frithiof knusede hans Hoved. Hr-ing fattede ved 
denne Ledighed Agtelse og Venskab for Helten, og lönnede ham 
siden ved at give ham sin Fæstemoe Ingeborg til Ægte, ydmyge 
hans Avindsmænd Belçs stolte Sonner? og give ham sit Rige ef
ter sin Död.

Ogsaa Digtere mode vi ei sielden i vort Hedenold især paa 
Island som Holmgangsmænd. Hvo kiender ikke Gretter, Nial 
og Egill? Den af Erichsen med saa sielden Lærdom besörgcd© 
Ormsrunga-Saga afgiver end mærkværdigere Exempler herpaa, 
Gunnlaug, Son af Iliug Suarte en anseelig Mand fra Borgerfiorden, 
som levede i Begyndelsen af Xlde Aarh., havde trolovet sig med 
Helge, Datter af hans Faders Ven Thorstein, og var derpaa reist 
bort for at see fremmede Lande, med Lofte, at komme om 3 
Aar tilbage, dog at Svigerfaderen, hvis han udeblev, kunde ef
ter den Tid give sin Datter til en anden. Han besögde Hakon 
Jarl paa Hladen, Kong Ethelred i London, Kong Sigcryc i Dub
lin; han reiste til Orkenoerne, Gothland, og Svialand; og paj 
disse Steder sang han til Fyrsternes Ære, og skaffede sig derved 
mange kostbare Gaver; ved Pröver paa Hchem-od vand-t han An
seelse; men paadrog sig og ved Pral, Stiklen og Ubesindighed 
mange Avindsmænd. Under sit forste Ophold hos-Ethelred mo



der ham en »ror og stærk Mand som siger til ham: Laan mig 
Nordmand nogle Penge. Det giordc han efter kort Betænkning, 
imod Lofte til bestemt Tid ar faae dem tilbage. Gunnlaug er
farer snart, at det var en Ransmand og Viking, gaaer da til 
ham, men faacr tit Svar, at han intet kunde vente. Digteren 
udfordrer ham da efter tre Nætters Frist til Holmgang. Rove
ren loe og modtog Udæskningen. Efter Kongens Raad holdt 
Gunnlaug sit eger Sværd aabenlysr, men hemmeligen baf han et 
atorre Sværd, som Kongen havde givet ham, hvis Fæste var bun
det til| hans Haand. Thorgrim begierede at see hans Glavind, 
og da Digteren viste ham sit eget, sagde han; det er et lidet 
Sværd; for sligt Vaaben frygter jeg ikke; og strax hug han til 
ham, og klövede haqs Skiold. Nu hævede Gunnlaug Kongens 
Sværd og gav ham Banchug; thi i Tillid til Ubetydeligheden af 
hans Modstanders Vaaben, havde han ikke brudt sig om at dæk
ke sit Legem. Da Gunnlaug kom til Ole Svenske, Eric Seier- 
sæls Son, i Upsal, traf han der en anden Islænder fra Mosfel, 
paa Syderlandet, Rafn Önundsen. Efter Sædvane bad Ormstunge 
Kongen at höre en Sang forfattet til hans Ære. Rafn, der lige
ledes som Digter havde opvarter Kongen med en Prove af samme 
Indhold, udbad sig at hores forst, da han var kommen forst; 
men Ole, der vel havde mærket Gunnlaugs Hidsighed, föjede 
dennes Begiering og lod derefter Rafns Vers forelæse. Imidlertid 
var her de tvende Digteres Forfatter-Avind opvakt. Rafn fandt 
Gunnlaugs Digt for boblende, og denne paastod, ar hiins var vander. 
Nok, Rafn reiste forbittret bort, og lod sig forstaae med, at han 
vel skulde give ham et Saar, der kom til at ömme. Han drog 
til Island, friede til Helge,^Gunnlaugs Fæstemôe, og da han cf
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ter 3 Aars Forlöb ei kom tilbage — han blev nemlig opholdt un
der det andet Besög hos hans Vclgiorer Kong Ethelred — gifrede 

' han sig med hende, skiönr meget mod hendes Villie. Imidler
tid var Ormstungc undervejs, og indtraf paa Stedet kort efter
Bryllupet.
fundet sig 
sen her?
at du har
delav imod mig.
get efter 3 Nætters Frist paa Oxeraas Holm.
bydelsen.
Da Rafn skulde begynde Angrebet, hug han i den översre Rand af
Gunnlaugs Skiold, med saadan en Kraft, at Sværdet brast ved

Ved næste Thing, da en talrig Forsamling havde ind- 
ved Lovbierger, udraaber Gunnlaug: Er Ratn Onun-d-

- r . r

da denne svarede: ja, vedblev han saaledes: Du veed, 
ægtet min Trolovede, og derved viist et fiendtiigt Sin- 

Dcrfor indbyder jeg dig til Tvekamp her paa Thin- 
Rafn modtog Ind-

Kampen gik for sig med de tilbørlige Ceremonier.

Haandfanget, og Odden, som prallede tilbage fra Skioldet, fiol 
op i Gunnlaugs Kind, og gav ham et let Saar. Strax lagde Slægt- 
ningerne -sig derimellem, og paastode, at Striden efter Kampelovene 
burde være endt. Gunnlaug erklærede Rafn overvunden, som 
vaabcnlos; men Rafn paastod, at Gunnlaug havde tabt, da han 
var saaret. Man skildes for denne Gang mjsfornöiede ad. Kort 
efter bleve de begge enige, at de vilde reise udenlands, og der 
modes ril Tvistens endelige Afgiörelse. Efter 2 Aars Omflakken 
traf de endelig hinanden Öst i Sverrig ved Dyngiunæs i Væredalen. 
Da deres Medfölgere ikke vilde være uvirksomme Tilskuere af 
Kampen, begyndte först Striden giensidigen med disse; men efter 
at de vare dræbte, angreb Gunnlaug Rafn, og med det Sværd, 

; han havde faaet af Kong Ethelred, fcfhug hans <ne Fod, saa han 
maarte störte sig til en Træbul. Gunnlaug meente nu Kampen 
var endt, da Rafn var sat ud af Stand- til at fægte, men denne
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sagde: jeg kunde endnu holde ud, naar jeg fik lidet at læske 
mig paa. Men da Gunnlaug bragde ham i sin Hielm noget Vand 
af en Bæk, hævede Rafn sit Sværd og saarede denne i Hoveder. 
Forbittret gav Gunnlaug ham et Banehugf, men döde selv kort 
efter Kampen.

Efter alle hidtil anförte Exempler, er det ikke utroeligt, naar 
det i Fundinn Noregs S. g. siges om Ketil Raum, Harald Haar- 
fagers Ven, en af sin Tids srörste Helte, at han seirede i 24 
Enekampe; eller naar Kæmpen Otulfaxe, der havde faaet Banesaar 
af Thorstein Vikingson, siger i dennes Saga 23 Kap. Du Thor- 
srein har gjort et anseeligt Manddoms Stykke i at nedlægge mig, thi 
jeg har holdt 90 Feltslage, jeg har prövet 80 Tvekampe, og, 
denne ene undtagen, seiret i dem alle.

IV.

Forberedelserne til Tvekampe, især til Holmgange, vare mange 
og forskiellige. Enten Striden skulde holdes strax eller om no
gen Tid, havde Parterne meget ar aftale. Ved Strids-Pladsen vare 
ei færre Ting at iagttage; og for Tilfælde af Udeblivelse vare 
meget strænge Bestemmelser fastsatte.

Tiden og Stedet, hvorpaa Kampen skulde holdes, var det, 
hvorom man forst maarte blive enige. Onskcde man hastig Ende 
derpaa, berammede man sædvanligen den ßdie Dag efter Udfor
dringen, eller, som det hedder i det gamle Sprog, à priggia natta 
fresti (efter 3 Nætrers Frist); thi som Nordboerne benævnede 
Aaret efter Vinteren, saa regnede de Tiden efter Nætterne.

Kid. Sti. Skr. Kl Deel. 1 Haftt 1809. H h



ï Ormsturtgâs Àiue Kap. have vi havt Bcviis derfor. Vare Parterne 
mindre Utaalmodige, saa fastsattes undertiden en halv Maaned. 
Saaledes i den haandskrevne Kormaks-Saga 6te Kapitel. Men skul
de Holmgangen holdes udenlands, forstaaer det sig af sig selv, at et 
længere Tidsrum maatte giensidigen indrötnmes, og stundum 
forgik, ' som vi i Gunnlaugs Historie have seer, hele Aar, inden 
man traf hinanden. Besværligheden ved den Tids Keiser med*  
4örde dette.

Stedet, hvor man modtes, Var i Skyndings-Tilfælde, 
gierne cn indhægnet Plads eller Hohn ved Thingct selv. Saale
des Öxeraa-Holm paa Island. Denne Bemærkning er i Undersö- 

'gelsernc om vore Nordiske Höje og Sreensætninger, hvori vi her 
i ¿ivrigt ci kunne indladt os, af ikke liden Vigtighed; deels 
er det rimeligt, at mange af de i vore Lande endnu til værende 
med Steen omsatte aflange Höje med de sædvnnligen paa dem fore
kommende 3 Afdelinger, og disse atter hver for sig med Steen 
omhægnede, have nætop havt 2 af disse Afdelinger bestemte, den 
ene til Things, den anden til Tvekamps Holdelse; deels kunne 
vi med Sandsynlighed antage, at nogle af de Steenomfatninger 
paa flad Jord, som saa jævnligen forefindes, i Danmark for det 
meste aflang firkantede, i Norge og Svcrrig oftest runde, have 
været ril Holmgang bestemte. Af fremmede Steder, hvortil ma» 
reiste, have vi ovenfor nævnet Samsiie i Danmark, Vors og Hi- 
thinsoc i Norge, Dungiunæs i Svcrrig, og af de Norsk-Island
ske Historier erfares, at Oer i Gotha-Elven, ja endog Vennersoen, 
naar den var tilfrossen, have været Kiodepladse for Holmgangs- 
mænd.
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En vigtig Gienstand for Tvckæmpernes Aftaler -var, hvorle
des ved deres Searelse eller Dod skulde forholdes. Vedtægten be- 
stemde, at den, hvis Blod farst flod, skulde ansecs for at have tabt, 
og, som det hedte, löse sir Liv afHolmgangen, det kom altsaa kun 
an paa ar enes om Penge- Summen (Holmlaufn). Var intet i For
vejen fastsat, saa kunde den Seircndc sætte denne saa stor som han 
vilde. Den af Lavmand Marcussen i 8vo med andre Historier ud
givne Gisle Sursans Saga i ^cl-ic Cap, bevidner dette. Efter den 
haandskrevne Kormaks-Sagas 17de Kap. havde Thorvadd, der 
tabde, forpligtet sig, til ar löse sig med sin Ring. Den sæd
vanlige Löse&um, som næsren i alle Sagaer nævnes, var 3 Mark 
Sölv; hvilket, naar een Mark Guld efter Oluf Tryggvesens Sa
ga eden D. S. -26. beregnes at være 12 Mark Solv, og antages at 
svare til 160 Rdlr. i klingende, vilde belobe omtrent til 40 Rd. 
Dog forekom denne Sum Nogle ar være for, ringe. I den paa 
Suhms Bekostning udgivne Vigaglums Saga 4de Kap. hedder der, 
st, da Islænderen Eyolf var til Julegilde paa Vors j Norge, ud
fordrede Asgaur, en Viking, en af hans Verts Venner ved Navn 
Tborctein,. Eyolf tilbyder sig at gaae i dcr.nes Sted mod Volds
manden. Da Asgaulr talte om 5 Mk. i Losepcnge, siger Eyolf: 
Jeg anseer mig ikke pligtig hertil, thi dii dommer .selv, hvor 
meget du er værd, og sætter .paa dig splv en Friis, som i mit 
Fædreneland (island) gielder for en Træl. Maaskce fortröd Eyolf 
paa, at Asgault fordrede mere end den almindeligen vedtagne Sum. 
I den uudg.ivne Droplaugar-Sonar - Sega forlanger Gauss i et lig
nende Tilfælde 6 Mk.; og i -Sturlaugs - Saga, udgiven i Svcrrig ved 
Gudmund Olpfsen, fordrer Koli 20 Mk. Sölv,

H h 2
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At det stundum ogsaa betingedes, at der skulde sorges for 
de Nedlagres Begravelse, sees tydeligen af Orvarodds ovenfor efter 
Hervarar Saga beskrevne Omsorg for Angantyrs og Brödres Liig.

Efrerat alle omtalte Punkter vare afgiorte, stod Halmgæn- 
gerens hele Hu til den forehavende Kamp, og meget priste han 
sig da lykkelig, om han selv eiede, eller ril Laans kunde erholde 
et berömt Sværd, Saadanne havde egne Navne og vare ofre hen
tede fra ferneste Lande, ofre skienkede af en Helt til en anden, 
ofte i berömre Familier gangne i Arv fra Mand til Mand. Til 
deres Undervirkninger sarte man megen Liid. Hvo kiender ikke 
Tirfing, og Misteltein? Hvor meget stolede ikke Egil paa sin 
Dragvcndcl, og Thorgils, i Floamannasaga paa sin Jardhausnaut? 
Da Kormak skulde til, Kamp med Holmgangs-Berse, hvor indsræn- 
digen maarre han da ikke bede, og næsten trygle Skegge om at 
hane sig den vidunderlige Skofnung, Hrolf Krages Sværd, paa 
hvis Haandfang ingen Solstraale maarre skinne? I Thorstein Vi
kingsons Saga 3 og 4 Kap. læses, hvorlunde Voldsmanden Harek 
fra Indialand, der havde udæsker den gamle Kong Hring i Svi-
avclde, saamcget han end forhen havde pralet, blev saare forbau- 
set, da Viking paa Pladsen trak det som Lynet blinkende Sværd 
Angurvadal udaf Skeden, hvilket mirakulösc Glavind nætop havde 
rilhört Hareks Fader Kol Kroppinbak eller den Skurryggede, men 
ved dennes Död var tilfaldet hans ældste Sön Biörn Blaatand. 
Denne havde Viking p3a et Fribyrtertog truffer i Græninge-Sund, 
nedlagt ham, og bemægtiget sig Angurvadal. ’’Aldrig skulde <
jeg have fægtet med dig, sagde nu Harek, havde jeg vidst, ar 
du ejede dette Sværd. Der var en stor Ulykke, at der kom 
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ud af vor Slægt. Faderen Roll havde nemlig ved Troldom be
virket, at intet Vaaben, uden Angurvadal,; skulde kunne skade 
hans Afkom.

Pladsens Tilberedelse var, naar Tidens Korthed hindrede 
videre Anstalter, meget simpel. Man udbredte en Kappe, eller 
et Teppe under hver af Kæmperne, uden for hvilket de, saa- 
snart Sværdslag var begyndt, ci maatte vige. Havde man noget 
længere Tid, da indhægnede man et afmaalt Rum med Stene, og et 
saaledes omsat Sted benyttedes da oftere til samme Brug. Naar Egil 
(Kap. 67.) bereder sig til ar fægte med Berscrken Liotr hin Bleike, 
fordi denne havde fordret hans Norske Verts Fridgeirs Datter til 
ægte, saa hedder det: ,?Der var kort fra Soen en behagelig Mark, 
hvor de skulde modes, og en indhægnet Fægterplads med Stene, 
der vare lagte rundt omkring«. Hvor nöiagtigen alt ved Pladsens 
Omgivning og Bedækning var bestemt, derom ville vi lade den 
udgivne Kormaks - Saga selv tale, thi det 7de Kapitels Beretnin
ger derom ere classiskc: ’’Det var Tvekamps Lov, hedder der, 

* at Teppct skulde være 5 Alen mellem Hiörnerne, og Stropper
paa disse; der skulde nedsættes Pæle, paa hvis ene Ende var et 
Hoved, som kaldtes Tiosnur. Omkring Teppct skulde være 3 
Rum, een Fod brede, og udenfor disse Rum lire Stænger, kal
dede Hauslur, og en saaledes tillavet Fægteplads benævnedes: en 
hæsslet Mark.it Dog ikke nok med Pælenes Nedstikning i Jor
den; de skulde nedsættes med en vis Andagt, efter en vis Takt, 

» og med fastsatte Formler. ”Den som tillavede Fægrepladsen, si
ger Sagaen videre, skulde gaae hen til disse Pæle, saaledes at 
han kunde see Himlen mellem sine Been, skulde holde i sine



Örelapper, og bruge de Ord , som siden
i den Besværgelse, der kaldes Tiosnublor.

ere bievne efterfulgte

Til Overenskomsten hörde der nödvendigen, at begge Par
terne maatte mode. Næsten allevegne læse vi det Tillæg: ”den 
være hver Mands Niding, som ikke kommerdog var der den 
Forskiel i denne Henseende mellem den Udæskende, og Udæske
de, at denne stod det frit for enten at mode selv eller lade en 
anden gaae for sig, men Stedhavcren maatte da ikke savnes'; den 
Udfordrende derimod kunde i intet Tilfælde unddrage sig Kampen. 
At udeblive fra en belover Holmgang, ansaaes for enUdaad, vær
dig at brændemærkes med evig Skiend.se!. Hvorledes Nordboer
ne straffede saadan Nedrighed, sees af folgende Steder. I den 
lærerige *)  Vatnsdæla S., som nu paa en Norsk Hædersmands Be
kostning besörgeß udgiven med Oversættelse og Anmærkninger ved 
Hr. Sekretær Verlauf, hedder det i 32te Kapitel ;,r ’ Berge havde 
’’udfordrer Jökul, og F.innboge den Stærke ligesaa Thorstein hans 
’’Broder til Holmgang. Da Jökul og Thorstein modre, men Finn- 
”boge og Berge ikke, saa gik Jökul og FaxaSrand ril Finnboges 
’’Fæstald, fandt der cn Træbul, som de bare ril Kamppladsen. 
"Paa Ballens Spids udskar Jökul et Kalvchovcd, indhuggede deri 
"Forbandelses-Runer ; derpaa dræbde ban en Hoppe, aabnede dens 
’’Bryst, og satte den överst paa Bullen, med Hovedet vendt mod 
’’Finnboges Bolig.,, Ligeså 1 siger Gisle Sursons Saga i 3die Kapic. 
’’Schieggo havde udæsket Keilbein, Gislaus Staldbroder; hin kom 
"ti! Holmgangssrcdet, men Modstanderen havde af Frygt unddra- 
”get sig. Schieggo gaaer da til sin Smed, og beder ham efter- 

*) hidtil utrykt. Bekostet af Ridder Jacob Aal.
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’’giore Kolbeins og Gislaus Billeder staaende den cne bag den an
iden , for ar disse kunde opreiscs paa Stedet dem til evig Skiend- 
”sel.<( Det samme fortælles i Finnboga Rammas haandskrevne Sa
gas 17de Kapitel. Man erindre sig herved, at Egil, da hans 
Begiæring ved Tvekamp at maatte bevise sin Ret ril en Arv efter 
hans Kones Frænder i Norge, var af Kong Erik Blodöxe efter 
Dronning Gunhilld« Tilskyndelse blcvcn ham afslaaer, opreiste 
paa Oen Herlo, som vendte imod det faste Land, en Nidingstang, 
af Hasseltræ, i en Biergklöfr, satte paa samme et Hestehoved 
med gabende Mund, med folgende indhuggede Runeformel. 
’’Denne Nidingstang opretter jeg her mod Kong Erik og Dronning 
’Gunhilld; og disse Forbandelser henvender jeg mod de Land
sætter, som beboe dette Land; de blive om vankende uden 
"visse Bopæle! og de have intet roligt Tilholdsted, forend de faae 
"drevet K. Erik og Dronning Gunhilld udaf Landet !iC

V.

Vi komme nu til de Regler, der iagttoges ved selve Kam
pens Holdelse. De kunne haldes, enten man vil Love, eller 
Vedtægter; thi i saa ferne Tider er det vanskeligt at bestemme, 
hvad der egenrligcn var Lov. Men da de Beste af disse Regler 
vare overalt i Norden anragne, da vi desuden have et bestemt 
historisk Vidnesbyrd om, at Frode, hvilken Suhm vist nok 
snarere for sildig end for tidligen har antager at være den 7de, 
i det seneste i 6te Aarhundred allerede har giort Tvekamp til 
Gienstand for Love, saa indsees ei, hvorfor man ikke skulde 
turde kalde de almindeligste af disse Vedtægter, Holmgangs-Love.
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Det er Umagen værdt, strax at fremstille ved Siden af 
hinanden Frodes Love, den i Spörgsmaalct om Tvekamp classiske 
Kormaks Sagas, og til Sammenligning Uplands-Lovens Yttringer 
Tvekampe angaaende.

Frodes Bestemmelser angiver Saxo, hvis Ord vi hidsætte 
i det Hele efter Vedels Oversættelse, saaledes: ’’Hvor som 2 
’’trættes, da skulde de ikke fæste hverandre Lov ved Eed, eller 
’’nedsætte noget Pant paa enten Sider. Hvo som æsker Pant af 
’’nogen, han give den samme, af hvilken han det begiærer, f Mk. 
’’Guld, eller straffes paa sit Legeme, som vedbör; tbi saadanne 
’’Pant give Aarsag til megen Trætte. Hvor som to trættes, de 
’’skilje sig ved Kamp. Thi det staaer bedre at skierme sig med 
’’Haanden, end med Munden. Hvo som udi Kamp træder med 
”en Fod af Kredsen, han har tabt, og boder for Sagen, som 
’’hannem tillægges. Dersom det hender sig, at mindre Mand 
’’(maaskee rettere Almues Mand) trættes og udæsker nogen Kæmpe, 
’’da maa Kæmperen ikkun bruge Alen lang Stang og sit Harnisk. 
’’Slaaer nogen Udlænding en Dansk Mand ihiel, da böde 2 Udlæn
dinge med deres Hals for 1 Dansku. Uplands - Loven, der 
vel, som den findes udgiven, er forfattet efter den Svenske 
Kong Birgers, Magni Sons, Revision, 1295, men hvis Bestand
dele dog kunne være fra 12te eller 11te, ja maaskee fra iode Se- 
kulum , udtrykker sig paa folgende Maade: ’’Siger En Ukvems
ord mod anden Mand, f. Ex. Du er ci Mands Mage., du har 
ei Mandsmod i Bryster, (og den anden svarer:) jeg er Mand som 

'Du; da skulle de mode, hvor 3 Veie stöde »ammen. Kom
mer Æskeren, og ei den Udæskede, da være denne en Usling,
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som han kaldedes; han stedes ikke til Ecd eller aflægge Vidnes
byrd, hverken for Mand eller Qvinde. Möder den Udæskede, 
ei Udæskeren, da udraabe han 5 Gange Nidding, og ridse et 
Mærke i Jorden, og denne være saa meget siettere Mand, som 
han talede, hvad han ei vovede at holde. Mode de begge,
med fulde Vaaben, og den Udæskede falder, da udsones det 
med halv Mulkt, Men falder den Udæskendc, da ligge han 
paa sin .ubesindige Gierning ; han bödede med Livet for sin kal
de Tunge, og henkastes paa Marken uindlóst.”

Kormaks - Sagas Angivelser ere tagne af Tildragelser för og 
i det i ode Aarhundrcd; de ere de tydeligste, og lyde saaledes:” En
hver skal have 3 Skiolde, men naar de ere forhuggede, skal 
man træde ind paa Teppet, om man end tilforn har veget, og 
siden med sine Vaaben tage imod Huggene. Den, som er bleven 
udfordret, skal hugge först. Om nogen vorder saaledes saaret, 
at der kommer Blod paa Teppet, da er man ikke pligtig at stri
de længere. Den der stiger med den ene Fod uden for Hassel
stængerne, ansees for at vige; stiger han uden for med begge 
Fodderne, ansces han som slagen paa Flugten. En Mand skal 
holde Skiold for hver af de Stridende. Den der faaer större Saar, 
böde 3 Mark .Solv til Holmlösen.,,

Vi skulle nu i det Enkelte korteligen undersøge, med hvil
ke Forspil Kampene begyndte, Hoved- og Bipersonernes Roller, 
Angrebets og Forsvarets Beskaffenhed, hvad der bestemde Fægt
ningens Ophor, og endeligen den betydningsfulde Handling, hvor
med de undertiden sluttedes. Til de fleste af disse Punkters Op
lysning cre i der foregaaende Bidrag meddeclte.

Hid, Sti. Skr. ri Deel, I Hafte 18op. I i
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Saasnarf Holmgangsmændcne fremtraadde paa Pladsen, hib- 
sede de sædvanligen hinanden med en haard Tiltale, stundum med 
Skieldsordi Da den Halogaiandske Kæmpe Kol! Krappe forelagde 
den Tronhiemske Konge Haral Gulldmund Valget imellem, at mo
de Kæmperen i Holmgang pna Gorha-Elven j eller at udlevere sin 
Datter den skiönne Asa, sendte Kongen i sit Sted forst Helten 
Hemming fra Nummedalen, derpaa, da denne var dræbt, den 
berömte Sturlaug Starfsame, hvis Historie i en særskilt Saga no
get vidunderligen er beskreven. Koll kaldte dem Hunde, cg 
de betitlede ham som en futil Trold. Drag hellere hiem igicn,
sagde han til Sturlaug, og siig, at du af mig er overvunden-. 
Udleveer mig forst dine Vaaben; send siden Asa til mig, og siig 
hende, at du ikke torde slaaes med mig. Efter denne Tiltale, 
ynderrettede man sig giensidigen om hinandens Vaabcn, som of
test for at faae at vide, om de ei havde Tryllekræfter, og nu 
oplæste man de Holmgangs Vedtægter, man forbandt sig til at 
folge, cg hvorom man, som forhen- er sagt, var bleven enig. 
Det egentlige Forspil varede saalænge, til Skioldcne vare forhuggede. 
Man havde nemlig 3 Skiolde, hvormed man, det ene efter der 
andet, værgede sig. I- Frithiof den Fræknes Historie saqe vi, 
ar han begyndre med Piilskud; thi de-horde til de lette Vaabcn. 
Saalænge Forspillet varede, var man ei bunden til nogen bestemt 
Frastand fra hinanden, eller ril at holde sig paa det under Fod- 
dorne lagre Teppe-, men kunde frit giöre nogle Skridt tilbage eller 
frem, som Omstændighederne det udkrævede.

’»1 •
Hoitngangsmændene ledsage-des til Kampen af deres nærme

ste Slægtninge eller, kiæreste Venner. Disse vare tilstede enten 
som Tilskuere, eller som Secundantcr, for at holde Skiolde for
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Kæmperne. I Olufs Saga i D. S. 135. Kap. iig. siges det endog, 
at Med følgernes Antal var bestemt ved foregaacnde Aftale. I 
jGunnlaugs Saga Icese vi, at Digterens Fader Illug den Sorte fulgde 
ham ti! Eægterstedet, ved det Islandske Thing, og Broderen holdt 
hans Skiold ; og ved Tvekampen i Dyngiunæs i Svcrrig forbod 
först Gunnlaug sine medfölgende Venner at deelrage i Striden; 
men de vilde ligesaa lidet som Rafns være ledigse Tilskuere, hvor
for de og alle bleve nedlagre. I Skriftet : pördr rhedu 13de 
Kap. siger Thord til Soria, der udæskede ham til Enekamp, 
fordi han havde dræbt haps Eroder: ’’ikke vi! jeg bruge nogen 
Vold imod dig. Alle vore Mcdtolgcrc skulle sidde rolige, men 
.vi to skulle fægte med hinanden, og skulde jeg döe, forbyder 
jeg dem alle at tilföie dig nogen Skade.I Holmgangen med 
Asgault, som efter Vigaglums - Saga forhen er beskreven, vilde 
man have Eyulf til at holde Fridgeirs Skiold i Striden med Kæm
pen; men han vægrede sig, og tilbod sig derimod at gaae i 
Fridgeirs S.ted. Idan vilde nemlig hellere spille en Hoved- end 
en Bi-Rolle; og da Ivar tilbod sig at være ha-ns Skioldholder, 
frabad han .sig Pgsaa dette, sigende, at cens egen Haand er den 
huldestc. Han stolede altsaa mere paa sig selv end paa Haand- 
Jangere. At i øvrigt slige Secundantcr ved Opmærksomhed og 
ved Maaden at styre Skioldcne paa, meget kunde hielpe Hoved
kæmperne, lider neppe Tvivl. I Berscs Holmgang med Steinar, 
der fortælles i Kormaks - Saga, holdt Kormak Steinars Skiold. 
Da Bcrse havde hugget efter sin Modstander saaledes, at hans 
Sværd Hviting sad fast i Jernbeslaget omkring Kanten at Steiners 
Værge, saa loitede Kormak Skioldct hastigen i Veirct, og gav 
derved sin Principal ,Leilig,hcd til at hugge Berse Jangs den ene

li 1
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Side, saa han Faldt. Fordelingen af Mcdfólgerne, hvor disse 
alle ellers tildeels stillede sig mod hinanden, var forskiellig og 
bestemt efter Overeenskomsr. Snart streed i med i, elle e med 
2, og saa videre lige mange mod lige mange, snart vovede En 
af Hovedkæmperne sig mod alle Modstandernes Medhiclpere, denJ 
ene efter den anden. Ogsaa herpaa have vi tilforn meddeelr Ex
emples Berömte Holmgange havde en stor Mængde Tilskuere,, 
eg det ei blot Mandfolk, men, som Steingard i Kormaks-Saga 
og Ogne i Hervarar - Saga vise', ogsaa- Fruentimmer.

Naar Skioldene vare forhuggede, og man’ kom hinanden 
med Sværdene paa Livet, da betraadde man det under Föddernc
Jagte Teppe, og da var det egentligen, at den alvorlige Strid 
begyndte. Hvo der fra dette Öieblik traadde blot med den ene
Fod tilbage uden for Hassierne,- han sagdes, som der hedder i
Kormaks Historie, at vige. Det var tilladt Heltene foruden det 
eneSværd, de drog af Skeden, at have er ander, hvis Fæste, for 
srrax at kunne bruges, var hæfter til höirc Haand. Saalcdes bar 
Egil baade Naudr og Dragvendel, saaledes var Ormstunga i Stri
den mod Thorgrim ruster baade med*  sit eget og der af Kong 
Erhclrcd erholdte Sværd. Glavindets Længde var ordentligviis i 
Alen, venteligen saa kort, netop for at man skulde være hinan> 
den desnærmere. Saa havde allerede Frode bestemr i Kæmpernes 
.Strid med Almuesmænd, men Historien lærer, ar denne Længde' 
siden har været i alle Tilfælde den sædvanlige. I Halffsrecka 
Saga hos Biörner C. 10. byder Half sine Kæmper, ar ingen af 
dem maatte have længere Sværd end i Alen; og de lode dem 
giöre Saxe, d. e. korte, men meget tykke Glavind, paa det 
Huggene skulde blive des større. Mærkelige erc disse Kæmpen
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Thorkeîs Ord i Kormaks Saga ril Holm-gangs - Berse, som havde 
er langt og skarpt Sværd: ”Dct Sværd, du har, Berse, cr 
‘’længere, end Loven tillader!” Berse vidste ikke at besvare dem 
paa anden Maadc, end at hæve Hviting og give Thorkel Banehug. 
At den Udfordrede skulde hugge forsi, var en ufravigelig Re
gel. Og nu vcxledes det ene store og svære Hug efter der andet 
i regelmæssig Folge. Man læse herom den majestætiske Beskri
velse af Angantyrs Kamp i Hervara-Saga. Som to ranke Granner 
paa Fieldryggcn, naar Nordvinden ryster dem; med Magt stödes 
de sammen; Grenene vikle sig i hinanden; de brage og Nabo- 
.Biergene give Gienlyd. Saadanne vare Nordens Kæmperes Holm
gangs-Angreb. Kunst og Kraft, Behændighed og Styrke kappe
des at tilvende Kæmperen Seiren. Sttindum, men sielden, kom 
Holmgængerne i saadan Hidsighed, at de satte alle Regler til Si
de. Naar Egil forfulgde Berserken Liotr med Hug paa Hug, 
og jog ham udaf Kredsen om paa Marken, eller naar samme Egil, 
da han mærkede at intet Sværd, end ikke Dragvendel, vilde bi
de paa Atle, farer ind paa ham, og giör Sagen af, ved at br- 
de hans Strube over, saa er saadan Frcmgangsmande vist nok be
synderlig; men det synes og, at selv denne Kampenes Uregelmæs
sighed har været en af Grundene, hvi man ikke vilde erkiende 
eller indrömme ham de paa saadan Holmgang byggede Rettigheder.

Kunde Striden ikke endes i Dag, saa droge Kæmperne hiem, 
tilbragde Natten venskabeligen med hinanden, og fornyede Fægt
ningen Morgenen efter. Denne saavelsom den forste Kampdagi 
Morgen kaldes derfor Vigliost eller Kampens Lys. Fik Kampen 
efter lang Fægtning endda ikke Ende, men man skiides ad paa 
begge Sider uovervundne, saa fattede man undertiden saamegen 



Agtelse for hinanden., at man stiftede indbyrdes Venskab eller 
endog Fostbroderskab. Faa den Maade opstod efter Sturlaugs-S. 
den nöieste Forbindelse mellem Sturlaug og Framer, ovennævnte 
Holmgangsmand? Kolis Broder. Den sædvanlige Regel for Holm
gangens Slutning var, naar en af Kæmpernes Blod flöd ned paa 
Teppet.; og denne holdtes saa srrængt, at en liden Uforsigtighed 
eller blot Hændelse her var afgiorende., om den let saarede 
end ikke havde givet ct I4ug. Hvor harmfuld Gunnlaug i Stri
den med Rafn blev over, at en Splint saarede hans Kind, er for
hen omtalt. Paa lignende Maade blev Kormak i Kampen med 
Berse saaret i Tommelfingeren. Begge maatte betale deres Holm
lösen; men Kormak tilföjede: det er en liden Seier., som Ben
se har erhvervet ved mit Uheld, skiönt vi nu maae skilles ad.

Som vi forhen saae, at i Kamppladsens Tilberedelse vare Skik
ke , der antydede noget Hensyn til religiös Overtro, saa for
holdt det sig og med den Handling, hvormed den Seirende slut
tede Holmgangen, især naar samme angik en betydelig Arv eller 
Ejendom. En stor og gammel Oxe fremför.des paa Pladsen, un
dertiden 2, saa at hver Stridende fremlcdte sin; Oxen kaldtes 
Blornaur. Kæmperen, der havde nedlagt sin Modstander, afhug dens 
Hoved; og troede saaledes at hævde sin lovlige Sejer, og der- 
paa at kunne tilegne sig alle den Overvundne» Ejendomme. Saa 
giordc Egil efter Atl.es og Kormak efter Thorvards Drab. Man 
kaldte det: at vega sig til Aris; og hvad end Nordboerne tænkde 
ved dette, saa er der uden Tvivl vist, at det har sraact i For^ 
bindelsc med magiske eller dog andægtige Ideer.

VI.
Efter saaledes at have sammenstiller det vigtigste af hvad 

vore Nordiske Skribenter have nedregnet om Holmgange, deres 



Cha-rakréet*  og Beskaffenhed, staæer nu kun tilbage, med et Par 
Ord at omtale deres Afskaffelses-Historie, De ophorde ved Cbri- 
stendommens Indforelse, og gik ikke, som i andre for dem dog 
ci saa passende Lande, over i Lovgivningen ; men forsvandt i 
det mindste som offentligen gyldige Handlinger, aldeles, indtil 
Mode eller Smitte fra Syden kaldte dem, dog stedse kun som 
Skyggebilleder, tilbage.

At Popos Mirakel med Jernbyrdct gav Anledning til Tve
kampes Afskaffelse i Danmark, er bekiendt nok. Historikerne ere 
uenige, om det skcetc i Harald Blaarands eller Svend Tveskiægs 
Tid. Saxo paastaaer der sidste, Sulim antager det forste. Uden 
at afgiöre dette Spörgsmaal, tillader jeg mig blot at tilsætte denne 
Omstændighed. Thangbrand, af hvem Oluf Trygguesen betien
de sig til at christne Island, skiönt da forgieves, opholdt sig 
én Tid i Danmark hos Biskop Albert af Aarhuus; solgde siden i 
Venden et Skiold for klart eller brændt puurt Sölv til Kong Oluf, 
og kiöbde sig derfor en smuk Irsk Pige, hvilken han forde med 
sig til Danmark. Men en Person, som Keiser Otto den 3die 
havde sat der til Gidsel, bad ham indstændigen om hende; og da 
Thangbrand dertil var uvillig, udfordrede han ham til Tvekamp. 
Denne kom istand, og han blev ihielslagen af Thangbrand. Den
ne maatte derfor forlade Danmark, og drog til Oluf Trygguesen. 
Dette mener Sohm at maatte være skeet Aarct 993.

Ved samme Tid omtrent ophorde Tvekampe i Norge. Om 
Grev Erik Hagensen fortæller Grctris-Saga i 22de Kap., ar, da Ro
vere og Stimænd havde Vane ar udæske agtbare Bönder til Holm
gang for at aftvinge dem Gods eller Hustruer — en Vold, hvorved 
mange fothaanedes, og mange tilsatte Livet —saa afskaffede den- 



ne duelige Regent» efter sine Landsmænds Önske, alle Tvekampe, 
og giorde alle Rövere og Voldsmænd landflygtige. Sverris-Sagi 
beretter, at Kong Sverre nægtede at modtage Kong Magnus Er- 
lingsens Indbydelse til Tvekamp. Denne mærkelige Historie 
udtrykker sig derom saaledes: Om du tör, sagde Magnus til 
Sverre, da gaae du allene med dine Vaabcn, og jeg vil mode 
dig, at vi kan hugge paa hverandre; og beholde da den Fordcel, 
som Gud vil; og han faae Sejer, Riget og den Kongelige Vær
dighed. Kong Sverre svarede : vor Vanlykke er öiensynlig nok, 
om vi ikke selv kæmpe, da ^vore Krigsfolk ere satte dertil, at 
gaae i Feldtslag med os; hvorfor jeg anseer det for uanstændigt 
og urimeligt, at vi skulle slaaes i Tvekamp, som Kæmper, der 
have ingen Folk at befale over. Nu efterdi du, Kong Magnus, 
hellere önsker at fægte med mig allene, saa tag dig en Hest, og 
jeg tager mig en anden: og lader os ride Carrousel; thi saa er 
nu mægtige og anseelige Mænds Skik.<(

Ogsaa i Island afskaffedes Tvekampe i Begyndelsen af XTte 
Aarhundred. Gunnlaugs - Saga skylde vi den bestemte Efterret
ning, at, da den forhen fortalte Fægtning mellem Gunnlaug og 
Rafn havde fundet Sted under Thinget, blev der Dagen efter 
foreslaaer, og i en talrig Forsamling efter de anseeligste og vise
ste Mænds Raad vedtaget som Lov, at alle Holmgange paa Is- 
land skulde være afskaffede. Dette skede, efter denne Histories 
nöiagtigen bestemte Chronologie, A. ion.

Saaledes behøvedes kun faa Aar til at ophæve de ved man«-e 
Soklers Vedtægt hævdede Tvekampe i Norden.
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Siden jeg skrev min Afhandling, angaaende den Indflydelse, sont 

Træernes giensidige Afstand har paa deres bedre eller slertere 
Fremvæxt; har jeg havt Ledighed til, ved mange Undersøgelser, 
som det Kongelige Rentekammer har foranstaltet i Kongelige Skove, 
at giöre flere Erfaringer og .at udarbeide en fuldstændigere Afhand
ling om denne »Gienstand.

Allerede for flere Aar siden ligger dette mit Arbeide færdigt 
tH Trykken, men de Hindringer, der nwdte mig i at faae de for- 
nödne Kobberplader stukne, som vise de -undersøgte Træers Aar- 
ringes 'Störreise, have standset Trykningen. Da jeg imidlertid an
seer mit Arbeides Gienstand og de Resultater,' som jeg troer at 
burde udlede af de giorte Undersøgelser, for ikke at være uvig- 
tige til at drage den mueligste Fordeel af Skovene; saa vil jeg 
ikke opholde Bekiendrgiörelsen af de Slutninger, som jeg har ud
draget af de giorte Erfaringer, og de paa dem grundede Beregnin« 
ger, endskiondt jeg endnu ikke er i Stand til at udgive den be
nævnte Afhandling, der indeholder de særskildte Undersøgelser, 
paa hvilke disse grunde sig. Dertil er jeg saameget mere foranle
diget, som en Recensent i Algemeine Lirteraturzeirung i Iunii 
Maaned 1811, i Anledning af hans Recension af Professor - A7»-
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manni danske Forststatistik , har kastet en uforskyldt Dadel pai 
mine Grundsætninger, hvis Rigtighed alle Erfaringer maae bekræf
te, og hvis Iagttagelse kan give den tydske regulaire Forsrhuus- 
holdning en betydelig storre Fuldkommenhed og bringe det der
hen, at Skovenes Tilvæxt maa blive saa stor, at Eierne ikke mere 
kunne finde Fordeel ved at borthugge dem, da Tilvæxten maa bli
ve over 4 Procent af de voxende Træers Værdie;

1. Træerne ere selskabelige Planter, af hvilke det ene er det 
andet til Nytte, naar de alle have Plads nok, forholdsmæs
sig til deres Störreise, til at udbrede deres Rödder og 
Krone.

2. Ved Samlingen af flere Træer beskiermes de indbyrdes imod
Vindens Hæfrighed, imod Kulde og Heede»

/

3» Til Træernes fordeclagrigste Fremvæxt er der et vist Forhold 
mellem Træernes Rödder, Stamme og Krone. Dette For
hold findes forskielligt næsten for hver Træeart, og det for
andrer sig ved Træernes Alder faaledes, at de yngre Træer, 
i Forhold til deres Höjde, behove et mindre Areal til Top 
og Rödder; det forandrer fig ogsaa efter lordbunden, paa 
hvilken Træerne staae, da et större Antal af lige store 
Træer, uden at vantrives, kan staae paa den gode lord, end 
paa den slette.

Af lige gamle Træer kunne derimod færre staae paa den 
gode lordbund, end paa den slette.

4» Nöie at bestemme disse Forhold er umueligh saalænge ingen 
tilstrækkelige Erfaringer derom ere giorte, og derfor bör 
Erfaringer, ved hyilke det herefter kunde udfindes, anstille»*



. Maaden, hvorpaa man, indtil disse Erfaringer ere gierte, bör 
gaae frem, er at berragre de fuldkomneste Træer af de Træe- 
Slags, soin man agter at opelske, og ved den Afstand, som 
man giver de unge Træer, man opelsker fra deres Ung
dom af, at söge at befordre de unge Træers Dannelse til 
den Figur, • som saadanne fuldkomne Træer have» Man 
bör hverken söge at skaffe dem större eller mindre Krone. 
Om man tillige udvælger en Deel unge Træer, antegner 
den aarlige Tilvæxt af deres Stammers Omkreds, og, saa- 
snart den i flere Aar aftager, giver de unge Træer mere 
Plads, saa vil man neppe forfeile sit Oiemed, paa en dertil 
beqvem lordbund at opelske fuldkomne Træer og at befor
dre deres mueligste Tilvæxt.

Jo tættere Træerne kunne staae uden at det ene skader det 
andets Tilvæxt og hindrer det i at faae den Dannelse, 
som det behöver, for i en moden Alder at blive et fuldkom
ment Træe, jo fordelagtigere er det.

Et Træe med en höi Stamme og med en uforholdsmæssig li
den Krone er ligesaavel en Vanskabning, som aldrig kan op- 
nnae nogen Fuldkommenhed > som et Træc med en stor 
Krone og en lav Stamme.

Naar man har opelsket saadanne lange unge Træer, som ikke 
kunne bære sig selv, uden ethvert igien at stötte sig til sin 
Naboe, nodes man at vedblive alene at, udhugge de under- 
trykre Træer, da ellers Skoven staaer Fare for at omkastes 
af Vinden, hvorfor man vel bör vogte sig for, alt for tæt 
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sluttet at opelske unge Træer, ¿a Feilen siden vanskelig 
lader sig rette«

9. Man bör sorge for, at alle Træets Dele kunne tiltage i et 
rigtigt Forhold. Staae Træerne enten for tæt sammen eller 
for langt fra hinanden, forfeiles dette Forhold, Træernes 
Væxt forhindres og foranlediger, at Træet naacr en ringe 
Grad af Fuldkommenhed.

10. Træerne bör derfor i deres forste Ungdom staae saa tæt slut
tede, at alle Grenene, som fremkomme paa denHöide, som 
den glatte Stamme bör have, Tid efter anden kunne qvæles, 
forinden de blive saa store, at de, naar de bortrörre, kunne 
levne Saar« Derved forstaaer det sig dog nu, at dem Tid 
efter anden bör gives större Plads i Forhold til som deres 
Störreise tiltager, da deres Tilvæxt ellers vil blive mindre, 
end den burde være» Naar Stammen saaledes har faaet sin 
tilbörlige Höide, uden at Aarringenes Tilvæxt derved er for
mindsket, saa bör man være ligesaa omhyggelig for, at der
efter ingen af de nederste Grene af Træernes Kroner qvæles 
ved de omstaaende Træer, da de alle behoves til Træernes 
fordeclagtigste Vegetation, og da enhver tör Green, over 
hvilken Barken ikke i kort Tid kan overgroe, nedsætter 
Træet i dets indvortes Godhed, giör det mindre skikket til 
det Brug, hvortil det kunde anvendes og ofte, naar disse 
Grene ikke i Tide forsigtigen afskiæres, har Træets alde
les Fordærvelse til Folge.

11. Naar de unge Træer fremvoxe, og ikke i Tide udtyndes, bli
ver Pladsen for snever til dem alle. De stærkere under
trykke da vel de svagerej men de lige stærke standse ind



byrdes hinandens Vext og enhver Strid af Mangel paa til
strækkelig Næring er skadelig, ikke alene for de svagere, 
men endog for de stærkere Træer.

12, Det er en almindelig Mening, at Træer, som opelskes i en
overmaade tæt Skov, blive höiere, end de Træer, som gives 
et större Rum. De Erfaringer, som jeg har giort, synes 
mig at hentyde til det Modsatte. Saadanne Træer kunne 
vel i 'deres Ungdom, saalænge Striden mellem dem er paa 
Liv og Död, og saalænge deres hele Vegetations Kraft næs
ten er indskrænket til Höidevexten alene, en Tid lang aar- 
Jig giöre længere Skud, end andre vel stillede Træer. Men 
i Naturen har intet, som er overdrevet, Bestandighed, og 
efter en stor Anstrængelse folger almindeligen en lige Svæk
kelse. Naar de til deres Forlighed have opnaaet en ufor- 
holdsmæsig Höjde , pidskes de af Vindene frem og tilbage, 
tiden at have egen Kraft til at imodstaae dem, og, dersom 
Erfaringen ved flere saadanne Træers Undersøgelse i Almin
delighed skulde bekræfte, at Aarringene i deres Rodender 
tiltage mindre end i Toppen, saa maae nödvendigen Væd- 
skerne, som op- og nedsrige i dem, derved mode Hindrin
ger, som standse Vegetationen, og saaledes det Træe, som 
man i Førstningen sögte at danne til et meget hoir Træe, i 
en modnere Alder langt fra ikke opnaae den Höide, som 
et andet Træe, der tillige med Tilvæxten i Höiden erhol
der en forholdsmæssig Förlighed, opnaaer.

13. Ved intet Træe er det vigtigere at have Hensyn til, at det
fra Ungdommen af faaer en forholdsmæssig Plads til at ud-



brede sine Grine, end ved Egen; da intet Træe mindre I » p
taaler andre Træers Toppes Berörelse, og enhver Green» 
som ikke har frie Tilgang til Luften, udgaaer.

Endogsaa de Grene, som sidde langt nede paa Egenes 
Stammer udgaae sædvanligen, om de ogsaa have opnaaet en 
betydelig Forlighed, saasnart Træets överste Grene ovenfor 
ganske overskygge dem. Det er derfor dobbelt vigtigt ved 
Egetræerne at folge den af mig anförte Regel, for at danne 
baade deres Stammer og deres Kroner.

. . i ”
Alt dette forudsat, anseer jeg den Behandling, som man al- 
mindeligen bruger i Tydskland og i nogle danske Skove, 
at være meget feilagtig, i Skovene alene at borttage de un
dertrykte Træer, istedet for at man saaledes, som Evelyn 
og Nichols i England anvise, burde skaffe de bedre Træer, 
eller de Træer, som staae i en god Afstand fra hinandent 
Luft, ved at afhugge endeel Grene af de Træer, som hin
dre dem i deres Væxt, eller, hvor dette skulde findes for 
vanskeligt, at omhugge disse Træer selv,

✓

I Tydskland udhugger man meget almindeligen de Onder
trykte Træer ikkuns hvert 30te eller 40de Aar, hvilken sield- 
ne Udhugning har flere betydelige Uleiligheder. De væxte- 
ligste Skovstrækninger holdes derved tilbage efter de min
dre væxtelige, og der udhugges da paa engang saamange un
dertrykte Træer, at de tilbageblivende Træer meget let 
kunde komme til at lide under denne hastige Forandring, 
om et saa stort Antal udhugges, som Hartig angiver. Ikke 



0

heller kunne Træerne i de forste Aar ganske udfylde Rum*  
mer, söm de borthugnc Træers Rödder og Toppe havde 
indtager. Jordsmonnet er fölgclig ikke fuldkommen benyt
ter. Nicholf vil, at Udhugningerne skulle skee hvert andet 
og i det længste hvert 5te Aar, hvilker ved mange, og maa- 
skee ved de fleste engelske Skove ikke iagttages, men der
for ikke mindre fortiener at ansces for fordcelagrigr. Ud- 
tyndningen bör skee saaledes efterhaanden, at Træernes Til- 
væxt ingensinde ved Skovenes alt for store Tæthed formind
skes. Det er desuden med Træer, ligesom med alle andre 
organiserede Legemer i Naturen, at paa deres Dannelse ik
kun fordeelagtigen kan virkes i deres Ungdom og, naar Ti
den i samme er forsömt, er den skete Skade ikke mere at 
oprette. Et gammelt Træe er det umueligt at skaffe en for- 
deelagtig Ramification,

16. Ved at forene den tydske Skovbehandling, forsaavidt ved sam
me opelskes ung Skov i regulaire Hugster ved de gamle 
Træers naturlige Besaaening, og derimod ikkuns bruge kun
stig Besaaening og Plantning, hvor den naturlige Besaaening 

' • formedelst Localet ikke kan finde Srcd, med den gode en
gelske og franske Forsthuusholdning, der ved Træernes for- 
deelagtigste Afstand fra hinanden giver dem den bedste Dan
nelse og vedligeholder dem i bestandig god Vcxt, holder jeg 
for, at man vil give Skovene den største Fuldkommenhed 
saavel i Henseende til den aarlige Træc-Production, søm i 
Henseende til den rene Forded for Skovenes Eiere.

Sel. Skr: TI Deel. JI. Hafte 1816. B
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17. Den naturlige Besaaening er allevegne ar foretrække for den kun
stige, hvor. Skovene crc af den Beskaffenhed, at den kan til- 
vciebringes.

Den kunstige Besaaening er at foretrække for Plantningen 
der, hvor rnan ved samme kan opnaae sit Oiemcd, og ik- 
kuns der, hvor den kunstige Besaaening ikke heller kan fui- 
de Sted, bör man plante. I England og mange Slider i 
Frankrig feiler man, efter min Formening, deri, at man næ
sten allevegne planter, og ikkuns har liden Kundskab om, 
hvorledes man ved hensigtsmæssig Gjennetnhugning ikan 
skaffe sig en tilstrækkelig naturlig Besaaening. Evelyn er
klærer sig dog imod Plantning der, hvor man kan saac, da 
derved tabes nogle Aar, og de Træer, som have Pælerod, 
ved Omplantningen inaac miste samme»

i S. Af de Vegetations Undcrsögelser, jeg i det Foregaaende har 
anfort, kan man gjöre sig rimelige Slutninger om den Til- 
væxt, man i der mindste tör vente i de Skove, hvori de crc 
gjorte. Naar tages Hensyn til, at cn stor Deel af Træerne 
have været afbidte i deres Ungdom, hvilket i Fremtiden 
ved vel fredede Skove ikke kan finde Sted ; at Træerne gan
ske have været overladtc til en uvis Skiæbnc; at de snart 
have staaet for tæt sammen, og snart for aabent, saa kan 
man med Vished antage, at den tilkommende Vegetation, 
især naar tillige ikkuns de Træearter opelskes paa hvert 
Slags Jordbund, som til samme cre skikkede, og rigtige 
Grundsætninger fulges ved Skovenes Behandling, vil blive
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betydelig större end deri, som findes i Vegetations • Ta
bellerne.

tp. Ved Skovenes Behandling bör man mindre have Hensyn til, 
at skaffe de enkelte Træer den mueligstc Frcmvæxt, end. 
ved Skoven, som opelskes, at skaffe Eieren den störst mue- 
lige Fordeel,

Ved den Behandlingsmaade af Skovene, som jeg her fore- 
slaaer, frembringes ikke alene en betydelig större Træemasse 
i lige Tid, end den, som kan frembringes paa den sædvan
lige tydske Maade, men Eieren nyder ogsaa lar^t tidligere 
Fordcel af sine Skove, hvilket, naar rigtige Sammenligninger 
giöres over de Fordele, Skovene paa den ene eller anden 
Maade afkaste, betydeligen foröger Fordelen af min Behand
lingsmaade.

ao. Naar Egetræerne behandles paa den af mig foreslagne Maade, 
onnaacs og den Forded, at man erholder mere svært Tom
mer og derved vægtigere Piccer, end ved den tydske Be- 
handlingsmaade, og efter det, som man i England paastaaer, 
er Tommeret af yngre Træer til Skibsbrug fordcclagrigeré, 
end det af ældre, da de store Aarringe indbyrdes ere bedre 
sammenføjede, end de mindre, hvortil jeg maac tilföic, at 
rimcligviis Kiærnen i meget gamle Træer er overmoden, 
har tabt sin Kraft og nærmer sig Forraadnelsen, og Tom
mer af yngre Træer er seierc og vanskeligere brydes end 
det af ældre, hvilket ikke er uvigrigt ved Skibsbygningen.

B 2
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Zi. Ved tidligen at bestemme hvilket Træe, der efter sin Stilling 
i Skoven skal blive stauende til Fremvæxt, og hvilke dets 
Naboer Tid efter anden skulle borthugges, vil der sieldent 
mode, at de ril Fremvæxt bestemte Træer udgaae eller be
skadiges, forinden de have naaet den tilsigtede Modenhed, 
da Træer, som have naaet en Alder af omtrent 20 Aar, og 
i denne ere sunde og friske, naar de staae paa en god Jord
bund og ere vel stillede, meget sielden tage Skade, og skul
de disse Træer i en yngre Alder tage Skade, saa vil der fin*  
des er saa stort Antal af unge friske Træer, som staae tæt 
omkring det udgaaede, at man let vil kunne vælge et andet 

w i dets Sted, som man agtede at opelske til et Hovedrræe, 
og nogle faae Alens Forskjel i Afstanden fra de nærmeste 

. Træer, som ere bestemte ril ar opnaae lige Modenhed, vil 
ikke kunne giöre nogen betydelig Forskiel paa deres for- 
deelagtige Tilvæxt,

Der har hidindtil, saavidt jeg skiönner, aldeles manglet paa 
gode Beregninger over Skoves aarlige Tilvæxt og over den Ind
tægt, som man, paa Grund af samme, tör love Eieren, Cramer 
beregnede Skovenes Tilvæxt efter deres Træemasse , naar de vare 
væxtelige, til 2 pCr. aarlig. Overforstraad Har tig, som indsaae, 
at en Skov, som bestaaer af ældre Træer, ikke bör beregnes til at 
tiltage saamange pCt., som en yngre Skov, beregnede de mindre 
Træers aarlige Tilvæxt til i Kubikfod, og de större Træers til f 
Kubikfod, og faldt derved i en lige saa stor Feil, da et stort Træe 
aarlig kan tiltage mange Kubikfod. Senere har han, i den sidste 
Udgave af Anviisningen til Forsttaxationen, forladt sin af saamange 

V
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Forstmænd paa hans Authoriret antagne Taxering, og gjort nye Er
farings-Tabeller, som aldeles ikke ligne hans furste og som, lige- 
saalidt som disse, kunne grunde sig paa rigtig anstillede Erfarin
ger. Træernes Antal paa Arealet er af ham i disse i visse Perio
der endnu mere forögct, ikke formindsker, hvilket burde været 
skeet, Afdrivnings-Perioden af Eeg paa god Jord endnu mere for
længer, og Tilvæxtcns Forhold i Træernes forskiellige Alder al
deles forfeiler. For at bevise det, vil jeg alene anföre, at efter 
Hartigs Tabcll D, tiltage de bedste Ege paa god Grund, naar man 
beregner Forskicllen af deres Indhold fra det 40de Aar til det 
óode, 7 pCt.; fra det 60de til det 90de, 3J pCt., fra det 90de ril 
det 120de, if pCt., fra det 120de til det 150de, 2 pCt., fra det 
150de til det igode, 14 pCt., fra det 180de til det 210de, ifpCt. 
Hvorledes er det mueligt at antage, at Egene fra det 120de ril 
det 150de Aar skulde have flere Procent Tilvæxt, end i den fore- 
gaaende og efterfølgende Periode.

Paa den gode Jord er i denne Erfarings Tabcll antaget lige 
saamange Ege i det 90de Aar som paa den middelmaadige, i den 
yngre og höiere Alder et mindre Antal. Naturens Love have ik
ke saadanne Særheder; men Ufuldkommenheden af de fundne For
hold ligger tydeligen i Erfaringernes Ufuldjtændighcd, Med Er
faringerne om de øvrige Træearters Tilvæxt, har Overforstraad 
Uartig ikke været heldigere, og jeg onsker,’ at hans Lærlinge maae, 
ved efter hans Anviisning at udkaste andre Erfarings-Tabeller, be
dre finde den sande Tilvæxt i Træernes forskiellige Alder.

Ved Beregninger om Træernes Tilvæxt bor ikke alene Skov
grundens Beskaffenhed, men og Træernes Afstand fra hinanden ta



ges i Betragtning, og paalidclige Vegetations-Undersøgelser giorcs 
paa ethvert Sted. Overforstraad Uartig har selv i sin Bog og i 
flere Tabeller anfört en störte Tilvæxt af Træer, som ikke staae 
saa tæt sluttede, som han forlanger det til en fuldkommen, med 
Træer vel begroet Skov; han tilsraaer endog, i den sidste Udgave 
af sin Anviisning, at den Skov, som i de forste tvende Perioder 
ikke har havt det fuldkomne af ham bestemte Antal af Træer, i 
de efterfølgende vil kunne blive lige saa indbringende, som den 
fra Ungdommen af fuldkomne Skov ; men han har antaget denne 
Tilvæxt for velstillede Træer alt for ringe, og mueligen anstillet 
Forsøgene med faa, med mishandlede eller under ufordeelagtige 
Omstændigheder opvoxne Træer. Jeg vil her forsøge at udkaste 
en Beregning over Træernes Tilvæxt, paa god Jordbund, og dertil 
antage, at et Ege- og Bogetræes Indhold bor beregnes som en Keg

ele af lige Hoidc med Træet, og hvis Basis er liig Træcstammens 
nedérste Giennemsnir; saalænge Træet nemlig endnu ikke er 40 
Aar gammelt; men at Træet fra det 40de til det gode Aar nær
mer sig meere og mcerc Indholdet af en Cylinder, som er halv 
saa höi, som Træet, og har lige Grundflade med sammes Grund
flades nederste Gjennemsnit, og at Egetræet fra det 80de til det 
120de' Aar er at beregne som en saadan Cylinder.

Efter adskillige Forsøg, som i de Kongelige Skove ere giorte 
ved Træernes Fældning og deres noiagtige Opmaaling, har dette 
Forhold syntes mig at være det rigtige, endskjöndt jeg tilstaaer, 
at det, efter Skovenes forskiellige Beskaffenhed, ved nogle Skove 
vel kunde findes at være for stort, ved andre forlidet.



Jeg antager, at i regulaire Skove Egetræerne kunne opnaae 
den atrraaede Fuldkommenhed i et Tidsrum af 120 Aar, hvilket 
Erfaringerne i England, og de af mig foranstaltede Undersøgelser i 
Danmark synes at bevise, og at Bøgetræerne kunne opnaae den i 
So Aar. Jeg antager endvidere., at disse Træer i de første 40 
Aar tiltage j Fod i Høide, i de næste 40 Aar j, og Egene i de 
sidste 40 Aar | Fod aarlig.

Jeg antager fremdeles, at velstillede Ege og Böge paa god 
Jordbund aarlig tiltage i Tomme i Rodenden i Tværmaal, og at 
Egene i deres Ungdom, indtil de ere 40 Aar gamle, have Kroner, 
hvis Diameter forholder sig til deres Höide som 1: 4, hvilket 
Forhold progressive indtil det 120 Aar forandrer sig til Forholdet 
af i ; 2, Bøgetræerne antager jeg i deres förste Ungdom at hay« 
Kroner, hvis Diameter forholder sig til Træernes Höide som j : 5, 
hvilket Forhold progressive forandrer sig indtil Alderen af go Aar 
til Forholdet af 1: 3, 33 ... . Alle disse Data grunder jeg paa 
endeel Erfaringer om velstillede Træers Væxt paa god Skovgrund, 
det undtaget, om Træernes HÖidevext i deres Toppe, over hvil
ken jeg ikke endnu har kunnet foranstalte de fornødne Undersø- 
gelser. At Træet, saalængc det ikke er toptort, aarligen maac til
tage i sin Høide, synes mig klart, men, da det i en høiere Alder 
mere skyder Frugt- end Træcgrene, og Frugtgrenenc ikkuns ere 
korte, saa maa Tilvæxten i Höiden ikkuns blive liden i Forhold 
til det, den findes at være i Ungdommen. Høidevexten af Egene, 
saavelsom af Bøgene, er vel i deres første Ungdom meget sielden 
saa stor, som jeg her har antaget den; men efter de förste 8 à 10 
Aar tiltager den s.aamegct, at jeg formener? ikke at have ansat
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Hoiden af et 40 Aar gammelt Træe paa god Grund og vel stillet 
for stor, ved at ansætte den til 20 Alen, og at derfor dette ingen' 
anseelig Indflydelse kan have paa min Beregnings Rigtighed. Hol
den af Egene har jeg beregnet med det 120 Aar at kunne blive 
40 Alen, fordi jeg har funden enkelte gamle Ege af denne Höide 
og jeg haaber at man, ved ar anvende mine Grundsætninger i Al-' 
mindelighed, vil kunne opelske ligesaa fuldkomne Træer. Men 
skulde ogsaa Erfaringen i Fremtiden ikke bekræfte min Formod
ning, og Egenes Höide findes at blive mindre, saa vil det være let 
at nedsætte den beregnede Tilvæxt og Fordeel efter samme, og dog 
vil min Fremgangsmaadc blive langt fordeelagtigerc, end den hid
indtil brugelige regulaire Forsthuusholdning, som af Hartig og fle
re er beskreven.

Af Egene har jeg, med Hensyn til Tommerets Slingning 
og til Grenene, antaget deres halve Kubik-Indhold at være Brænde, 
og blot den anden halve Deel Tommer. En Favn Egebrændc, be
regnet til 50 Kubikfod solid Træemasse, har jeg anslaaet ril en 
Værdie af 2 Rd. 1 Mk., og en Kubikfod Tommer til 2 Mk., 
hvorefter Kubikfoden af Træerne bliver at beregne til 1 Mk. 3 
Sk. ; men da de ganske unge Egetræer forholdsmæssigen indeholde 
deels mindre Gavntræe, deels ogsaa Gavntræet, i Forhold til Ku
bikfoden, er af mindre Værdie, end af de ældre Træer, saa har 
jeg af dem, indtil de ere 40 Aar gamle, ansat Kubikfodens Vær*  
die til 12 Sk. En Favn Bøgebrænde har jeg beregnet til 4 Rd. 
Af Apterings-Omkostninger har jeg ingen beregnet ; men med Hen
syn til samme sat ved Egetræerne Tommerets Priis saameget la- 

’ vere og ikke beregnet Barkens Værdte. Ved Bøgetræerne har jeg
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formeent at Gavntømmerets hoiere Værdie, som jeg ikke har bragt 
i Beregning, skuide opveie imod Hugnings- og Transport-Om
kostningerne.

I disse for endeel Aar siden affatrede Beregninger har jeg 
antaget den danske Courant at være al pari med Slesvigholsteensk 
Courant, og forstaaer der sig, at ved en forandret Cours, og nu 
ved Beregning til Rigsbankdaler ogsaa forandrede Priser maac 
antages.

Jeg maae ved de angivne Data endnu anmærke, at jeg 
har antaget en störrc Afstand mellem Egetræerne, end man i 
England almindelig antager at behoves, og meget rimeligt er det, 
it Bøgetræerne i en Alder af 60 Aar kunde staae tættere, end jeg 
har antaget, uden at de derved tabe i deres aarlige Tilvæxt; i 
hvilke Tilfælde, om Erfaringen skulde vise, at en saa stor Af
stand ikke behoves, Beregningen over en Skov, som behandles 
efter mine Gundsætninger, endnu vil udfalde betydelig fordeelag- 
tigere, end jeg har affattet den, hvilket Undersøgelserne paa de 
voxende Træers Tilvæxt snart ville vise, og en saameget større 
Production da vindes. Derimod vil jeg gierne tilstaac, at paa ad
skillige Steder i en heel Skovstrækning, Træerne deels kunne 
mindre tiltage i Forlighed, deels mindre i Hoidevæxtj men i det 
hele tör jeg haabe, at min Beregning i Tiden ved Erfaringen vil 
findes ikke at have været antagen for höi.

Jeg veed, at Træerne, hvis «Toppe efter min Plan skulle 
indskrænkes, fra der Öieblik, dette skeer, mwe aftage i deres 
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Tilvæxt. ’ Men hvor meget mindre de ville tikage, vil Frfarin- 
gen först vise, og jeg har derfor ladet forfærdige 4 forskiællige 
Beregninger: een, hvori Tilvæxten er antagen halv saa stor. sorr> 
af de Træer, hvis Toppe ikke indskrænkes, een, hvor den anta
ges for 1, een, i hvilken den antages fo? f, og een, i hvilke« 
aldeles ingen Tilvæxt beregnes , efterat Toppene er indskrænkede; 
Erfaringen vil vise, hvilken af disse Beregninger kommer Sandhe
den nærmest, men jeg har, - for ikke at overdrive mine Beregnin
ger, holdt mig til den sidste, endskiöndt det ikke kan feile, afi 
Træerne, efterat deres Toppe blive indskrænkede» ville vedblive 
at have nogen Tilvæxt.

• - »•
Da Beregningen i Tabellen grunder sig paå den Forudsæt*»  

ping, at 10 Aar, forinden Skovens endelige Afdrivning skal skee$ 
mange Træer skulle borthugges, at Skoven derved sættes i mörk 
Hugst, saa vindes paa den næstfølgende Turnus 10. Aar, som ville 
giöre denne saameget fordeelagtigere, da Hoved - Træerne af Egene 
i;den næste Turnus kunne blive over 120 og Bögen 80 og 90 
Aar, istedet for at de: i Tabellen ikkuns ere beregnede, Egene 
til .110 og 1-20 og Bogene til 70 og go Aar, hvilket end mere 
rigelig; i Fremtiden vil böde paa den störrc Væxt, jeg maatte 
synes at,have beregnet Træerne i de forste 10 Aar, end de al*  
mindeligen findes at have. i
’ ■ • -■ ; •»

I Tilfælde at Jordbunden ikke skulde findes saa god, as 
Tilvæxten i Höjde eller Forlighed kan blive saa stor, som jeg 
i ; tn ih Beregning har antaget, vil det være let, 'med fornoden 
Local-Kundskab at forandre Forholdet i Beregningen for en saa?

i
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dan Skov saaledes, at den kan stemme med sammes rimelige Ud- 
btingende.

Om det er rigtigt, at til den engelske Flaade aarlig forbrix« 
ges 25000 Loads Tommer, saa maarte saa stort et Qvantum, eiter 
den af mjg foreslagne Behandling, i sin Tid kunne aarlig erholdes 
af de Kongelige Skove i Danmark og Hertugdommene alene, og 
disse da rigehgen kunne forsörge den danske Flaade og den hele 
Koffardiefart med Tommer. : En aarlig Indtægt af noget over 32 
Rdlr. af hver Tönde Land Egeskov og af over 21 Rdlr. af hver 
Tönde Land Bögeskov paa bedste Skovbund er saa betydelig, at 
jeg ikke undrer mig over, om man anseer min Beregning ved 
forste Öiekast overdreven; men jeg formener at have bygget mine 
Beregninger paa ikke faa Erfaringer, og ansat Skov - Effecterncs 
Priis saa ringe, at jeg neppe, naar Planen hensigtsmæssige!! iværk
sættes, vil kunne have ansat .Fordelen for hoir.

Naar en rigtig Beregning skal giöres over Skovenes forded- 
agtigste Bedrivt, maae ikke alene haves Hensyn ril den aarlige 
Indtægt, som kan vindes af dem, naar en vis bestemt Turnus an
tages; men ogsaa paa denne Turni Længde, og da beregnes, om 
ikke Eieren kunde vinde storre Fordeel ved en mindre aarlig 
Indtægt, som han efter en kortere Tid kunde vente, end ved en 
större Indtægt, efter hvilken han endnu skal vente en lang Række 
af Aar. De fiesre Forstberegninger over Indtægterne af Skovene 
ere giorte uden Hensyn til den lange Tid, Eieren skulde vente 
efter Indtægten, og denne er tildeels Aarsag, at der findes saamange 
Skovhadere og saa faa Skovclskere, da en Række af 200 Aar, efter 
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hvilke en Egeskov, efter de fleste tydske Formænds Grundsæt
ninger, forst skal blive moden, og af 120 til 140 Aar til en Bø
geskov, synes at være uafseelig for en privat Mands Oic, og For
delene, som efter Hartigs og Aeres Forsthuusholdning kunde hostes 
i hans Sons og Sönnesöns Tid, forinden Skovenes Modenhed, ved 
den unge Skovs Udtyndning, ere saa ubetydelige, at de langtfr 
ikke ere tillokkende.

Jeg har vedlagt Beregninger i 3 Tabeller A. B. C- af hvilke 
sees, hvorledes Indtægterne, efter min Plan, Tid efter anden 
ville indflyde saavel for Ege- som- Bogeskove ¡og det vil findes, 
at Indtægterne efter en Snecs Aar ere saa betydelige, at de end- 
ogsaa kunne begynde at lönne den Mand for sin Umage., som op- 
freder saadanne Skove, og at deres aarlige Tilvæxt bliver saa stor, 
at det, indtil de opnaae en Alder af omtrent 80 Aar, ikke kan 
være fordeelagtigt at afhugge dem, da Renter og Renters Renter 
af Capitalen, beregnede til 4 pr. C., man kunde löse af Træerne, 
ikke udgiöre saameget, som Fordelen af Tilvæxten. Ved den 
förste Turnus vil, som jeg allerede har anmærket, Indtægten mu- 
ligen i Træernes spæde Alder komme nogle Aar sildigere, end 
jeg har beregntt ; men efter denne formoder jeg vist, at den affat
tede Tabel i alle Perioder vil vise sig bekræftet ved Fremtidens 
Erfaring.

f r rf * T f ' >

Det vil formodentlig ved förste Öiekast synes paafaldende 
at paa Egene i Tabellen B er beregnet Tab imod 4 pr. C. Rentes 
Rente forinden de opnaae det go Aar og ved Bogene i det 70 Aars
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Periode; men siden igien Fordeel i det go Aar; men Aarsagen 
ligger deri at jeg ingen Tilvæxt her har beregnet paa de Træer, 
som indskrænkes i deres Kroner; men nogen Tilvæxt vil Erfarin
gen vise at de bekomme, og om de ingen skulde fane, saa vil de 
formodentlig uden de til Tilvæxt staaende Træers Skade kunne 
borttages, og den tilsyneladende Modsigelse imod de anstillede Be
regninger, efter hvilke Træer indtil deres 80 Aar ved deres Til- 
væxt vinde meer, end Capital, 4 pr. C. Rente og Renters Rente 
kunde udgiorc, om de tidligere borthuggedes, bortfalde.

For at kunne giöre en Beregning har jeg maatter antage at 
Træerne sraac i lige Afstand fra hinanden. Hvor Træerne plan
tes staaer det, naar Jordsmonnet ingen Hindringer lægger iVeien, 
i Planterens Magt at plante i aldeles regulaire Figurer; men hvor 
Træerne opelskes af Fröe vil dette være umueligt, men ved hen
sigtsmæssig Udhugning dog blive giörligt, at nærme deres Afstand 
fra hinanden enten til den ligesidede Triangels eller Qvadratets Fi
gurer, hvorfor jeg har indrettet Beregningen i Tabellen, een paa 
den Forudsætning at Træerne staae i ligesidede Triangler med hin
anden og en anden at de staae i Qvadrater med hinanden. Mid
deltallet af begge Beregningernes Fordeel maae da, saavidt jeg kan 
skiönne, sikkert kunne giörcs Regning paa.

Erfaringen har nu ogsaa i 5 Aar i mine Skove viist mig at 
saadan Giennembugning i Træernes tidligere Alder ikke er af den 
Vanskelighed, som man kunde forestille sig, at den betaler sig 
godt, og virker paa Træernes hastigere Væxt,
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Jordsmonnets forskicllige Godhed vil i samme Skov frcrrt- 
bringe forskicllig, större, og mindre, Væxt og derfor ville ikke heller 
Træerne i en regulair afdreven Skov paa samme Tid komme til 
at staae i lige Afstand fra hinanden; men om hvert 4de, höist hvert 
6te Aar enhver Deel af Skoven giennemhugges efter min beskrevne 
Fremgangsmaade, saa ville Træerne paa den bedre, saavclsom paa 
den sletrere Jord naae den gode Fremvæxr, som Jordens Beskaf
fenhed tillader.

I Collection cif popers 011 Naval architecture, 2den Deel findes 
en Beregning af Biskoppen af Leandaff, efter hvilken Egetræerne, 
naar de have opnaaet en Alder af go Aar, naar en Load Tommer 
betales med 4 til 5 Pd. Sterl., ikke kunne ved deres Tilvæxt 
holde Eieren skadeslös, naar han lader dem længere henstaae, med. 
mindre Admiralitetet vilde betale en betydelig höiere Priis for 
hver Load Tommer af Træer, som indeholde over 2 Load. Denne 
Beregning findes ogsaa ved den af mig giorte Beregning bekræfter, 
og den beviser, at Priserne for Kubik Foden svært Tommer maae 
ansættes betydeligt höiere, end for det mindre Tommer, om 
ellers Skoveierne ved deres rigtig beregnede Fordecl ikke skulle 
blive foranledigede ril at benytte Træerne i en yngre Alder.

I

Til Slutning tilfoier jeg endnu 2de Beregninger over Sko
venes indbringende efter Horligs Erfarings-Tabeller, i hvilken jeg 
har antaget de af ham angivne Data, og beregnet hans Skov-Eff'ec- 
ter til de i min egen Beregning anförte Priser see Tab. D og E,



Jeg har i denne Beregning antaget at ioo Wellen udgtôrè 
J50 Kubikfod,

.Denne Beregning beviser baade, at cn mindre Kubikmasse 
af Skov - Effccter indvindes aarlig ved den tydske Forsthuushold- 
ning, end ved den af mig foreslagne, og, naar Beregningen giores 
af Renter og Renters Renter, at Fordelen af et lige Areal af 
Skovgrund efter Hcirtigs Maade endiju bliver langt mindre. Jeg 
har her alene talt om Ege- og Bogctræer, men i det væsentlige 
er det, jeg har sagt om dem, anvendeligt pia alle andre Træarter, 
og der vil findes for ethvert af dem et Forhold, i hvilket deres 
Afstand fra deres Naboer bor være efter deres tiltagende Störreise, 
naar deres Tilvæxt skal vedblive at være god.

Iagttages dette fra Træernes Ungdom, vil man hastigen op
elske gode Skove, og rimeligvis ogsaa i Norge, og mueligen i 
Danmark, endnu kunne lære at opelske store Mastctræcr, til hvilke 
vi saa heiligen trænge til Flaadcn, og som vi nu aldeles mangle.

Jeg har fremsat mine Tanker i den faste Overbevisning, 
at mine Bemærkninger i det hele ville findes rigtige, endskidndt 
jeg i mange enkelte Dele kan have feilet, og det vil være mig 
kiært, om disse Feil af mere Sagkyndige blive rettede, ligesom 
jeg haaber, at min Plan til Skovhuusholdningens Forbedring vil 
blive af nogen Nytte, ikke alene for mit Fædreneland, men ogsaa 
for Lande, i hvilke man endnu ikke har lagt Mærke nok til Vig
tigheden af Træernes Afstand fra hinanden til deres forholdsmats
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sige bedre eller siettere Fremvæxt. Det er indlysende, at ligesta- 
lider som en Agerdyrker fremmer sin Kornvæxt ved at oversaae 
Ageren, Iigesaalidet fremmer Forstmanden Træernes heldige Frem
væxt, ved at lade staae i Skoven flere Træer, end paa lige Jords
mon kunne finde tilstrækkelig Næring,
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B, Tabel
over de successive Indtægter af en Egeskov paa ico Tönder Land.

Træernes 
Stilling. Aar. Alle Aarets Indtægter.

Rdlr.

Den hele Ca
pital, som er 
udkommen, 

Renterne ind- 
begrebne.

Rd Ir.

Capitaier, som 
¡blive staaende 
i Treerne, som 

vedblive at 
groe.

Rdlr.

Begge vandne 
Capitaier 

sammenlagte.

Rd Ir.

Af Træerne 
staaende , 

mere 
ei 

4 Procent. 
Rdlr.

, som blive 
er vunden 

mindre
id

4 Procent. 
Rdlr.

Den vundncCa- 
pital, evalueret 
til den Værdie, 
den wu kanan- 

slaaes til.

Rdlr.

Capital el
uden Renter.

RdZr.

Aar.

fra J til

Aarlig.

K/ZZr.

II 18554 18554 12052

18 12369 12369 27107 39476 15060 19486 12369 18 31 951

31 Capital . . . 12369
13 Aars Renter . . <8226
Nye Capital . . 18071 38666 46155 84821 19091 25146 18071 31 52 860

ui
nc

on
 c 52 Capital . . . 38666

21 Aars Ren rer . . 49445
Nye Capital . . 46155 134266 I13549 247815 54528 32240 46155 52 79 1709

O'• o ro
S

79 Capital . . . 134266
27 Aars Renter . . 252872
Nye Capital . . 75699

1 X

462837 157934 620771 93771 28009 75699 79 IIO 2441
cd 
cd 

<z>
110 Capital . . . 462837

31 Aars Renter . . 1098374
Nye Capital . . 105289 1666500 II977I I78627I 307672 23893 105289 110 120 10528

120 Capital . . . 1666500
10 Aars Renter . . 800327
Nye Capital . • . 148734 2613561 26I556I 28556 23635 148734 120 18 8263

14 17460 17460 10082
20 8730 8730 25452 34182 12090 15600 8730 20 28 1091

28 Capital . . . 8730
8 Aars Renter . . 3217
Nye Capital . . 12726 24673 34921 59594 I28I4 19873 12726 28 40 IÖ60

u 
o

40 Capital . . . 24673
12 Aars Renter . . 14829
Nye Capital . . 17460 56962 50905 107867 1245 5 22467 17460 40 55 1164

cd

cd 
ó

55 Capital . . . 56962
15 Aars Renter . . 45623
Nye Capital . . 38179 140764 105044 245808 51546 28429 38179 55 72 2245

<L>

r-<
CD

72 Capital . . . 140764
17 Aars Renter . . 133430
Nye Capital . . 52522 326716 I3II73 457889 20920 27187 52522 72 94 2387

cd 
« 94 Capital . . . 326716

22 Aars Renter . . 447574
Nye Capital . . 65587 839877 14I00I 980878 104281 24574 65587 94 IIO 4099

• 110 Capital . . . 839877
16 Aars Renter . . 733196
Nye Capital . . 70500 1643573 103762 1747335 89831 23372 70500 IIO 120 7050

4»

120
1
Capital . . . 1643 573
10 Aars Renter . . 789316
Nye Capital . . 128854 2561743 2561743 24739 23149 128854 120 20 6442



c Tabel
over de successive Indtægter at en Bögeskov paa 100 Tönder Land, naar Træerne staae i Quinconcer.

Aar. Alle Aarets Indtægter.

RdZr.

Den hele Capi
tal , som er ind
kommen , Ren
terne indbegreb- 

ne.
RdZr.

Capitaler, som 
blive staaende i
Træerne, som 

vedblive at groe.

RdZr.

Begge vundne 
Capitaler sam

menlagte.

jRdZr.

Af Træerne, soi
er vu 

mere
en

4 Procent.
Rdlr.

n blive staaende, 
uden

mindre
d

4 Procent.
Rdlr.

Den vundne Ca
pital, evalueret 
til den Værdie, 
den nu kan an- 

slaaes til 
Rdlr.

Capitaler uden 
Renter.

Rdlr.

A 
fra

ir.
til

se. „.-rr

Aarlig.

Rdlr.

II 15838 15838 10288

19 10558 10558 27213 37771 16096 17928 10558 19 30 959

30 Capital ...... 10558
II Aars Renter . . • . . 5695
Nye Capital ..... 18142 34395 35706 70I0I 11954 2I6I3 18142 30 50 907

50
;

Capital ...••♦ 34395
20 Aars Renter ..... 40968
Nye Capital . . . ♦ . 23804

4

99167 56916 156083 2483 21963 23804 50 70 1190

70 Capital . . . • • . 99167
20 Aars Renter . . • . . 118120
Nye Capital ..... 37944 255231 58555 313786 28211

i-

20I5I 37944 70 80 3794

80 Capital ..... . 255231
10 Aars Renter ..... 122573
Nye Capital ..... 94044 471848 1 471848

i

7368 20470 94044 80 19 4949

Tabel
over de successive Indtægter af en Bögeskov pm 100 Tonder Land, naar Træerne staae i Qvadrater.

Aar. Alle Aarets Indtægter.
i

Rdlr.

Den hele Capi-| 
tal, som er ind
kommen , Ren

terne indbegreb
il e.

Rdlr.

Capitaler, som 
blive staaende i
Træerne, soin 

vedblive at groe.

Rdlr.

Begge vundne 
Capitaler sam

menlagte.

Rdlr.

Af Træerne, son
. er vu 

mere
en

4 Procent.
Rdlr.

i blive staaende, 
ndçn

mindre
d

4 Proeent. 
Rdlr.

Den vundne Ca
pital, evalueret 
til den Værdie, 
den nu kan an- 

slaaes til.
Rdlr.

Capitaler uden 
Renter.

Rdlr.

Aa 
fra

X.

r,
til

Aarlig.

Rdlr.

17 20009 20009 10272

24 10004 10004 28148 38152 11822 14884 10004 24 32 1250

32 Capital ...... 10004
8 Aars Renter . . . . . 3687
Nye Capital . . . . • . 14074 27765 33361 61126 8913 17424 14074 32 43 1279

43 Capital ..... . 27765
II Aars Renter ..... 14978
Nve Capital ..... 16680 59423 40752 100175 6075 18549 16680/ 1 43 60 981

60 Capital ...... 59423
17 Aars Renter ..... 56327
Nye Capital ..... 20376 I36126 59852 195978 847 18629 20376 60 70 2037

70 Capital ..... . 136126
10 Aars Renter ..... 65373
Nye Capital ..... 29926 231425 50713 282138 7957 I8II8 29926 70 80 2992

80 Capital ...... 231425
10 Aars Renter ..... 1III40
Nye Capital . . . . , 81448 424013

1
424013 6380 18395 81448 80 24 3393



D
Tabel

over en Skovs Tilvæxt paa god Grund, efter Erfaringstabellen D randen Udgave af Herr Har rig s ’Anweisung zur Taxation und Beschreibung der Forsten”, beregnet paa 
loo Tönder Land.

Anmærkning: I Morgen Land forholder sig til en dansk Tünde Land som 10240:14000; den danske Fod er liig den Rhinlandske; 100 Welten Quas ere, ¡folge Sammenligning mellem Ta
bellerne D og F i bemeldte Skrift, antagne for at indeholde 150 Kubikfod reen Træemasse. Egetræerne ere beregnede til 12 Ski. D. C. Kubikfoden af de Træer der ere 40 
Aar, og I Mk. 2 Ski. D. C. af de ældre. Bøgetræerne ere beregnede til 4 Rdlr. Favnen og I Favn til 50 Kubikfod reen Træemasse.

■ - - Borthuggede T r æ e r. Træer som bl i V e s r a a e n d c. IVærdien a f Træerne
i

Skoven 
bestaa- 

ende af

Træer
nes Al

der.

Aar. '

Af
Iste Klasse.

Af
2den Klasse.

Det tilhørende 
Quas.

Kubikfod.

Samtlige Træers Af 
Iste Klasse.

Af
2den Klasse. Samtlige Træers

Træernes 
Antal fo

rend Bort
bugn in

gen.

som bort- 
hugges.

Rdlr.

som blive 
staaende.

Rdlr.

Stammer
nes Antal.

¡Hver Stam- 
1 mes Ind
hold i Ku

bikfod.

Stammer
nes Antal.

Hver Stam
mes ind

hold i Ku
bikfod.

Antal. Indhold.
Kubikfod.

Stammer
nes Antal.

Hver Stam
mes Ind

hold i Ku
bikfod.

Stammer
nes Antal.

Hver Stam
mes Ind

hold i Ku
bikfod.

Antal. Indhold.
Kubikfod.

40 61523 61523 82032 X 164063 T4 246095 J64064 7690 20508

60 41016 125047 f
3

Qvassct er her bereg
net med til Stammer
nes Cubik Indhold.

164063 71778 4I0I6 6 41016 2 82032 328128 246095 13458 6T524

90 4I0I6 2f 20508 4I0I6 123048 16406 18 24610 9 4I0I6 516798 82032 23072 96900
Ege. 120 13672 12 26660 13672 190724 16406 28 10938 14 27344 612500 4T0I6 35761 114844 '

L50~ 10938 20 34863 10938 253623 8203 50 8203 40 16406 738270 27344 47554 138426
" 18 0~ 2734 50 ■ 20508 2734 157208 8203 _ 70 5469 55 13672 875OO5- 16406 29476 164063 ’

210 8203 90 5469 70 174316~ 13672 1295416 13672 242891
■ 399902

40 61523 61523 82032 U 164063 Ï 246095 164064 ; 4922 13125

Boge, i
60 4I0I6 i 123047 3

Qvasset er her bereg
net med til Stammer
nes Cubik Indhold.

164063 71778 4I0I6 6 4I0IÓ 2
I

82032 ¡ 328128 246095 5742 26250

90 4I0I6 » 20508 41016 123048 16406 18 246 TO 9 4I0I6 516798 82032 9844 i 41344

!
120 1 16406 28 ¿4610 14 I64062~ 4I0I6 !i 967970 1 41016 77438 1

1 i 1 ¡ 1 •I —1 97946 1

I



E. Tabel
over de successive Indtægter af en Skov paa ioo Tönder Land god Grund, grundet paa den forega.iende over Skovens Tiivæxt efter Herr Hartigs Erfaringstabel,

Skoven be- 
staaende af

Alle Aarets Indtægter.

Rdlr.

Den hele Ca
pital, som ei 
ind kommen, 
Renterne ind- 

begrebne.
Rdlr.

Capitaler, som 
blive sraaende 
i Træerne, som 

vedblive at 
groe.

Rdlr.

Begge vundne 
Capitaler 

sammenlagte.

Rdlr.

Af Træerne, som blive 
sraaende, er vunden

Den vundneCa- 
pital, evalueret 
til den Verdie, 
den bu kan an - 

slaaes til.

Rdlr.

Capitaler 
uden Renter.

Rdlr.

A ar. Aarlig.

Rdlr.

mere
e

4 Procent. 
Rdlr.

1 mindre 
nd

4 Procent. 
Rdlr.

fra til

40’’ 7690 7690 20508 28198 5873 7690 40 60 384
60 Capital

20 Aars Renter 
Nye Capital

7690
9159

13458 30307 61524 9I83I 30046 8729 13458 60 90 449
90 Capital

30 Aars Renter 
Nye Capital

30307
67990

. ■ 23072 121369 96900 218269 79575 6397 23072 90 120 769

Ege.
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T^ct er en bckiendt Erfaringssætnitig, at det, man i Almeenspro- 

get kalder Praxis, ikke akid stemmer overeens med, og næsten 
aldrig nöie svarer til Theorien; d. e., at hiint Indbegreb af ved
tagne Regler eller Maximer, hvorefter, som oftest uden tydelig 
Bevidsthed af Grundene, og ikke sielden blot i Folge en dunkel 
Fölelse eller hemmelig Tilböielighed, gaaes frem i de menneskelige 
Bedrifter, ikke harmonerer med de Grundsætninger og Forskriv- 
ter, som den systematisk forskende Fornuft havde udfundet, og 
nedlagt som Maal og Rettesnor for de menneskelige Tings Bcar- 
beidetse. Aarsagen hertil kan vel tildeels ligge i Menneskets natur
lige Ufuldkommenhed, som ikke taalcr en adæqvat Anvendelse, 
af reent intellectuelle Love, og fordrer nogen Lempelse efter vor 
sandseligc Dcels indskrænkende Betingelser; men tildeels bör d-en 
ogsaa söges enten i Magelighed og Uvillie fra Praktikernes Side, 
som ikke gierne forlade den slagne Vei, og ikkun langsomt folge 
Oplysningens Fremskridt, eller ogi Mangler og Ufuldstændighe
der i Theorien, som opsraae, naar denne ikke noksom har udviklet 
sine Grundsætninger, eller ikke omfattet alle Forhold, som burde 
undersoges, og indlemmes i den videnskabelige Lærebygning. Lige
som det nu er Statsstyrernes Sag, at indföre Videnskabens Ideal i 
Virkeligheden, og, saavidt skee kan, ar rette og bedre Tingenes
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Gang efter Theoriens Fordringer; saa paaligger det paa den anden 
Side Videnskabernes Forstandere og Dyrkere, at udfylde de Hul
ler, der maatte befindes i deres til offentlig Brug og Anvendelse 
fremstillede Systemer. Denne Fligt bör være saa meget des helli
gere for dem, som alt, hvad der er godt og ærværdigt hos vor 
Art og i vore Indretninger, i sidste Analyse dog er Videnskabe
lighedens Værk, og bygget paa videnskabelig Grandskning, i hvor 
simpelt og fatteligt det end nu maatte synes ar være; ligesom 
og det Feilfulde og Vrange og Uretvise, som end bestaaer, vil 
vige, naar det Rigtige er udfundet, og kan bane sig Vei uden for 
Skolens Grændser til almeen Anvendelighed. Thi hvor længe 
end Vane og Fordom stride imod det Bedre, som ryster paa den 
forældede Bygning, saa ligger det dog dybt i Menneskets ædlere 
Natur, at det Lyse og Forstandige omsider fængsler Overbeviis- 
ningen, og at Villien rilsidst böier sig for hvad Forstanden har 
optaget i sin Overbcviisning.

Blandt de mange forskiellige Gienstande, over hvilke den 
menneskelige Grandskning kan udbrede sig, og som have umid
delbar Indflydelse paa det menneskelige Samfund, findes neppe 
nogen, der kræver större Omhu fra den theoretiske, og en mere 
samvittighedsfuld Opmærksomhed paa Theoriens Resultater fra den 
praktiske Side, end Bestemmelsen af hvad Ret er, og hvilken Ret 
skal være gieldende i Statssamfundet. Det Helligste, som Menne
sket eier, er hans Ret; at vi have Begreb om Ret og giensidig 
Forpligtelse, at vi erkiende og vide, at vort Forhold til hinanden 
ei skal bestemmes efter physisk Magt og Vælde, og fóle os for
nærmede, hvor Magten afgiör, hvad Fornuften burde bestemme, ’ 
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er jo unægtelig vor Arts eiendommelige Kiendcmærker og væsent*  
ligste Fortrin, hvorved vi, undtagne fra Naturens Tvang, hæve 
os til en reen intellectuel Tilværelse, Vel lærer alle Tiders Er
faring, at der stedse har været stor Forskicl imellem det jus, som 
den philosophiske Retslærer fremstiller, og det quid juris? som 
Lovgiveren ordner og fastsætter som Rettesnor for Borgerselska- 
bet, og det maae tilstaaes, at denne Differents vel aldrig tilfulde 
vil kunne jevnes.

✓
♦

Ikke desmindre vil neppe nogen nægte, at dette quid juris 
oprindeligen er hentet fra hiint almindelige og urokkelige jus, der 
bör staae som et evigt Monster og Spoil for Regenter og Folk ; 
og i det Mindste vil endog den ivrigste Forsvarer af den indförte 
Praxis ci kunne undslaae sig for at tilstaae, at denne, saavidt skee 
kan, bör lempes efter den almindelige, eller philosophiske Retslæ
res Indhold og Forskrivter.

Denne giensidige Nærmelse af Theorie og Praxis er ingen
steds vigtigere, men tillige vanskeligere, end der, hvor forskiellige 
Rettigheder stöde sammen, og Grændser skal drages imellem disse. 
Enhver Feiltageise i Theorien, hvorved den ene Parts billige For
dringer opoffres eller tilsidesættes for den andens Prætensioner, 
drager uvilkaarligen Forurettelser efter sig i Praxi, hvorved det 
rigtige Forhold forstyrres, og Forvirring afstedkommes, hvis 
Folger ikke uden Moie og efter lang Tids Forlob opdages og ud- 
ryddes. De ommeste Steder, hvor sligt Sammenstod af Rettighe
der indtræffer, ere udentvivl der, hvor Grændserne af Statens og 
den enkelte Borgers Rettigheder med Hensyn til de huuslige For



hold og det huuslige Selskabs Orden og Opretholdelse skal bestem
mes, da disse nærme sig saa tæt til hinanden, at Adskillelsespunk
tet lettelig undgaaer Forskerens Opmærksomhed. Her fordres da 
den redeligste Grandskning fra Retslærerens, og den varsomste For
sigtighed i Anvendelsen fra Praktikerens Side > paa det at Maalet ikke 
skal forfeiles, og Harmonien imellem det offentlige og private Liv 
til Skade for begge forstyrres. Derfore er det og, at i disse 
Punkter Theorien endnu synes at være mecst uvis og vaklende, 
ligesom og Praxis i disse Forhold er saa forskicllig og afvigende, 
at det vil indsees, at den ikke hviler paa en sikker og videnska
belig Lærebygnings Grundvold,

- Der frembyde sig mange Exempler af deslige critiske Steder 
i Retslæren, af hvilke jeg ikkun i Forbigaaende vil nævne Forhol
det imellem Ægtefolk, med Hensyn til Ægteskabets Slutning eller 
Oplosning, og Ægtefællens giensidige Rettigheder ; Forholdet imel
lem Forældre og Born, imellem Huusbonden og hans Tyender. 
Foruden disse er der i Særdeleshed eet Punkt, over kvilket det 
endnu ikke synes at være tilfulde afgiort, hvorvidt Statens Rettig
hed gaaer, og hvor den bor give Plads for Borgerens og Fade
rens naturlige Myndighed. Denne Punkt er Bornenes Opdragelse 
og Dannelse fra den spæde Alder, indtil de faae fyldt deres Myn- 
dighedsaar, on indtræde som Medlemmer i Borgersamfundet.

Det er vel almindeligen erkiendt og antaget, at Staten har 
Ret til at virke paa Opdragelsen, og denne Ret er in praxi hæv
det ved de mange, skiönt i Grundsætninger og Forskrivter meget 
forskiellige Anordninger, som desangaaende i alle Stater ere givne.
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Men paa den anden Side har det ikke været mindre indlysende, 
at Opdragelsen henhörer til Forældrenes specielle Rettigheder, og 
udgiör en Selvfölgc af det naturlige og huuslige Forhold, som Sta
ten ikkun med störste Varsomhed tör röre ved; og det viser sig 
netop ved Forskielligheden af Synspunkterne, hvorfra man er ud- 
gaaet i Lovgivningen over denne Materie, at man ikke har været 
enig i Theorien, eller rettere sagt, at man ingen sikker Theorie 
har havt at bygge paa. Vil man udlede denne Mangel af den 
Omstændighed, at Börn, som Ikke-Borgere og fölgelig ci staacnde 
i et offentligt Retsforhold, men ikkun i et huusligt Afhængigheds
forhold til deres Forældre og Værger, ei kunne være Gjenstand 
for Retslæren, saa gcraader man derved i et Vilderede, da i saa 
Fald Staten aldeles ikke havde at befatte sig med dem, og ikke 
havde Ret til, ar give Love for deres Behandling og Opdragelse, 
hvilket man dog neppe vilde være tilböielig ril uden Indskrænkning 
at antage.

Det uoverseelige Meget, og iblandt dette, det meget For
træffelige, som findes nedlagt i dybsindige Forskeres og disses Com. 
mentatores Skrifter om baade den offentlige og private Opdragelse, 
kunde synes at giöre de ringe Tanker aldeles overflødige, som jeg 
her vover at forelægge det Kongelige Videnskabernes Selskab; 
men jeg udbeder mig Tilladelse til at anmærke, at det, jeg har i 
Sinde at afhandle, ikke er Maaden hvorledes, eller Öiemedet, 
hvortil der skal opdrages, men at jeg alene sigter til at betragte 
denne Gienstand fra Retslærens Side, ved at undersøge Grænd- 
serne for Statens Rettighed og Fædrenes Myndighed med Hensyn 
til Opdragelsen, som eet af de Punkter, i hvilket disse forskiel- 



lige Rettigheder nærmere, end næsten i nogen anden stöde pat 
hinanden.

I det jeg altsaa skal have den Ære at fremlægge et Forsög 
om Lovgivningen for Opdragelsesvæsener, dets Beskaffenhed og 
Grændser, haaber jeg, at jeg, næst at giorc Regning paa Selska
bets sædvanli'ge Overbærelse, dog ikke skal have at bebreide mig 
Valget af mit Æmne, der hverken kan ansees tilfuldc og uimod- 
sigeligen afgiort, eller for uvigtigt, til at sysselsætte Selskabets 
Opmærksomhed *).

*) Vor Litteratur eier en Afhandling over dette Æmne, som findes ind
rykket i Minerva for Augustmaaned 1789, under Titel: „Hvorvidt 
„er Staten berettiget til at blande sig i Opdragelsesvæsenet?“ Den 
faldt mig ikke i Hænderne forend nærværende Undersögelse allerede 
var sluttet, og saa meget jeg end finder mig smigret ved, at 
erfare dens lærde Forfatter Hr. Conferenceraad og Professor Schle
gel at have betragtetSagen i det Væsentlige fra samme Synspunkt, 
saa troer jeg dog, at Læseren ved Sammenligning ikke vil finde mit 
Arbeide aldeles overflødigt, var det end kun for paa ny at fæste 
Opmærksomheden paa denne vigtige Gienstand.

Ligesom hos det enkelte Menneske ingen af hans Evner og 
samtlige Anlæg sildigere vaagner og langsommere kommer til Mo
denhed, end Fornufren, saa lærer og Erfarenhed, at dette er Til
fældet med Menneskeslægten i det Hele. Nødvendighed og Til
fælde ere vore forste Ledere, og alle menneskelige Indretninger 
bære Præget af denne deres Oprindelses Ufuldkommenhed. Det 
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er först i senere Livsperioder, at Mennesket begynder at oversee 
sine Forhold, og at ordne, rette og bedre efter Grundsætninger og 
lagt Plan, hvad som ved Tidernes Löb og Begivenhedernes Folge 
uden hans Medvirkning var beredt for ham paa Livets Skueplads. 
Saasnart denne Drivt er opvakt hos Mennesket, bliver han ikke 
staaende ved Tingens Sammenhæng som den er, men söger at 
udfinde, hvorledes den efter Fornuftens Udsagn bör være, og at 
lempe, saavidt mueligt, Virkeligheden derefter. Heraf forklares, 
hvorfore de philosophiske Undersögelser begynde med Ideer og 
Fremstillelser af en Tingenes Tilstand efter Idealer , som , skiönt 
den aldrig nogensinde er givet i Virkeligheden, og ikke lader sig 
realisere, dog tiener til Ledetraad, for at finde Rede i det men
neskelige Samfunds forviklede Forhold, og til Rettesnor, for at 
indföre Orden og Fornuftmæssighcd i disse. En saadan philoso- 
phisk Fiction — om jeg saaledes tör udtrykke mig — finder og- 
saa Sted i Retslæren, men den er, ligesom enhver ægte Fornufti- 
dee, ikke noget Indbildningskraftens vilkaarligen udtænkt Foster; 
meget mere viser den sig som et nødvendigt Regulativ, hvorved 
alene Orden og Retfærd kan tilveiebringes og vedligeholdes i Men
neskesamfundet. Det er bekiendt nok, at Stater ci ere dannede 
ved Menneskets frivillige Sammentræden til er Statsforbund, at 
Regicringcr ikke oprindeligen ere bievne ril ved Valget af de vi- 
sesre og dueligste til at forestaae dette Forbund. Svaghed paa 
den ene, og Magt, d. c. physisk og moralsk Overlegenhed, paa 
den anden Side, grundfæstede de forste Regieringer, og ved Over- 
vundnes Undertrykkelse sammenlænkedes enkelte smaa Samfund 
til större Stater. Ikke des mindre viser det sig i Gierningen, at 
Fornuften ei er bleven staaende ved denne Statssamfundets factiske

Vid. Sel. Skr. Hl Deel. Il Haffe 1816. E
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Oprindelse, og ikke deraf har hentet Grundsætninger for dets Be
styrelse. Meget mere erkiendtes det saare tidlig, at Staternes 
förste Ophav bedst omhylledes med et helligt Slör, óg at der of
fentlige Væsen, saaledes som det forefandtes, burde behandles og 
styres, som om det fra forst af havde været indrettet ved frie, 
med lige Ret begavede, Menneskers Sammentræden for fælles For
svars og Sikkerheds Skyld. Paa hver en Romulus, som Historien 
fremviser, fulgte snart en Numa, og Love, Viisdommens og Ret
færdigheds Udsagn, traadte snart i vilkaarlige Behandlingers og 
Tvangsbuds Sted. Jo mere Borgersamfundet ^uddannedes, des 
mere blev Lovgivningen uddannet efter ovenmeldte Grundidee, 
og enhver Stat, der har hævet sig over det förste Barbarie, folger 
i sin Bestyrelse denne Fornuftens Fordring paa lige Ret og Skiel 
for enhver, og paa Sikkerhed og Besryrelse i sine Rettigheders 
Udövelse for alle, som Statens höieste Öiemed.. Vilkaarlighed og 
absolut Befaling, isreden for retviis Lovgivning, gieldc for Und
tagelser, og skiules som enkelte Afvigelser, og Menneskevennen 
kan med Rette fryde sig over, ar Staterne, i sine indvortes For
fatninger — thi i de udvortes Forhold ligne de endnu alle Barba
rer — regieres efter Grundsætninger, og nærme sig — skiönt 
endnu i temmelig Frastand — det Ideal, Fornuften udkaster, som 
Regulativ for frie Væseners Bestyrelse.

For at bedömme Grændserne for Statens Magr, og Statsbor
gerens Rettigheder, naar vi efter det Foranförte nodvendigen gaae 
tilbage til den oprindelige Idee om Statens Formaal og Öiemeed. 
Vi udtrykke denne saaledes : Statsforbundet er oprettet i den Hen
sigt, at Mennesker, som indgaae derunder som Borgere, deri



35
skulde finde Sikkerhed i sine naturlige Rettigheders Udøvelse. 
Staten garanterer dem disse Rettigheder, ligesom de igien garantere 
Statens Tilværelse og varige Fasthed. Den nærmeste Slutning, 
som heraf kan drages, er den: Ved at indgaae Statsforbundet, 
giver Borgeren ikke Slip paa sine naturlige Rettigheder, men han 
indskrænker Brugen deraf saa meget, som udfordres til Oiemedcts 
Opnaaelse, d. e. til Opnaaelse af det Heles Sikkerhed og Forsvar. 
Naar de Forpligtelser, som heraf kunne udledes, ere opfyldte fra 
Borgerens Side, bör Staten ikke fordre mere af ham, og kan ikke 
fordre mere, uden at komme i Modsigelse med sit eget Formaal. 
Ikkun den, der har Rettigheder, hvis Garantie kan overdrages til 
Staten, og Kraft til, vexelviis at garantere Statens Magt, ved at 
bidrage til dens Sikkerhed og Forsvar, kan være Borger i Staten, 
og ikkun for Borgeren kan Staren give Love.

r f. Tf ' I < -r r ’ z e r ' t •

Heraf flyder umiddelbar, at Born^ d. e. i Almindelighed og 
fra Retslærens Synspunkt alle Umyndige (non sui juris), ikke kan 
betragtes som Medlemmer af Borgersamfundet, og ere Staten og 
dens Lovgivning umiddelbar aldeles uvedkommende. Naturen har 
undergivet dem Faderens Myndighed, som er deres fodte Værge, 
og det er Statens Sag, at garantere Faderen denne Rettighed, med 
den Indskrænkning, som Statens Öiemeed fordrer. Udvikle vi 
denne Sætning nærmere, saa findes deri folgende Postulater, som 
tiene til Grundvold for denne Undersøgelse:

i) Staten tilsikkrer Faderen Udövelscn af sin naturlige Rettighed 
over sine Börn eller de til Familien henherende Umyndige, 
og beskytter ham deri imod alle Indgreb udenfra. Den 
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straffer Voldsomheder, som Fremmede udöve paa hans Bom, 
som Brud paa Faderens Rettighed , og bringer Börnene ved 
Magt tilbage under Faderens Myndighed, naar dc ved frem
med Vold eller List derfra ere ranede eller bortlokkede.

a) Staten beskytter Faderen i sin Myndigheds Udövelse imod 
Angreb indenfra eller i Huset. Den vedligeholder Huusfre- 
den ved sin Magt, naar den, der har Magten i Huset, ei 
formaaer at haandthæve den imod Opror og Opsætsighed, 
Tidspunkten, naar den offentlige Magt i saadant Tilfælde 
skal komme til Hiclp, er det alene Faderens Sag at bedöm- 
mc; thi han alene kan vide, hvorvidt han selv formaaer at 
styre sit Huus. Staten bör altsaa afholde sig fra Mellem
komst i Husets Anliggender, indtil Huusfaderen kalder den 
til Hielp, samt ikke gaae videre deri, end Faderen selv 
forlanger.

3) Staten indskrænker Faderens Rettighed over sine Born, forsaa- 
vidt dens vedvarende Existents og Vedligeholdelse, den Fa
deren, som Borger, har garanteret, fordrer Indskrænkning. 
Naar Staten skal vedligeholdes, bör den berrygges for, 
stedse at erholde Tilvæxt af Borgere i deres Sted, som Na
turen efterhaanden bortkalder, eller som forinden denne Pe
riode, blive udygtige til at opfylde Borgerpligter. Staten 
kan altsaa, for det förste, fordre af Faderen, at han skal 
lade sine Börn træde op til at blive Borgere, eller med an
dre Ord, at han skal emancipere dem. Den kan fastsætte 
Tidspunktet, naar Emancipation efter almindelige Regler 
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skal finde Sted. Den kan, for det ander, fordre af Fade 
ren, at han skal opdrage sine Börn til fremtidige Borgere, 
d. e. danne dem saaledes, at de i sin Tid kunne værne 
om Statens Exisrenrs, og bidrage til dens Opretholdelse. 
Deraf flyder umiddelbar, at Staten, eller dens Lovgivning, 
kan tvinge sine Borgere til at afholde sig fra Börnenes 
Ødelæggelse, Lemlæstelse og Forkrænkelse paa Liv og Lem
mer, samt tilholde dem, at bevare deres physiske Existenrs, 
og giöre sine Born dygtige til i sin Tid at opholde og er
nære sig, og at opfylde de almindelige Borgerpligter. Den 
kan straffe den Borger, der ei har efterkommet, hvad ham 
i den Henseende kan paaligge. Men her standser Statens 
Tvangsrer; thi större Indskrænkning fordres ikke til Hen
sigtens Opnaaelse, og Staten bör ikke indskrænke de Ret
tigheder, den skal garantere, videre, end dens Öiemeed, det 
Heles Sikkerhed og Vedligeholdelse, kan fordre. I Kort
hed: Staren kan, ved at befale Börnenes Opdragelse som 
Tvangspligt, ikke befale Maaden, hvorledes, og Hensigten, 
hvortil, de skulle opdrages. Bediimmelsen heraf bör over
lades til Faderen, som i Sandhed ogsaa ene er i Stand ti{ 
at bedomme denne Sag efter sin egen huuslige Forfatning, 
og Börnenes forskiellige Evner, Det er saaledes alene til 
Faderens Bestemmelse at henstille, hvad enten han selv vil 
opdrage sine Börn, eller overdrage denne Omsorg enten 
ganske eller for cn Deel til andre, som derfore sraae ham 
til Ansvar; ligesom det og maae sraae ham frit for, i den 
Henseende at give sit Mandatum til hvem han vil, og tage 
det tilbage, naar han finder det fornödent.



Statens Tilværelse og Varighed, som Stat, heroer paa, 
at de videnskabelige, techniske og legemlige Færdigheder stedse 
haves til rede Brug, tom Samfundets forskielligc Tienesre udkræ
ver. Enhver Fader kan ikke forudsættes at besidde disse, eller 
at have Tid og Evne til igicn ar meddele dem. Han vil da na- 
turligviis söge dem blandt sine Medborgere, der ere mere duelige, 
og findes villige til at paatage sig en Lærers eller Opdragers Kald. 
Til denne betroer han Börnenes Oplærclse i sit eget Huus, eller 
han enes med flere Fædre om, at sende Bornene til visse Tider 
til Læreren for af ham at undervises. Saaledes op¿taae baade 
Huuslærerstanden og Skolelærerstanden efter den samme naturlige 
Fremgangsmaade, som har tilveiebragt de andre Stænder, der dele 
imellem sig de Arbeider, som ere fornödne for hele Borgerselska- 
bet, og ombytte deres Flids Frembringelser med hinanden enten 
umiddelbar eller ved Hielp af Penge. At de Mænd, der opoffre 
deres Tid og Möic til at danne Börn i visse Grene af deres til
kommende Bestemmelse, ikke kunne erhverve Livets Fornoden- 
heder ved andet Arbcide, maatte snart falde i Oincne, og det 
blev en Selvfølge, at de maatte lônnes pua en passende Maade af 
dem, der brugte deres Arbcide, d. c. af Forældrene, som havde 
overdraget dem deres Underviisning, eller af den hele Menighed, 
som havde antaget dem udelukkende i sin I leneste. Saaledes 
synes denne hele Sag fra den ældste Idee at have jevnet sig uden 
Statens eller Regieringens Mellemkomst, der ligesaa lidet her syn
tes at være fornoden, som ved nogen af de övrige Grene af den 
borgerlige Industrie, hvor vexelsidig Trang frembragte Arbeidets 
Deling, og giensidige Overeenskommelser om et passende Nederlag 
fro hver Enkelt Mands Idræt til fælles Bedste. Större Anlæg 
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bleve omsider paa visse Steder grundede paa milde Stiftelser, og 
Legater, som rigere Medborgeres Gorgiörenhcd havde helliget til 
Underviisningsvæseners Fremme. Men som disse vare locale, saa 
var og Opsynet localt, og fortes af de Personer, som dertil vare 
udseete af Stifteren.

I

Imidlertid er det unægteligt, at Staren er umiddelbar inte
resseret ved, ar sikker og varig Leilighed gives til de for Borger
selskabet uundværlige Kundskabers Erhvervelse. Hvor denne synes 
at mangle, eller ei at have naaet den forönskte Fuldkommenhed, 
har Regieringen upaatvivlelig Ret til, selv at anlægge videnskabe
lige og andre Læreanstalter, og saaledesat træde i Concurrents 
med de Private, der befatte sig med Underviisnindsvæsnet; dog 
ikkun paa de samme Vilkaar og med de samme men ikke större 
eller andre Rettigheder. Thi, ligesom disse, tilbyder Staten i saa 
Fald Forældrene sin Hiclp ved Börne-Opdragelsen, og det mane 
blive disse overladt, om de ville, eller ikke ville, giöre Brug der
af. Thi Staren, som bestyres af (Jndcrviisningsanstalter, handler 
ingenlunde jure puplico, som Regent, men aldeles jure privato, 
og ex mandato, i Faderens Sted. Heraf flyder umiddelbar, at, 
ligesom i private Anstalter de, der betiene sig deref, ere pligtige 
at underkaste sig den Orden og Læremaade, som deri er indfort, 
saa bor dette ogsaa være Tilfældet i offentlige for Statens Regning 
indrettede, Skoler og Læreanstalter; men at Staten ikke kan paa
lægge Fædrene som Pligt, at lade deres Börn opdrage og under
vise i disse, langt mindre tillægge dem, der i disse ere opdragne, 
nogen Forret for dem, som deres Fædre paa anden Maade har 
forskaffet den fornödne Dannelse. Fæste vi Tanken paa dette 
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aldeles private Forhold imellem Huusfaderen og Skolen eller dens 
Forstandere, saa folger deraf end videre, ar Skolen som Mandata- 
rius, bor kunne kræves Regnskab af de Forældre, hvis Börn be
sage den, efter den Ret, som enhver Mandant har, at undersöge 
hvorvidt hans Mandatum bliver efterkommer» Dette Regnskab 
pleier og ef’er gammel Vedtægt at aflægges ved cn offentlig Prove, 
eller tien saakaldte Examen, der een eller flere Gange om Aaret 
foretages i ethvert Skoleinstitut. Disse Skoleexamina ere, som alt 
andet der forefalder i Skolen, en privat Forhaedling imellem Eor- 
ældrene og Skolens Bestyrere og Lærere, og bör ogsaa forblive 
inden for disse Grændser, da de henhöre til Borgernes huuslige 
Anliggender, lige meget om de foretages inden for Huset eller i 
et særskilt Locale. Staten, som ikke kiender Börnene, .kan heller 
ikke paakiende eller tage Kundskab af deres Forhold i Skolen. 
Naar Staten ikke des mindre foranstalter Examina i de ved dens 
umiddelbare Forsorg oprettede *og  bestyrede Skoler, saa udover 
den herved ingen Regieringsakt, men den opfylder ¿lene den en
hver Institutsbestyrer paaliggende Pligt, at giöre Forældre og Vær
ger Rede for Elevernes Fremgang. En Examen i Skoler, være sig 
höiere eller lavere, bör altsaa de jure ikke være andet, end en 
Actus privatus, om hvis Udfald ingen, uden Vedkommende, bör 
gives officiel Kundskab.

Den nærmeste Slutning, som kan drages heraf, bliver den, 
at ingen Skole kan tillægges den Rer, at give sine Forhandlinger 
PabJjcitex uden for sammes Virkekreds, hvorforc det og fra den 
her valgte Synspunkt ei kan billiges, at Resulraterue af Skoleexa
mina — de være til Roes eller Last for Eleverne — gives Publi«
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ciret uden for sammes Virkekreds, hvorfore det og fra den her 
valgte Synspunkt ei kan billiges, at Resultaterne af Skoleexamina — 
de være til Roes eller Last for Eleverne — gives Publicitet for 
alle og enhver, der læser offentlige Skrivter og Dagblade» Thi 
derved giöres Barnet (hvorved her forsraaes den, der endnu er 
in patria potestatc), paa en vis Maade til en offentlig Person, og 
Handlingen, som alene henhörer til det huuslige Forhold, til et 
Statens Anliggende. Skolen gaaer ved saadan Bekiendtgiörelse 
aldeles henud over sit Mandatum, og handler imod den Villie, 
der bör forudsættes hos enhver Huusfader, ci at lade sine Börn, 
saa længe de alene ere hans Myndighed undergivne, drages frem 
for Publicitetens Domstol.

Hvad saaledes en Deduction, der ikke tager Hensyn til 
Sagens virkelige ved Tid og Localitetcr bestemte Tilstand, synes 
at fordre i sine Resultater, torde vel ogsaa findes at være over- 
eensstemmende med, hvad Klogskab, der spörger Menneskekund
skab og Erfaring til Kaads, vilde fremstille som gavnligt, og nyt
tigt for det borgerlige Samfund» Thi det kan vel ikke nægtes, 
at Skolevæsenet aldrig fremmes bedre til sand Gavn for de Unge, 
end naar det holder sig saa nöie, som muligt er, til en velindret
tet huuslig Opdragelses Monster. Offentlig Roes og offentlig 
Daddel torde vel befindes sielden at. virke til Gavn, og .meget 
ofte til Skade og Fordærvelse for de unge Gemytter; hine ved 
at opvække eh Utidig Ærékierhed, der higer efter udvortes Tegn 
istéden for indvortes Værd, og indgyder en Selvtillid, og overdre
ven Forestilling om allerede opnaaet Fuldkommenhed, som ikke 
sielden standser Fremgangen til det Bedre ; denne ved at nedslaaé

FiJ. W. Mr. TI Deel. II HftfM I au. F
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Modet ved Tanken om en Beskiæmmelse, der, ved at være of
fentlig bekiendt, just derfore let kan synes at være uoprettelig. 
Der er i det mindste af Erfaring beviist, at de saakaldtc Charak« 
terers offentlige Eekiendtgiørclsc som oftest betager Frimodighe
den, og især forvirrer de Beskednere, der med mindre Tillid til 
sig selv fremstille sig til Proven. Den Opdragling, der skulde 
behöve större Opmuntring end omme Forældres og agtede Lære
res Tilfredsheds Bevidnelse, og den Selvfølelse, at have giort Frem
gang til det Bedre, er allerede paa Veien til at tabe Sands for det 
Gode selv, og indprentet med Forfængelighed, som för burde ud- 
ryddes end næres; og det unge Gemyt, som Faderens eller Fore
sattes tilkiendegivne Fortrydelse og alvorlige Formaning til det 
Bedre ingen Indtryk kan giöre paa, vil snarere hærdes end om
vendes ved offentlig Beskiæmmelse. Foruden disse Betænkelighe
der bör vel ogsaa komme under Betragtning, at det er overmaade 
vanskeligt, ikke at tage Feil af unge Menneskers Anlæg og Ev
ner. Ikke alles Anlæg udvikles lige tidlig, og Sielens bestemte 
Retning til et vist Fag, eller en vis Green af Videnskabelighed 
og Kunst kan, förend den tydelig har tilkiendegivet sig, eller og *
fordi den ved Opmærksomhedens Fordeling paa for mange Lære- 
gienstande forhindres i sin Udvikling, medföre en vis Slövhed 
eller Ulyst til med lige Iver at befatte sig med alle paafordrede 
Discipliner, som ikkun alt for ofte faaer Udseende af Dovenskab 
eller Flygtighed. I Skoler og forberedende Instituter grændscr 
det til Umulighed, at udforske hver enkelt Eleves naturlige Anlæg 
og Evner, og at kiende de hindrende Omstændigheder, eller den 
fremmede Hielp, Barnet moder i Forældrenes Huus. Des forsig
tigere burde altsaa Bedømmelsen forerages, og med desto större
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Föie kan det paastaaes, at Kundskab derom bor indskrænkes til 
Skolen og Fædrenehuset. Inden for Faderhuset er intet uoprette
ligt, intet afgiort for stedse. Har Fremgang opvakt Tilfredshed, 
og foranlediget Roes, saa ville og de, ikkun der bekiendte, og let 
bemærkelige Feiltrin give Anledning til at holde den Forfængelige 
inden for Beskedenhedens Grændser; har Uflid, og barnagtig eller 
ungdommelig Forseelse forvoldet Bebrejdelse, saa er det Tröst, at 
denne ikkun er Forældrene og Skolen bekiendt, at det gode 
Rygte ikke er forspilt, og .at og Anstrængelse kan lettelig ¡gien 
tilbagevinde den tilsyneladende fortabte Yndest hos disse. Her 
kan Hiertet fortroligen aabne sig, og yttre sin Fryd og Harme: 
for Publikum maa den Umyndige tie, og kan ei finde Middel til 
at forklare sin Sag og at gienvinde, hvad for stedse kan synes at 
være fortabt af den offentlige Agtelse, for hvilken Foleisen meget 
tidligere udvikles end Evnen til at erhverve eller_vedligcholde den,

• c - • - I b
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Vi vende tilbage til vor Undersøgelses 'egentlige Formaal. 
Naar Staten, fordi den selv kan have oprettet Skoler, dog ikke 
kan tillægges andre Rettigheder, end dem, som hidledes fra den 
faderlige Myndighed, forsaavidt den overdrages for en Deel til 
Skolen, og naar Skolcexamina, i Folge heraf, ci kunne betragtes 
apdcrledes, end som en privat Forhandling imellem Forældrene 
og Skolen, saa bor dette aldeles ikke udstrækkes til den Prove, 
som Staten har den fuldkomneste Ret til at underkaste hver den, 
der tilbyder sin Tieneste i hvilket som helst Fag af den offentlige 
Efnbedskrcds. Denne Prove er aldeles ingen Skoleakt, men en 
Regicringshandling i strengeste Forstand, som grunder sig p'aa Re
gieringens Ret til at antage og beskikke Statens Embedsmænd, og 

F 2



44

paa dens Pligt, at betrygge Borgersamfundet for den Skade, samme 
kunde tilföies af uduelige eller mindre paalidelige Statstienere. 
Denne Akt staacr ikke i nogen Forbindelse med Skolen; thi her 
handles ikke med Börn., men med Myndige og Modne, forsaavidt 
den, der söger Embede, erklærer sig, og erklæres af Sine for, 
at være emanciperet fra Fadermagten. Det staaer altsaa alene til 
Regieringen, hvorledes den vil indrette denne Prove, og ved 
hvilke Former den vil forvisse sig om Hensigtens Opnaaclse. 
Ikkun saa meget synes at flyde af Sagens Natur, st den maae fo
retages i Statens Navn af dertil beskikkede Statens Tienere, og at 
den bör være offentlig og stræng, ligesom og dens Resultater med 
störste Föie kunne bringes til offentlig Kundskab. Men ligesom 
enhver, der söger Adgang til hvilken som helst Statens Tieneste, 
udentvivl bor staae denne Prove, saa flyder det og af sig selv, at 
Staten ei kan tvinge den, der formedelst anden Bestemmelse ci 
dertil foler Kald, til at underkaste sig Proven, samt at det fra 
Statens Side bör overlades til Enhver, naar han vil indfinde sig 
dertil. At dette skulde skee strax efter fuldendt Skole- og Uni
versitets - Dannelse er hverken nödvendigt eller engang i mine 
Tanker gavnligt i alle Tilfælde; i det mindste kan det være Staten 
aldeles ligegyldigt, om Candidaten vil epnaae större Modenhed, og 
i Stilhed forberede sig til en mere udbredt Virkekreds, end den 
han ved tidligere Indtrædelse kunde vente at udfylde, eller driste 
sig til at attraac.
srjhrrn. > 1» moa i.'¿Ii?d i 7 isb' *'?

End videre synes det klart, at ligesom Staten efter der For- 
anförte ei kan forlange noget Monopol i Henseende til Ungdom« 
mens Opdragelse eller Underviisning, men bör overlade til Bor
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gerne i den Henseende at sorge for deres Born paa hvad Maade 
de bedst vide og kunne, saa bör og ingen Forskiel giöres imellem 
de unge Borgere, der fremstille sig til den af Staten befalede of-
fenrlige Examina paa Grund af Banens Forskiellighed, ad hvilken 
de have erhvervet de Kundskaber og Færdigheder, hvorpaa de 
ville aflægge offentlig Prove, Af alle inonopolitiske Indretninger 
kan i Sandhed ingen være mere forhadt, og stridende imod den 
Liberalitet, der bör finde Sted i alle Regieringshandlinger, end. 
den, hvorved Videnskabeligheds og Kundskabs Meddelelse henlæg« 
ges udelukkende til visse priviligerede Corporationer, eller Lauge, 
og det kan ikke slaae feil, at saadan Tvang jo maae virke til 
Skade for Videnskaberne selv.

• . UCj . ■ . Hl C *j  ’OQ J i : i ;. Il ]2 < i i ♦ . ’lout’ll? f 1 Uit . I ST- * ' 11 ill í)

Naar vi efter det Foranförte ei kunne tillægge Staten den 
Ret, at övc Tvang, eller ved Lov og Anordning at bestemme, 
hvortil og hvorledes Börnene skulle dannes efter deres forskiellige 
Bestemmelser i Borgerlivet, saa hör dçt ligesaa fuldeligen paa den 
anden Side indrommes , at der gives visse Kundskaber og Færdig
heder, som alle Borgere uden Undtagelse, og uden Hensyn til 
deres særegne Naturanlæg eller Livs Bane, bor besidde, for at 
kunne indlemmes i Statssamfundet. Og disse er det, som Staten 
ved Lov kan paalægge alle Forældre, at see deres Born underviste 
i, ligesom den og er fuldberettiget til, selv at fore umiddelbart 
Tilsyn med denne Lovs Overholdelse, Disse Underviispingsgien- 
stande, der, som nodvendige til Statens Vedligeholdelse, bor være 
almindelige for alle, ere Religion og Vaabendygtighed til Statens 
Forsvar; thi uden disse har hverken Staten i det Heje, eller den 
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enkelte Borger, den Garantie for sine Rettigheder, som Statens 
Oiemeed fordrer.

Hvad angaaer Religionen, da er det öiensy nligt, at Staten 
ved sin Magt ikkun kan virke paa Handlinger, som falde i dens 
udvortes Virkekreds, ikkun straffe og belonne den Daad, som 
kiendeligen fremtræder i Begivenhedernes Orden, og da alene efter 
Handlingens, om jeg tör sige, materielle Præg. Dens Garantie 
imod Forurettelse, Bedrag, og ethvert Onde, der udflyder af Ego
ismes og Lidenskabeligheds urene Kilder kan derfore heller ikke 
gaae videre end dens Magt, og er desaarsag saare ufuldkommen 
og utilstrækkelig. Staten straffer Misgierninger og Forbrydelser, 
som opdages, og forsaavidt de opdages. Den har ikke Midler til 
at straffe det der skeer i Löndom, eller forebygge Udbruddet af 
det Ondes giærende Stof, der ligger skiult i udannede Gemytter. 
Her behöves en höiere Garantie imod hemmelig Vold og List, og

i ' ' ‘ j 1 J tf i ! ' y * ■ • ? O * > * * ' f i ■ ■ ■ ■"

en stærkere Dæmning mod de brusende Stromme, der stedse true 
at undergrave Tillid og Rolighed i Borgerselskabct, og denne Ga
rantie fiildes ingensteds uden i Religionen. Denne Modvægt imod 
Staternes indvortes Hang til Udartning og Fordærvelse er desaar- 
sag og fra de ældste Tider erkiendt for ligesaa hellig som absolut 
nodvendig for Staterne. Det bor vel udledes fra denne Bevidst
hed. at de tvende Begreber af Ildsted og Alter (ara & focus) 
stedse findes 
Borgerpligt,

eller have Betydning. At opretholde, befæste, og nöiere at sam

færdighedens 
usvigelige O

uadskillelige ved Siden af hinanden, og at det blev 
at hylde Religionen, uden hvilken Eden, dette Sand
sidste Værn, denne hellige Betryggelse for Lofters 

i n t » î P*  ft‘)¿ iUO Irfv "I''/ 'tulfyldeise og Troskabs Ubrödelighed ei kan finde Sted
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menknytte dette Baand blandr Menneskene, er desaarsag et af Sta
tens Hovedanliggender, og horer udentvivl til Regentens vig
tigste Pligter. Regenten udover denne sin Pligt igiennem Kirkens 
Lærere eller den geistlige Stand, som desaarsag bör være ham 
ansvarlig for Religionskundskabens, og saavidt ved dens Indfly
delse skee kan, for Religiösitetens Vedligeholdelse i Folket. Fra 
denne Synspunkt er den geistlige Stand, 'uanseet hvilken Kirke 
eller Sect dens Medlemmer kunne tilhore, Staten væsentlig under
ordnet; thi hvor forskiellige end Meningerne kunne være i The
orien , saa bör dog ingen være stridende imod de almindelige Re
ligionens og Sædelærens Sandheder, som Staten bör fordre er- 
kiendtc og hyldede af sine Borgere, som Ordens og Eendrægtig- 
heds Grundpillcre, hvis Forfald tillige vilde volde Statens Ruin. 
Naar herover skal kunne vaages, er det nödvendigt, at ethvert 
Religionspartie’s Bckiendelse ligger aaben for Staten, og at ingen 
Læreboger hos nogen Sect eller Menighed indföres og bruges, 
uden at være sanetionerede af Sraten, som bör prove deres Ind
hold ved sine Lærde, förend den giver sit Samtykke til deres*
Brug. Uden denne Forsigtighed har Staten intet Værn imod Mis- 
brug af selve Religionen, der skulde være dens stærkeste Störte,■
og ligesaa lidet som den kan taale Læresætninger, der kunne op
fordre til Had og Medborgeres Foragt, tör den lade nogen Lær
dom, der skyer Lyset, forblive i sit mistænkelige Morke.

1HQ2 .apVi’fîî .e t52pftliai
Af det anförte, om samme maatte befindes rigtigt, udledes 

folgende vigtige Grundsætninger til Bestemmelse af Statens Pligter 
og Rettigheder end Hensyn til Religionen:

ty" set. :c >5i nia fnchoebbnshbH ao dol ■' . n.-hnoh-i’*'  •
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Starens Forpligtelse til Borgersclskabets Opretholdelse og 
dens Rettigheders Garantie medförer den Ret for Statens Regie
ring, at vedligeholde Religionskundskab og Religionens offentlige 
Dyrkelse.

Staten bör sorge for, at Religionskundskab meddeles, og 
Religionens offentlige Udövelse indskiærpes den Ungdom, som i sin 
Tid skal optages i Borgersamfundet.

« îî:ü,’ 2tnrxgûin;àZ . > 9¿:lídi4 «i ó) ¡o. ih
Staten kan ikke taale, at hemmelig Religionsdyrkelse (sacra 

arcana) finder Sted. Den kan med Rette forlange, at enhver Con
fession eller Sect, der vil nyde dens Beskyttelse, offentlig og uden 
Forbeholdenhed fremlægger sin Læremening og Trocsbekiendelse 
for Regieringen,

i< Mr ) , * . Î '» tv- , v
Staten kan ikke tilstædc Undervisning i Religionen hos 

noget kirkeligt eller separatistisk Samfund, uden efter offentlig be- 
kiendtgiorte og af Regicringen bifaldte Læreboger.

Enhver offentlig eller privat Skole og Læreanstalt er plig
tig at underkaste sig Statens Bestemmelse og Forskrivt i Hense
ende til Religionsunderviisningen, og dens Opsyn dermed med 
sine geistlige Embedsmænd og kirkelige Foresatte.

Staten er berettiget at forlange, at enhver, som emanciperes 
flf Faderriiagtcn, og indtræder i borgerlige Forhold og Retrtighc- 
der, tillige skal tiltræde et af Staren erkiendt og beskyttet kirke
ligt Samfund, og til den Énde aflægge offentligt Prove paa sin 
Religionskundskab og Bekiendelsc om sin religiöse Tro.



49
Denne Fordring, som hos de chrisme Confcssioner opfyb 

des ved den saakaldrc Confirmationshandling, er der Srarens hellige 
Pligr, at see fy Idesrgiort af hver den, der vil optages som Med
lem af dens Samfund. Thi Sraten skylder sine Borgere Betryg
gelse for deres nye Medborgers Adfærd og Sindelag; den bor 
give Alle den muligste Vished for, at den nye Borger erkiender 
en höiere Lov end Statens Love, og en usynlig Dommery der 
kræver Regnskab for hvad jordisk Domstol et kan paakiende. 
Uden denne Garantie, som Religionens Hellighed alene kan give, 
er ingen Tillid mulig blandt Menneskene, og ingen Sikkerhed i 
de huuslige Forhold, som Staten ei kan giennemskue, og ikke 
bor befatte sig med.

Paa denne Maade bliver Confirmationen, som Optagelse i 
Kirkens Samfund, ligesaa meget en borgerlig Akt, som en Religi
onshandling. Den bor staae under Srarens Tilsyn, og foretages 
af Geistlige, ikke som enkelt Menigheds Tienere, men som Sra
rens betroede Embedsmænd. Det er derfore og aldeles vigtigt,*  
Og uforbigiængeligt nödvandigt, at den Geistlige, der skal være 
Sraten ansvarlig for de Unges Reiigionsindsigr og religiöse Sinde-
lag, selv i Forveien underviser dem i Religionen, og offentlig 
pröver dem efrer den af Sraten for hver Menighed autoriserede 
Lærebog. Denne Underviisning bor desaarsag ikke staae under 
Forældrenes Tilsyn, men, som ogsaa Brug er, skee paa Statens
Vegne enren i Kirken eller i den Gejstliges Huus. Ingen Privat- 
Underviisning bor kunne befrie for denne, og ingen Huus-Con
firmation udenfor Kirkens Samfund tilsrædes. Som Folge heraf vil

Vid. S'l. Skr. VI Deel. II Htftt 1816. G
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ogsæa indrømmes, at Confirmationen bör foretages förcnd Bornenes 
Emancipation eller Indtrædelse i Verdens srörre Kreds, og at den 
ikke bor skee uden i den Alder, der forudsætter Evne til at fatte 
et Religions-Foredrag, og at fole Vigtigheden af Religionens Lær
domme, ligesom det og maae være Staten forbeholdt, at erklære 
dem for umodne, og ikke stæde dem til Confirmation, som be
findes ei dertil at besidde fornoden indsigt og Dannelse, Undta
gelse fra de i den Henseende fastsatte Regler om Confirm andernes 
Alder og Forkundskaber synes for stedse ar være betænkelig, og 
bor aldrig nogensinde betragtes med Ligegyldighed; thi, endog 
blot fra statsborgerlig Synspunkt, den vi her alene holde os til, 
har den unægtelig en skadelig Indflydelse, da det vel ei kan 
andet end indrommes, at den Fordærvelse, der hersker blandt 
Borgerselskabets forskiellige Stænder, skriver sig for en Deel fra 
den Tid, da Ungdommen, med uövede Skridt og vaagnende Li
denskaber, sig selv overladt betræder Borger-Livets Bane. Naar 
her ingen Modvægt findes i Gemyttet imod udvortes Tillokkelses 
Magt, naar ingen prövede Grundsætninger og ingen rodfæstet 
Overbeviisning om Ret og Pligt og intet Værn om Sædernes 
Reenhed kan modstaae Strømmen, saa vil Frygt for Statens Love, 
som ikke ramme uden den ved udvortes Kiendsgierning overbe- 

s viste Forbryder, langt mindre kunne værne om Retsind i Ord og 
Handlinger.

Det kunde desaarsag nok være at önske, at Statens Indret
ninger angaaende den religiöse Opdragelse stundom bleve jevn- 
förte med hvad Regieringens Pligter, saavel som Samfundets bil?
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lige Krav til sine Geistlige i den Henseende kunde fordre. Thi 
her cr det egentligst, ar den geistlige Stands Vigtighed for Bor- 
gcrselskabct viser sig mest indlysende ; ligesom det og af det 
Foranförte vorder klart, at ingen Sect og intet Religionspartie 
bor være undtaget fra den Forpligt, offentligt at fremstille sine 
Börn til Confirmation under Statens umiddelbare Tilsyn.

Den anden Underviisningsgienstand, som Staten med Hen
syn til sit forste Formaal cr fuldberettiget ved umiddelbar Lov
givning og Opsigt at virke paa, er Ungdommens Dannelse til 
Vaabendygrighed til Fædrelandets Forsvar. Det er forhen viist, 
at hver Borger, ved at indtræde i Samfundet, paatager sig Ga
rantien for Statens Existents og Vedligeholdelse. Staten kan ikke 
vedligeholdes, uden ved Borgersamfundets Kraft og Færdighed 
til at modstaae Angreb og Overfald; og denne Kraft bortdoer, 
endog förend de forste Forbundnes naturlige Endeligt, naar ikke 
den Unge bliver opdragen til at optræde i den Aldrendes Sted. 
Saavidt altsaa, som enhver Borger har Krav paa Statssamfundets 
Beskyttelse, har ogsaa dette Samfund et retfærdigt Krav paa hans 
Bistand enten i egen Person eller ved den, der, som hans natur
lige Eftermandskab, paatager sig hvad den aldersvage Arm ei læn
gere formaaer at udrette. Saalcdes finde vi ogsaa Sagen at have 
været betragtet hos alle ædlere Nationer, som fra de ældste Tider 
have hævet sig til uafhængig Existents, og giort Epoke i Verdens 
Annaler. Grækerne, Romerne og de senere i Europa invandrede 
Gcrmaniske og Scandinaviske Folkestammer holdte fast ved den 
Grundsætning, at hver fribaaren Mand var föd Kriger. Eman-
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cipation fra Fædremagten og Indvielse ti! Krigerstanden vare hos 
de sidste uadskillelige Begreber, og ved Vaabnenes höitidclige Ovcr- 
leverelse blev den Unge erklæret for Samfundets selvstændige 
Medlem, ligesom hos de forste Forpligtelsen til Krigstjeneste be
gyndte samridigen med den mandlige Klædedragts (togæ virilis) 
Anlægning. Ikkun under nogle Orientens despotiske Forfatninger, 
saasom i Ægypten og Indien, findes Krigsstanden at have udgiort 
en særegen arvelig Kaste, hvilken Indretning kiendeligen spores 
at have virket til Staternes Svækkelse og tidlige Forfald.

Det cr ikke blot Erobringssygc og Stræben efter militairisk 
Overvægt, men vel og Culturens Fremskridt i Europa og Forret
ningernes derved indforte Deling imellem de forskiellige Borger
klasser, som i de senere Aarhundredc har frembragt en noget 
lignende' Indretning; jeg mener de staaende Krigshære, som dog 
deri ere aldeles forskiellige fra hine Kaster, at disse Krigshære 
ikke completteres ved Arvefolge, men ved unge Borgeres fri
villige eller lovbestemte Indtrædelse under Fædrelandets Faner. 
Det er her ikke Stedet at undersoge, hvorvidt denne Indretning 
i det Hele har været gavnlig eller skadelig for Staterne, og hvor
vidt der, som de fredelige Kunster og Sysler derved kan have 
vundet, kan ansees som fuld Erstatning for hvad Afbræk, Natio- 
nalaandens Energie og Folkestammens Kraftfuldhed derved kan 
være tilfoier, samt for de Onder, den hyppigere Anledning til 
krigerske Foretagender, og en antiborgerlig militair Esprits Ud
vikling have paafört Menneskeheden i Almindelighed, Alene den 
Bemærkning bör her ikke forbigaacs, at Borgernes naturlige For-
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pligtclse til Statens Forsvar, og Statens Rer til at forlange dens
I

Opfyldelse ikke hæves ved nogen Statens oconomiske Indretning, 
og ar Tider og Omstændigheder lettelig kunde indtræffe, hvorved 

det maatte giöres nödvendigt, at samtlige, eller dog flere Borger- 

classer, end de, der egentligst have opoffret sig for Krigsstanden, 

skulle fremkaldes til Fædrelanders Forsvar« Det vil derfore stedse 

være önskeligt, at Ynglingen af alle Classer oplæres og öves i Vaa- 
bens Brug, og tilholdes derpaa til visse Tider at aflægge Prove, 

ligesom det og er indlysende, at ingen kan med noget Skin af Ret 

forlange at unddrage sig Statens almindelige Lovgivning i denne 

Henseende. Naar ikkun det Væsentlige bliver afsondret fra det 

Uvæsentlige, og ufornoden Anstrængelse og Tidsspilde forebygget, 

saa vil denne Disciplin, endog uden Hensyn til, om den for alle 

og enhver kan eller bör komme til virkelig Anvendelse, dog med
fore det Gode, at Legemerne blive styrkede og uddannede, samt 

at hver Borger lærer at kunne bestaae i et Angreb, og at værne om 

sit eget Liv, cn Færdighed, som dog vel burde ansees for at væ

re en væsentlig Bestanddeel af Mandens Fuldkommenheder.

Det ligger udenfor denne Afhandlings Gfændser, at under
søge, hvorledes Staten bedst kunde opnaae det Öiemeed, at see si- 

ne unge Borgere dannede til Vaabendygtighed, og vedligeholde den

ne Færdighed saaledes, at den i mödende Tilfælde kunde komme 
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til Nytte. Dog maae det være mig tilladt, her at yttre den Tan

ke, at det vel kunde synes ønskeligt, at man i nyere Tider mere 

almindeligen end hidtil er skeet, havde stræbt at efterligne de Gam

les Gymnasia eller offentlige Legemsøvelses Anstalter, og efter det
te Monster med behørig Modification efter Clima og Tidernes for

andrede Tarv at oprette Forberedelses Instituter til de alvorligere 

Vaabenövelscr. Det bör vel for en Deel tilskrives denne Forsøm

melse, at vor Dannelse er mere eensidig, end de Gamles; at 

Legemernes Organisation og Styrke ikke er saa fuldeligen modnet, 

og ar vi vel staae noget tilbage i den friere Bevægelse, og den ra

ske kraftige Virken, som hos de Gamle var en Folge af alle Livs

organers frodigere Udvikling og stedse vedligeholdte Elasticitet. 
Ikke frygter jeg her at möde den Indvending, at den her forlangte 

Dannelse vilde staae i Veien for, eller ei kunde lade sig forene 

med Ungdommens Forberedelse til sin egentlige Bestemmelse i 

Borgerlivet, hvis mecre indviklede Forhold nu kræve srorre Opof- 
frelse af Tid, og en mere vedholdende Ansrrængelse end som hos 

Oldtidens Nationer var fornoden. Thi ikke at regne, at i de fle

ste Borgerclasser fra de lavere til de höieste, sædvanligen forme

delst laugsmæssige Indretninger, bestemte Læreaar og andre uhen- 

sigtsmæssige Indskrænkninger medgaaer langt mere Tid end den i 

stræng Forstand fornødne til Ungdommens Dannelse til sit egent

lige Kald, bor det ogsaa komme i Betragtning, at man vel i Al
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mindelighed burde være betænkt pan, at uddanne Mennesket efter 

sine almindelige Anlæg og Egenskaber, istedet for allerede med 

Barnet ar have en bestemt og snever Virkekreds for Oinene, hvor

til der i egentligst Forstand skal blive opoffret. Ligeledes bur ik

ke tabes af Sigte, at det ikke saa meget er Tiden, som anvendes 

til en vis Syssel, men Munterhed, Siels Elasticitet og et frejdigt 

Sind, som fremmer Arbeidet. Dette synes mig at de Gamle be

dre have forstaaet at opvcie imod hinanden, og om dette skulde 

bettndes rigtigt, fortiene de udentvivl heri, at efterlignes. Til Slut

ning maae jeg, for at forebygge muelig Misforstaaelse, endnu til- 

föie den Bemærkning, at Statsborgernes her paafordrede Dannelse 

til Vaabcnfærdighed ikke udfordrer de strænge militaire Former, 

som cre nødvendige for en samlet Hærs Organisation og bestandi

ge Activitet. Disse kunne da forst komme til Anvendelse, naar 

Borgerne fremkaldes til virkelig Tieneste, Heller ikke synes det 

nødvendigt, at eensformig Klædedragt, og anden militair Udmær

kelse, der saa lertelig fremavler Forfængelighed cg en skadelig 

'Esprit de Corps, — det Modsatte af ægte fædrelandsk Alineen-
s

aand — skulde forbindes med de almindelige Vaabenövelser, der 

blot have Statens Forsvar i paakommende Tilfælde til Oiemeed. 

Jo mere det Vigtige heri bliver adskilt fra det Uvigtige, desbedre 

vil Formaalet blive opnaaet, og den Stat, der ved en velordnet 

Lovgivning forskaffer sig kraftfulde Borgere, vante til at taale og 
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undvære, övede i Legemsfærdiglieder, og besiælcde af ægte Bor

gersind og sand Kiærlighcd til Fædrelander, vil i sir Skiöd aldrig 

kunne mangle Stridsmænd, der skulle værne om dens Grændser, 

forsvare dens Sclvsrændighed, og forplante dens Roes og Hæder 

igiennem Generationernes Række til de fiærnestc Slægten
V»;. . . r RÍSÍ3 eb,. f . jnuM nu i ¿ / ■*
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jAt der i enhver Stat ere Rettigheder og Love, uden hvis Haand« 

hævelse det offentlige Væsen nödvendig mai gase til Grunde, eren 
Sandhed, hvorom Ingen alvorlig har kunnet tvivle, hvor afsagt Fiende 
af Retfærdighed han end ellers kunde være. Thi hvad Karneades 
eller andre Philosopher, saavel af den academiske, som egentlig skeptiske 
Skole skulle have indvendt derimod, sigtede dog kun til endog paa 
denne Maade at godrgiöre den almindelige Sætning, at Intet er saa 
vist, det jo, som Gienstand for en af Principer strængt udledet 
Videnskab, ved samme Slags og Iigesaa stærke Grunde kan kuldka. 
stes, ei til at ophæve al Sandsynlighed selv, der ved en dyb Fö« 
leise og dunkel Ahnelse af det Sande gemeenlig langt mægtigere 
end nogen Anden bestemmer os til at handle, og uden hvilken det 
menneskelige Liv ingenlunde kan bestsae. Ja, de, der i andre 
Ting aldeles mist vi viede om Mucligheden af Sandheds Udfindelse, 
berettes dog, hvad Moralen angaaer, med Bestandighed at have holdt 
sig til det ene Partie, og med Fornöielse at have skienket hiin 
indvortes Fölelse, med hvilken de elskede Ret og Ære frem for 
alle Ting, det Bifald, som de nægtede ei alene Fornuften, men 
de udvortes Sandser selv, Saaledes var der Ingen blandt alle So- 
crates's Efrcrfolgere, der ivrigere end Pyrrho, Skeptikernes Fader, 
forfægtede Dydens Sag: og den Tim-oih der endnu maa bære Nav- 



net Misanthrop, hadede Mennesker og især Philosopher ei af no
gen anden Aarsag end fordi han hadede Laster, og strax vilde ha
ve forsonet sig med hine, saasnart han hos dem, som hos Hernophanes, 
hvilken han i sine bekiendtc Silier har begegnet med udmærket 
Agtelse, eller, som hos Pyrrho selv, havde bemærket nogle Sp®r af 
cn ædel Characteer.

Jeg veed vel, der aldrig har manglet saadanne Mænd, som 
jo have paastaaet, at Dyden aldeles ei er grundet paa Naturen eller 
Fornuften selv, men paa Vaner og en positiv Lovgivning alene, 
og at denne Mening ligesaavel blandt de nyere og mest oplyste 
Nationer, som fordum i Socrates's og Platos Tid hos Grækerne, 
har sine, ja, maaskee endnu flere, skiöndt nuomstunder mesten- 
deels forborgne Tilhængere» Da hverken Undseelse eller nogen 
anden Frygt hindrede Grækerne fra offentlig at bekiende, hvad de 
virkelig billigede, vi derimod tidt ved begge afholdes derfra, og 
undertiden af Statsklogskab tillige, der noder endog de Mægtigste 
til udvortes at vise et Slags Kierlighed til Retfærdighed og andre 
Dyder, og til saavel hos Undersaatterne ved Straffe at hævne deres 
Foragt, som hos Fyrster og fremmede Stater selv aabenbar at af- 
skye samme. Intet er derior enten i Fred eller Krig almindeligere, 
end at Enhver vidtlöftigt udvikler sin Sags Retfærdighed, med de 

,prægtigste Talemaader ophöier sin egen Redelighed, Billighed, Höi- 
modighed, Maadeholdenhcd, ja, endog Aabenhiertighed, og deri
mod med sorte Farver afmaler sine Fiendcrs Troelöshed, Begier- 
lighed og Ærgierrighcd; vist ikke, fordi man virkelig tænker saa, 
men fordi man enten troer eller önsker, at Mængden i sin For
blindelse maa beholde denne Tænkemaade. Thi at en passende
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Retsorden er fornoden til at holde Undersåtterne i Ave kan Ingen 
bedre vide end de, der beherske dem : men da man tillige er over- 
beviist om, at al Regiering, alle Love have en vis Nytte til For« 
maal, og ar denne bestaaer deels i Statsforfatningens Vedligehol
delse, dcels i Magt og udvortes Velstand, til hvis Forsvar og For- 
ögelse man endelig maa tage Tiders og Menneskers foranderlige 
Characreer i Betragtning: da dernæst Regentens og de adskillige 
Stænders Fordele, hvoraf Staten cr sammensat, tidt cre stridige, 
o g Menneskers saa modsatte Tilböieligheder ei let kunne bringes ril 
nogea Harmonie ; saa bliver intet Andet tilbage, end at Staternes 
Overhoveder ophitte visse Navne, der kunne synes at udtrykke, hvad 
Alle i Almindelighed maae attraae: disse ere Dyds, Retfærdigheds 
og andre, der klinge vel i ethvert, men fornemmelig i Almuens 
Örne, endskiöndt de i Mening og Bemærkelse hos denne og dens 
Beherskere kunne være meget forskicllige, Dette er uden Tvivl 
den Theorie, der, skiöndt ikke ganske tydelig tænkt, dog i Gier- 
ningen leder mange Statsmænds Handlinger, og næsten paa ethvert 
Blad i den borgerlige Historie findes ^aa rigtig udrrykt, som de 
handlende Personers individuelle Tænkemaade og de mange Slags 
Hindringer, der i Udförelsen altid forekomme, uagtet al Overens
stemmelse i Principóme, nogenledes kunne tillade.

Ar udrydde denne Mening, saavidt ved Skrivter mueligt kan 
være, ar aabenbare Rettens og Dydens enige Væsen og gaae tilbage 
til dens forste Grunde, for deraf at oplyse, at, hvor uligeartede og 
mangfoldige vore Pligter end kunne være, saa udspringe de dog af 
samme Kilde, dette er for nærværende Tid dog ei min Agt. Phi- 
losophiske Afhandlinger over denne Materie ere vel ei uden Nyt



te, men virke umiddelbar kun paa dem, der have Tid og Lyst 
til de höiere Undersøgelser, som fornemmelig i Eensomhed og 
langt fra offentlige Forretninger kunne have Sted, forst giennem en 
lang Omvei og fölgelig scent paa de Ovrige, der enten i de for
nemste eller blot underordnede Roller selv fremtræde paa den sto
re Skueplads. En nærmere Nytte synes man deraf at kunne love 
sig, naar man ligefrem og med uimodsigelige Grunde kunde vise, 
at der, hvad Dyd og Retfærdighed angaaer, i det offentlige Liv for
holder sig paa samme Maade som i det private, med Folk og Sta
ter som med eenslige Personer, ogat alt, hvad Retfærdighed, Nfod, 
Afholdenhed og Visdom foreskriver disse, ogsaa af hine bör udö% 
ves, eller ei efterlades. Thi, da ingen nægter, at disse Dyder hos 
Borgere til et roeligt og lykkeligt Liv ere yderst vigtige; saa fol
ger, at, hvis Grunden dertil,,hvad de store saavelsom mindre Sel
skabers Forhold angaaer mod hverandre, just ere de selv samme; 
sa-a ere de ei heller Frugter af besynderlige Vedtægter eller Maxi- 
mer, men af Tingenes eget Væsen og den fælles almeengyl- 
dige Fornufr,

Endskiondt Philosophernes Meninger om Moralens forste 
Grunde neppe kunne tælles, end sige hver for sig gienncmgaics ; saa 
kan man dog gierne indbefatte dem allesammen under to Hoved
arter: blandt hvilke den ene betragter det höieste Gode, eller alls 
Tings Endemaal, som bestaaende i en Idee, eller et af de Nyere saa 
kaldet reent Begreb, hvorved man abstraherer fra al sandselig Stof 
og Attraa: den anden vil derimod, at Lyksalighed skal være Maa- 
let for enhver menneskelig Tilboielighed, og at dette Gode alde
les ikke lader sig tænke uden behagelige Fölelser, der enten umid
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delbart reise sig af Legemet eller middelbart af andre Ting, der 
röre Sandserne ;paa en angeneni Maade, Hovedsagen er efter den*  
ne Forudsætning derfor, at forsvare Livet og dets Hielpemidler> 
paa det at samme ci alene kan Hyde let og uden Frygt, men og- 
saa undertiden overstrømmes af cn Vellyst, der driver Frygten 
bort; men hvad der bevirker dette, deri besraaer det Nyttige, hvor- 
paa alt Overlæg i det menneskelige Liv ga.acr ud. De, der nu 
bifalde den forste blandt disse Meninger, ligesom de ikke kunne, saa 
pleie de ci heller let at kalde den Sag i Tvivl, at det jo er sam- 
me Idee om Dyd, som den Vise i sit offentlige og private Liv, i 
Statens og sit eget Huses Bestyrelse med uafvendt Oic bor forføl
ge; cndskiondt det ei er ham ubekiendt, at denne Dyds, ligesom 
Sindets egen Form, efter de Tings Beskaffenhed, med hvilke den 
har at giöre, kan udvikle sig paa mange Maader. Hvorved det 
desuden let indsces, at Begreberne om Rer, Billighed og Velan- 
stændighed, saaledes som disse fremstille sig, ci alene for den al
mindelige Mand, men endog for de Klogeste og meest Oplyste 
selv, ei ere saa rene og uforfalskede, at jo meget Urigtigt, Vak
lende og UbeStandigr, ifölge Tidernes og Menneskenes Sæder, maa 
være blandet dermed. Ligesom der ogsaa i den saa kaldte Natur
ret findes mange Ting, hentede af de borgerlige Love, hvilke Ju
risterne nu gemcenlig agte som Fornuftens egne Forskrivter, fordi 
de fleste europæiske Nationer have öst dem af romerske Kilder, og 
de derved have faaet almindelige Loves Kraft. Men da samme 
Fornuft alligevel i nogle, og det meget vigtige Stykker ei vil kien- 
des derved; saa kan man ikke forundres over, om de, der dog selv 
for private Forhold have stadfæstet denne Lov, ofte vise, at de i deres 
andre offentlige Handlinger eller mod fremmede Folk ligesaa lidet an«
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see sig bundne til denne, som de holde det for deres Höihed an
stændigt efter nogen anden borgerlig og positiv Rer at lade deres 
Stridigheder med dem afgiöre. Af samme Aarsag bliver ogstia den 
almindelige Folkeret, som de Nyere efter den udødelige Hui^o 
Grotius's Exempel ligeledes have laa nt af romerske og andre Old
tidens Love, ei blot af dem stedse mere og mere ringeagter, der 
have fornægtet al Ærbødighed for ægte Dyd, men er ei engang 
synderlig efter deres Smag, der Intet holde for Retfærdigt, uden 
hvad Billighed og Retskaffenhed tillige maa bifalde; hvormed dog 
Ingen let vil nægte, at der jo baade i den borgerlige og i Folke
retten forekommer mange Ting, der ere i den aabenbarcstc 
Strid.

For fuldkommen at afgiöre denne Sag, maa man, som jeg 
troer, forst undersøge, om Air, hvad der ifölge de lærdeste og 
mest talentfulde Folks Sæder og Love holdes for retfærdigt eller 
ædeir, er saa ubrödeligt, at det aldrig bör overtrædes: dernæst, 
ifald det nwaskee lader sig bevise, at Noget deraf snarere er ind
rettet efter Tiderne og Staternes nærværende Tilstand end Fornuf
ten eller den menneskelige Natur, der er evig varende; saa op- 
kommer igien et andet Spörgsmaal : om da denne Tingenes Orden 
bör være bestandig og ei engang af Fuldkommenheds Driften, der 
idelig attraaer noget Bedre, maa forstyrres; om altsaa de derpaa 
grundede Love vel ere ophöicde over enhver Undtagelse, eller me
get mere, Retfærdighedens Væsen ufornærmet, Forandringer under
kastede; samt hvilke Mænd der da kunne have Ret til at giöre For- 
sög derpaa; thi at Dommen i denne Sag hverken kan tilkomme 
Alle eller engang Mange, er af sig selv tydeligt. Fremdeles, hvis
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Ret dertil dog af Himmelen er skienkct nogle Faa, om ei Meget, 
i deres Opforsel maa synes mod Folks Love og Sæder stridigt, 
men derfor dog hverken er uretfærdigt eller uædelt; uagtet en
hver Anden, der maatte have giort sig skyldig i saadan Handle- 
maade, som en Ficn.de af det menneskelige Kion havde fortient 
den allerhaardeste Straf.

? UV i i V-é. i v. JVuS »• .WaMll ttVOl

Om denne Materie skal herefter handles, forst under den 
Forudsætning, at Intet i de menneskelige Ting er saa bestandigt og 
ubrødeligt som Sædelighed eller Dyd; derpaa skal samme Sag 
giennemgaaes med Hensyn til dem, der rroe at Nytte er det Ene
ste, man bör atrraae: og for disse trocr jeg, mit Foredrag da vil 
blive mest tilfredsstillende, naar jeg afsondrer den fælles og be
standige Nytte fra den besynderlige og forgængelige, og om den 
fdrste viser, at den med Sædelighed paa det ndieste’er forbanden, 
men den anden derfra gandske forskiellig; saa at, dersom vi kun 
holde fast ved hiin, ville vi tydelig indsee, at Intet er almeennyt- 
tigt, som jo tillige for det private Liv bærer de allerrigestc Frug
ter, I-ntet kan være nogen Stat eller enslige Borgere til varigt^ 
Gavn, som de ei uden andre Nationers Fordærv eller Forurettelse 
kunne erholde, og at ligesaa lidet paa den anden Side nogen Ting 
kan være Regentere nyttig, som geraader samtlige Borgere enten 
til Ulykke, eller i det mindste til deres Velfærds Forringelse. 
Bliver Alt dette fuldendt, og der endda i denne Afhandling skulde 
være Noget, man til en fast Overbeviisning kunde savne; saa ville 
disse Mangler, som mig synes, ikke deraf kunne reise sig, at 
Spörgsmaalet ei nok er vendt og undersögt paa alle Sider, men 
fordi Forfatterens- Villie i Udforetøen af et saa indviklet Emne

Ftd. Sti Skr. ri D"l. Il Haftt 1816. I
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ei overak er bleven tilbörlig understøttet af Indsigt eller 
Kraft.

I s t e Hovedstykke»
Sporgsmaalet besvaret med Hensyn til Ideen om Sædelighed 

soin Endemaalj eller det köieste menneskelige Gode.

For at vide, om de offentlige Pligter bestemmes af andre 
Grundsætninger, end de private, hele Selskabers mod hverandre li
geledes end enslige Personers, og for at sætte denne Undersøgelse 
visse Grændser, uden hvilke en vis Orden deri var umuelig: ville 
vi forst handle om Retfærdighed og Billighed, dernæst om de öv- 
rige Sædelighedens Sider eller Dele. Men hvorvidt de samme Ret
færdigheds Pligter ligcsaavcl udenfor det borgerlige Selskab som i 
samme ere gyldige, kan man umuelig bedomme, med mindre man 
först faaer afgiort, hvorpaa denne Gyldighed beroer: og det er der
for ingen Udsvævelse, naar vi i Almindelighed berragtc denne 
Sag. Thi har den borgerlige Retfærdighed sine besynderlige 
Grunde , der uden for dette Selskab ikke finde Sted ; saa ophorer 
derved naturligviis tillige dens Forpligtelser, og Stater ere i deres 
Forhold mod hverandre dertil ikke bundne: hvilket man af det• . / Hl < : < I i ' ; ;:,j • 7 . ' > . { 
Folgende endnu bedre vil forstaae.

iste Afdeling
• - -l-.' . v ... . ... . .JJ c<- ‘ -l i

Hvorvidt de almindelige Retfærdigheds Pligter overhovedet} og 
folge li g og s aa i Selskabers Forhold til hverandre} ere gyldige.

Hvad Ret og Billighed angaacr, sla synes det rigtigst, at 
begynde med den sidste, som denj der med Naturen og Fornuften
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nærmest er forenet, og med Sædelighedens dybeste Kilder staaer i 
den mest umiddelbare Forbindelse. Thi hvo der i sin Opforsel 
mod andre Mennesker ei har Andet for Oine, end deels deres ind
byrdes Lighed og Frihed, deels Enhvers Sindsgaver, Arbeider og 
Fortiencster, hvo der ubunden ved nogen Lov, som -han ikke selv 
foreskriver sig, lader Enhver erholde saa Meget, som for det for
ste til deres individuelle, og dernæst til det hele menneskelige Sel
skabs Fuldkommenhed er den mest passende Lod, han haandhæver 
Billighed i Gierningen selv, han cr ligesom en Gud, ingen Affec
ter underkastet, fæster paa Sandhed alene det stadige Blik, og giör, 
som Mathematikcrcn, kun hvad Ideen byder. Her er ingen be
synderlige Regler uden saadanne, der nödvendig flyde af den for
ste og hoist almindelige, ingen Strid med Principóme, Intet, der 
beroer paa Godtbefindcndc, eller hvorfra der kan skee nogen Und
tagelse. Thi, at han efter Omstændighederne tidt nodes til at ta
ge snart en anden Vei, forandre sin Opforsel, efterhaanden paa
tage sig alle Slags Skikkelser, dette forhindrer ham dog ikke fra, 
at han jo, ligesom paa det grændseldse Ocean, altid har et fast 
Punkt i Sigte, hvorefter han paa sin Omvanken hid og did kan 
styre sin Kurs, skiondt han enten af Srormvinde, Strandbreddens 
Krumninger eller af midt i Havet opstaaende Skiær imellem drives 
af fra den lige Stie.

Den sædvanlige Retfærdighed har derimod visse Grundmaxi- 
mer, som just ci ere komne fra Visdommens eget hellige Sæde, 
og derfor ci heller cre fuldkommen rigtige, men dog stadfæsrede 
ved Sæderne og en bestandig Efterlevelse af de klogeste Mænd, 
hvilke Love der ei gaaer an, og meget sielden gavner at overtræde.

I a
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Thi, skiöndt Sandhedens Kilde ci er saa forborgen, at Udgangen 
dertil kunde synes spærret for de Fleste, saa behöves der dog 
Kunst, og det ingen almindelig, til ci, naar man deraf vil ose og 
opdrage Vandet af den dybe Grund, at giörc der muddret baade 
for Os selv og Andre. Dei for have nogle i denne Kunst særdeles 
Kynd ige heller udgravet Brönde, hvoraf de Ovrigc kunne hente dette 
Vand, vel ikke gandske klart, som i Kilden selv, men dog saavidt 
Nytten her i Liver fordrer, og saaledes, at de Fleste kunne og pleie 
at være tilfredse. Heraf have Sæder og borgerlige Love deres Op
rindelse; blandt hvilke Juristerne i er System have samler de al
mindeligst anragne og til de fleste Nationer« Tarv mest passende, 
og adlet dem med en Naturrets ærefulde Navn. Thi hvad Natu
ren eller Fornuften byder er dccls imellem de lærdesre Mænd 
endnu omtvistet, og deels vilde der, hvis det endog overhovedet 
var almindelig bekiendr, med Hensyn til enslige Livets Tilfælde 
dog være urandsageligt, eller meget vanskeligt at anvende. Thi ril 
ei alene rigtig ar bedömme samme , men til derhos ar giöre Sand-■
heden saa indlysende, at den endog af Andre, ja, af de stridende 
Parrer selv, erkiendes, er ei engang en övet Dömmekraft alrid til
strækkelig, men dertil udkræves ogsaa sror Anseelse, hvilken In
tet i saa höi en Grad kan forskaffe, som Menneskers almindelige 
Mening og alle Nationers Overeensstemmelse.

Naar der alrsaa i Stater blev indfort Rettergang, og den of
fentlige Tugt anordnet saavel ved Sæder som ved Love; saa maatte 
ei alene de Rettigheder og Pligter bestemmes, formedelst hvis 
Iagttagelse Enhver fik Navn af en retskaffen Mand; men en Idee 
om Sædelighed og Billighed ogsaa fremstilles for Gemytterne, der 



vel, saavidt mueligr, udtrykte det Sande selv, men hvori det dog 
var uundgaaeligt, at jo visse Dydens Træk, ligesom i enhver Ko
pie, enten bleve forvirrede, eller ved nogen Urigtighed forstillede. 
Derfor ere Folkenes Begreber om deres Pligter, uagtet en væsent
lig Overeensstemmelse , dog ved saa forskiellige Skatreringer ud
mærkede: derfor bære Fædrenelands Kierlighed, Goddædighed, Re- 
ligieusitet og alle höiere Dyder, ligesaa vel som de, der for en bor
gerlig Lovgivning ere de egentlige Gienstande, hos Alle Climatets, 
Narional-Charactercns, og overhovedet Individualitetens besynderlige 
Præg. Heri ere nu Sædvaner saa formaaende, at vi i Livet billige 
eller misbillige mange Ting, om hvilke vi dog indsee, at vi burde 
domme paa en langt anden Maade, naar vi efter Videnskabens eller 
Fornuftens egen Regel nöiagrig skulde prove dem. Vi have nem
lig, saa at sige, dobbelte Vægtskaaler. Det ene Slags bruge vi, naar 
vi tænke os selv som satte her i Sandseverdencn, kæmpende mod 
saa megen Elendighed , bundne ved saa mange Nødvendigheder, 
omringede af saa mange daarlige og onde Mennesker; et andet 
Slags, naar vi ligesom give Slip paa den lave Jord, tage et höiere 
Aandens Sving, og som uden for dette Legeme tænke os ind i 
höie Himle og midt i guddommelige Væseners Kreds. Vi fole da 
visselig , at hvad der her paa Jorden synes Ret og Ædelt, ingen
lunde gandske svarer til det Dydens Billede, som vi finde dybt 
indprentet i vort Bryst, og blive > derved tillige overtydede om, 
at endog i de menneskelige Ting lader Noget fuldkomnere sig 
tænke end den Forfatning, de Slotte og Bygninger, paa hvis Istand- 
holdelse Almcenvæsenets eller det menneskelige Selskabs Velfærd 
efter de Flestes Mening ene beroer. Fnhver svæver en anden 
Form af det Rette for Indbildningskraften, mere eller mindre fuld
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kommen og skikket til at sætte Hiertet i Lue, ligesom han har 
naturligt Anlæg til. Derefter maaler han baade hvad der i hans 
og Andres Handlinger sommer sig eller ikke, og citer samme 
Monster söger han ogsaa bestandig, saavidt Hindringer tillade, at 
indrette Livets hele Plan.

Man indseer nu, hvorledes Retfærdighed ei alene kan være 
Billighed, men, hvad der er endnu mere forunderligt, endog sig 
selv imod, og det i saa höi en Grad, at det undertiden just er 
Kierlighed til Rer, som tilskynder Mange til at forurette. Det for
ste vil uden Tvivl Enhver indrømme, og deri findes det stærkeste 
Beviis paa Manglerne i den overalt vedtagne Ret: thi, var denne 
fuldkommen, hvorledes var det da mueligr, at den, der mest hol
der sig samme efterrettelig, dog undertiden saavel efter Andres 
som sin egen Samvittigheds Vidnesbyrd kan være skyldig i aaben- 
bar Forbrydelse mod Billighed, ja mod Menneskelighed selv? Men 
Exempler derpaa ere baade saa mange og lette at finde, at der er 
Ingen, som den tidt saa ubillige Nødvendighed, trods en af ufor
modentlige Tilfælde frembragt Umuelighed, at betale sin Giclch 
jo i det mindste strax falder ind. Men havde Fornuften villet, 
at Ret til at kræve Betaling overalt skal være hellig og ubrødelig, 
hvorledes kunne da de borgerlige Love deels tillade Creditor at ef
tergive samme, deels endog selv understaae sig til ved Dispensatio
ner at löse dem? Ja, give ikke disse Love i mange andre Til
fælde ikke blot Anledning, men endog Frihed til at synde, og 
det giøre saavel de fælles og almindelige, der höre til den saa 
kaldte Naturret, som de besynderlige og hvert Folk særegne, fordi 
menneskelig Klogskab intet Herligere end saadanne Forordninger 
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hidindtil lùr vidst at udtænke. Alle de Love, der handlé om Eien- 
domines Haandhævclsc, om Pagters Opretholdelse, om Testamen
ter, Statsforfatning, Krig og andre offentlige Ting, foreskrive nem
lig allcsammen en vis Orden og Maade, som Dommere, ja Regen- 
tere selv nödvendig maae holde fast ved: thi, hvis disse tverti- 
mod havde frie Raadighcd til, efter egen Indsigt i det Godes Væ
sen, at afgiöre saadanne Sager; saa vilde de uden Tvivl, snart af 
Affecter snart forudfattede Meninger henrevne, tilföie Parterne 
endnu langt storre Skade end Lovene, som, skiondt ei de aller
bedste, dog for de fleste Sager cre nogenledes passende, og i det 
mindste kunne tiene Borgerne ti^er Slags Sikkerhed, paa det de kunne 
vide, hvad de i deres Mellemhandlinger have at betænke, hvad at 
undgaae og tage sig vare for. Thi, uagtet man ved det borger
lige Selskab ei kan opnaac Alt, hvad man billig kunde begiere, og 
man derved tidt bliver sat i den Nödvendighed, at indrömme An
dres Magt eller Lykke Meget af sine naturlige Rettigheder; saa er 
man alligevel dermed gierne tilfreds, naar de Ovrige just paa den
ne Maade kunne blive desto sikkrere: men denne Sikkerhed pleie Lo
vene, skiöndt tidt ubillige, fast i enhver Stat dog nogenledes at 
forskaffe.

Jo mere man saaledes overbevises om deres Nytte, jo kie- 
rere de derover maae blive fornemmelig de Personer, som ved 
dem vinde endog meget Mere end dem efter en höierc Billigheds 
Lov egentlig kan tilkomme; desto ivrigere blive disse rimeligviis 
i deres Iagttagelse, og ikke siclden er Folgen deraf, at Kierlighed 
til denne Rer giör dem ubillige, der er virkelig uretfærdige, eller 
at Erfarenhed om de positive Loves Nytte undertrykker den höie- 
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re Retfærds og Ædclmodigheds Fölelser i deres Bryst. Heraf lade 
sig mange Særsyner forklare, der forekomme saavel i den borger
lige Historie som i det daglige Liv; hvori det ci sielden hændes, 
at Mænd, for Resten udmærkede ved Indsigt og Retskaffenhed, 
saavel i selv at handle, som i at bcdömme Andres Handlinger, un
dertiden bevise sig i hoieste Grad partiske, dadle, hvad der er 
Roesværdigt, og heromme det Modsatte. Saa ophdier den philoso- 
phiske Taler og Statsmand Cicero selv Tribunerne OEiavius og 
Drusus, samt Consulen Opimiur, men lasrer derimod de klække og 
ægte patriotiske Grciccher, uagtet de forste enten aabenbar dreves 
af Had og Egennytte, eller lode sig bruge som Redskaber for de 
Riges og Mægtiges Kabaler; de sidste derimod efter Cicero/ egen 
Tilstaaelse vare meget ædle, skiondt med den nödvendige Verdens 
Klogskab og Menneskekundskab maaskee ei nok udrustede Mænd. 
Thi denne Verdens Born ere , som vor guddommelige Lærer selv 
har bemærket, gemeenlig meget klogere end Lysets Börn i Om
gang med deres Slægt.

Efter Fornuften gives der ingen Rettighed, uden saavidt 
Magt til at fordre den er nödvendig ril en Pligrs Opfyldelse. Jeg 
veed vel, der gives Philosopher, som heri ere af langt andre Tan
ker, og troe, at vi mod livlose og ufornuftige Væsener kunne hand
le som vi lyste, naar kun den Brug, vi af denne Frihed giöre, 
ei er Os selv eller Andre til virkelig Skade: og dette oplyse de 
ved Exempter, af hvilke det skal være klart, hvor stor en Forskiel 
der er mellem Rettigheders, fast maatte man sige, Selvraadighed, 
og Pligters Strænghed. Blandt hine vil jeg blot anforc den , for 
Vellysts eller Nysgicrrigheds Skyld ei alene at skille umælende 
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Dyr ved Livet, men endog at« pine dem paa mange Maader, kun 
at det ci geraader Os ril mindre Nytte end Fortred. Men, var 
man endog istand til at bevise, hvad jeg tor vædde man aldrig vil 
kunne, at den hele udvortes Natur blot for vor Skyld er blevcn 
til, og at det er umueligt, den i sig selv kan have enten Prinoj- 

•pet eller Endemaalet af sin Tilværelse; saa vilde man deraf dog 
ei kunne slutte det Anfortc. Thi al Ret flyder, ligesom Pligter 
selv af Fornuften alene, hvori Intet er tilfældigt, Intet anderledes 
mueligt, end i Almindelighed fastsat er: hvoraf nødvendig folger, 
at, hvis Nogen virkelig har en vis Rettighed, saa kan han ingen
lunde efter Indffld holde fast eller give Slip derpaa. Ingen Ret 
er dernæst afsondret fra Sædelighed og altsaa fra Pligterne selv, 
ingen, hvori jo Retfærd og Dyd fornemmelig komme i Betragt
ning, eller hvori vaklende Meninger bor have Sted; da Rettighe
ders Undersøgelse ellers hverken vilde komme Moralen eller Phi
losophien ved: thi hvor det Evige og Nödvendige regicrer, kom
mer intet Tilfældigt ind i Helligdommen med. Men de fleste 
Mennesker, uvisse om hvad der er Sandt og Godt, troe nu at ha
ve Lov til at handle efter Godtbcfindende : derfor er Rettens og 
Pligtens ene Væsen bleven adsplittet i tvende: derfor har man sat 
sig i Hovedet, at Rettigheder af Naturen ere saaledes beskaffne, 
at Enhver har Frihed til snart at holde paa dem, snart at afstaae 
derfra. Heraf reise sig ogsaa, ei i Brittannien og ved Hoffet ale
ne, men overalt, saa mange Embeder uden Sved og Omsorg, der 
ere Feigheds ublodige og uden Krig vunden Bytte; hvilket, hvis 
Nogen alligevel vilde rive den dovne Eiermand af Hænderne; saa 
vilde den Förste gandske vist i Selskabet holdes for höist uretfær
dig; men var han dog derhos istand til at udvirke, at lige Ret
r.J. &/. Skr. VI Deel. II Hafte I8K5. K



74

eg Skiel overair blev herskende, og at Ingen nogensteds fik Ria- 
dighed over andre ellev flere Ting, end han, saa at sige, kunde 
forvandle sig til sund og ægte Næringssafc, eller hvoraf saavel 
Andre som H.m selv under hans Værgemaal og Bestyrelse kunde 
drage den störste Nytte; vilde man da vel som Voldsmand for
domme Ophavsmanden til saadan Daad, og ikke meget mere til- 
sraae, at vi ved ham just havde naaet hvad der i Retfærdighed er 
det Allerhöiesre? At bringe dette Værk ril Fuldendelse formaaer nil 
vel intet Menneske; men at stræbe stedse mere og mere at nærme 
sig dette Maal, er for ¡dem alligevel en nödvendig Pligt, i hvis 
Hænder Forsynet har givet de menneskelige Tings Regiering. 
Disse bör derfor ei altid bekymre sig, om de til den Ende maae 
sætte den almindelige Retfærdighed tilside, paa det at en langt 
höiere maa blive desto mere gieldende. Ogsaa i dette Tilfælde 
afviger derfor den Enes Forskrivter fra den Andens. Tilforn har 
jeg viist, ar tidt er ved Vildfarelse den Förste, her bliver nu den 
Anden og det ved Viisdom seirende.

De störsre Uroeligheder i Staterne vil man, naar man efter
forsker deres Udspring, finde deraf at have reist sig, at vi om 
Retfærdighed have af Naturen et andet Begreb, end der, vi faae 
ved Lovene. I det menneskelige Hierte ligger en saa stærk og 
levende Folche af det Rene, at ei engang gammel Vane formaaer 
at udslukke den og at den, skiöndr undertrykt af Fordomme, 
ligesom Græsset finder Stenen af en brolagt Vei, ofte bryder frem, 
naar man ei bestandig træder derpaa. Det kan derfor ei andet 
være, end at man af en paafaldende Rertens Ulighed hæfrig bli
ver rört, som forsi af Sædvaner og undertiden Misbrug indfort, 
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bliver siden af Lovene beskyttet, æret og befordrer. Længe hol
der Mængdens Taalmod sig inden for Beskedenheds Grændser, 
naar den trykkes og klemmes af de Stores Vælde; men det mind
ste Gran, som da kommer til, forstærker, ligesom for dens Sam
mentræknings-Evne, saa nu dens Udvidelses positive Kraft, indtil 
den faaer jævnet Alles Kaar og paa nogen Maade bragt de mest 
Ophöiede tilbage til det almindelige Maal. Thi visselig, hvad Na
turen i Sandseverdenen og selv i Himmellegemernes Orden fornem
melig tragter efter, at alle Ting ved et Slags Ligevægt kunne be
holde deres faste Stilling, det samme synes i de menneskelige 
Ting at være dens Formaal: og Rimeligt er det, at Elementernes 
blinde Bevægelser ei heri ville standse, förend en Harmonie mel
lem de störste og mindste Ting bliver bragt tilveie, saa at enhver, 
sat paa sit rette Sted, omsider kommer til Hvile. Thi hvad har 
Folkets Maiestæt og Herredom, hvad havde Lovene for Jordegod- 
sernes lige Deling hos Romerne og Spartanerne; hvad har deri
mod Kamp om Overmagten, hvad Stændernes og Forretningernes 
bestemte Grændser vel ellers til Öiemeed, uden at bringe den bed
ste Forfatning, de rigtigste Forhold til en bestandig Fuldendelse? 
Men saa længe begge Yderligheder endnu indbyrdes ere stridige, 
maa da ei al privat og offentlig Ret nodvendig have Bølgernes 
Bevægelse og med det absolute Gode, Billige og Ædle fore Krig? 
Ingen Orden i de menneskelige Ting, i hvis Haandhævelse dog 
Retfærdighed bestaacr, kan være stedsevarende: thi ei engang med 
Himmellegemerne har Naturen bragt det saavidt, at jo Stiernerne 
efter mange Aarhundreders Forlob afvige kiendelig fra deres for
rige Löb; men Stater vanke, ligesom Kometerne, endnu ustadig 
omkring, fordi hine ligeledes kun for kort Tid siden, om man

K 2



saa maa sige, synes af Chaos at være fremkomne, og hidindril in
gen bestemt Form eller noget stadigt Löb at have faaet. Heri 
finder man nu en nye Aarsag til Retfærdigheds Strid incd sig selv, 
da de forhen helligste Love afskaffes, og en nye Tingenes Orden 
igien opstaaer.

Da der fremdeles i Staten ere to Slags Mennesker, hvoraf 
det ene rcgicrer, det andet bliver regieret, saa kan der Sidste kun 
deri vise sin Retskierlighed, ar det adlyder de nu bestaaende Lo
ve; det forste derimod er uretfærdigt, hvis det ei undertiden op
hæver Lovenes Ubillighed, loser deres altfor stramme Baand og 
skienker Andre den forlorne Frihed igien. Og paa den anden Si
de kunne der ogsaa forekomme Tilfælde, hvori Folket, fordi det 
mindre taaler Frihed end Trældom selv, og ei forstaaer uden Ud-, 
svævelse at nyde det nærværende Gode, maa tæmmes ved Stang
bidsel. Den Borger eller Fremmede, som da paatager sig at tvin
ge dets Uroelighed eller Overmod, er derfor ei strax uretfærdig, 
naar kun hans Planer snarere gaae ud paa det almindelige Bedste 
end hans private Fordeel, og han hverken ved Grusomhed eller 
Uforsigtighed for Resten paadrager sig nogen Bröde. Saaledes tör 
jeg vel hverken frikiende Czr/nr, eller endnu langt mindre Sulla 
for voldsom Adfærd; men, hvis det alligevel er en afgiort Sag, 
hvilket ei engang Frihedens ivrigste Forfægtere siden have kunnet 
nægte, at det offentlige Væsen uden cn Behersker neppe længere 
kunde holde sig ved Magt, burde man da vel heller have oppe- 
biet en Thearerguds Mellemkomst, end enten med Ret eller Uret 
have giort et kraftigt Fotsög til at redde den forfaldne Stat? 
Jeg giör dette Spörgsmaal, ei fordi jeg trocr, at Retfærdighed for
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Nyttens Skyld nogensinde bör tilsidesættes, men fordi det efter 
mine Tanker sommer Philosopher og store Mænd. ar rænke sig er 
höiere Slags Retfærdighed ligesom en Gud, der virkelig fra Him
melen kommer Menneskeheden til Hielp, hvor de ordentlige Mid-» 
1er ei forslaae, og kiæk tör udskcic fra de almindelige Veie, som 
man ellers i Rettergang, og for at vedligeholde den nærværende 
Tilstand, bör betræde. Gandske vist er dette Sted i Moralen ömt 
at beröre, og den Post, jeg nu har for Oine, saa slibrig, at maa- 
skee neppe nogen af de störste Regentere, som enten cn overor
dentlig Aandskraft eller Lykke kan have sat derpaa, jp snart af 
Feiltagelse, snart med Flid har maartet snuble eller falde. Men i. 
det vi dadle Mennesker, maae vi vel vogte os for, at vi ei tillige 
kalde Gudsdommens Retfærdighed i Tvivl. Thi kunde det ikke: 
skee med Rette, som hine, maaskec mere af Affect end Fornuft 
tilskyndede, have begyndt; saa kunde det höieste Væsen aldrig hx. 
ve benytret sig enten af saadanne Redskaber eller, om man sna
rere saa vil, Tienere. Er det rigtigt, at, hvad der skeer, altid er 
det bedste (og hvem kan tvivle derpaa?), saa maa det: samme og- 
saa uden Uretfærdighed kunne skee, naar det ikkun skeer med. 
fuld Indsigt i alle Tings Sammenhæng, og Ophavsmændene til det 
tilsyneladende Onde selv ere da kun derfor at laste, at de uden 
saadan Videnskab have fordristet sig til at forstyrre en Retsorden, 
som var den eneste, de havde Öinc til at overskue og Kræfter 
til at udfore.

Hertil kommer den Betragtning, at den menneskelige For
stand, skiondr ofre temmelig forkeert, døg ei alene om det Gode 
og Rene overhovedet har et indviklet Begreb, men endog om der 
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almindelige og höieste Gode, og at dette Begreb hos de fortræffe
ligste Hoveder især pleier at være særdeles virksomt, saa at offent
lige Personer, fornemmelig under Forretningers Tummel, ligesom 
Skialdre, af Enthusiasmus opflammede, henrives i Skyerne og ei 
faae Lov til at vandre de sædvanlige Vcie eller ved kolde Bereg
ninger at udforske hvorhen Geisten förer dem. Deraf kommer 
det, at hverken Digtere eller andre Kunstnere i deres Værker 
gierne folge den almindelige Bane, ja endog hovere naar de forla
de den , ei fordi den evige Ordens Lov nogensinde gaaer dem af 
Glemme, men snarere fordi de, af dens Skiönhed henrykkede, 
ei meget bekymre sig om de lavere Regler, der kun til visse 
Omstændigheder eller Tider kunne være passende. Det er fremde
les hos ædle Siæle en fast almindelig Feil, at de i Udövclse af 
Goddædigheds og Ædelmodigheds Pligter ei noksom agte paa den 
almindelige Rets Fordringer, og at de ei efter de borgerlige Loves 
lille Maalestok, men af Dydens og Tingenes almindelige Natur,

' ' i ■
der, som man vel maa troe, er dem langt bedre end indskrænke- 
de Jurister bekiendt, ville afgiöre hvad Godt de mod enhver An
den bor bevise. Desmindre kan man derfor undres over, at de, 
der sidde ved Staternes Roer, især hvis de ere Mænd af udmær
ket Aand og Anlæg til noget dristige Planer at udspinde, de da 
vel for deres egne Personer foragte de bestaaende Indretninger som 
altfor langt under deres Forstand, men alligevel neppe taale at An
dre tænke, end sige handle ligesaa. Man maatte heraf let falde 
paa den Tanke, der gives en dobbelt Retfærdighed, hvoraf den

• X  __
ene, siddende paa Olympus’s höic Tinding, regierer den hele Ver
den, imedens den anden, bunden til vor Jord, fornemmelig i roe« 
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lige Tider ordner Borgeres Mellemhandlinger og i Henseende til 
Pagter eller Fordrag haandhæver Troe og Love.

Jeg har dernæst at undersøge, hvorfra den almindelige Ret 
har sin Oprindelse, og hvad der især kan give dens Fordringer 
saa megen Kraft. Hverken i det store menneskelige Selskab eller 
i besynderlige Stater kunde, som Enhver let begriber, nogen Ting 
ordentlig afgiöres eller nogen Mellemhandling bestaae, med min*  
dre man kunde være vis paa, forst hvad man derved virkelig op- 
iiaaeT, og dernæst, at det ei enten ved Vold eller List vil blive 
tilintetgiort. Saadan Orden foreskriver nu Fornuften eller Naturen 
selv, som naar den f. Ex. fastsætter, at Lofter og Pagter hör man 
holde: men disse kunne da först staae ved Magt, naar man med 
Vished veed, at Andre heller ikke ville afvige derfra; og hvorledes 
er saadan Vished muelig, med mindre man paa nogen Maade no
des til at giöre, hvad Pagten indeholder? Saadan Nødvendighed 
kommer nu enten inden fra, det er af et fortræffeligt Sindelag, 
der foragter al anden Vinding i Betragtning af det Ædle og til en 
almindc'ig Ordens Opretholdelse Fornödne, eller af Frygt før en 
hciiere Mai»t øg dennes mod Overtrædelsen .giorte Trudsler. Var 
man nu forvisset om, at Alle, eller dog de Flesre, havde samme 
Tænkemaade, saa at Intet i deres Öine var helligere end denne 
Pligt; saa vilde den, der krænkede samme, visselig med Rette 
blive huldr i or et meget lastværdigt Menneske, og værd at leyc 
søm Landflygtig mellem vilde Dyr heller end i en ordentlig og 
retfærdig Star. Men, var man derimod vel underrettet om at 
kun de Allerfæ»reste om Rettens Hellighed vare hierteligen overbe
viste, og at de Fleste derimod ansaae det for den störste Daarlig- 



bed at opoffre et stort Haab eller en nærværende Fordeel for en 
Skygge eller cr tomt Gespenst af Dyd ; saa kunde man med nogen 
Grund holde den for et indskrænket og af Fordomme blindet Ho
ved, der i Omgang med de Fleste ei ungefær handlede ligesaa, 
og, om end eedsvoren, ci alligevel jo fór jo heller sögte at snoe sig 
ud af Lovenes Baand. Al Uenighed mellem Philosopherne synes 
folgelig kun deraf at reise sig, at nogle blandt dem have tænkt 
sig Mennesket som et af Naturen velvilligt, fromt og ædelt Væ
sen, andre som ondt, ukiærligt og tilböieligt til Urer. Var den 
sidste Mening nu den rigtigere, Saa kunde intet Fordrag uden Öv- 
righed og haarde Straffe bestaae. Skal ogsaa jeg derom yttre min 
Mening, saa giver jeg uden Tvivl heller den forste Bifald, og hol
der den Tilstand . blandt Mennesker, hvori den Ene ligger i et 
evigt Kiv med den Anden, aldeles ikke for naturlig, men opkom
men af en vis Naturens Fordærvelse; skiöndt den maaskee ei just 
i alle Henseender fortiener Navn af en Udartning, men virkelig 
snarere er et Skridt til det Bedre: da Individerne, Selskabets Ele
menter, forst med inderlig Kiærlighed omfavnede, men siden 
revne fra hverandre, bleve fiendtlige, paa det at et större og sted
sevarende Venskab, der ei, som hint, er uden Bevidsthed og Fo- 
lelse, deraf i sin Tid kunde opstaae. Paa denne Maadc anroge ei 
Empedocles og andre gamle Philosopher alene, men ogsaa nogle 
blandt de nyere, at denne skiönne Verden af modsatte og stridige 
Ting er bleven til. Satte vi nu, ar alle Stater blandt Mennesker, 
der saaledes have tumler sig omkring först ere fremkomne; saa 
har Hobbes af Frygt og Overmagt ei ilde udleder alle Loves Kraft, 
ei for derved at lægge Grund til den egentlige Moral, men til Na
turretten alene, og aabenbare dens Kilder. Havde han derimod her
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villet foredrage enten de höiere eller de lavere Pligter, der grunde 
sig paa de naturlige Menneskeligheds og Velvilligheds Folclserÿ 
saa havde han i en höi Grad været at dadle. Men hvor langt han 
var fra at have dette Forsæt, hvor aldeles han blot havde de bor
gerlige Love for Öinene, og hvor nöie han adskilte Retsprineip- 
erne for de reent moralske, hvis Behandling han næsten gandske 
overlod til Andre, er fornemmelig deraf klart, at han som Princip 
for Sædelæren udtrykkelig fremstiller Ideen om en stedse fortskri
dende Fuldkommenhed. Det samme maa siges om Spinosa, der Í 
sin politiske Tractat kun lidet afviger fra Hobbes's Grundsætnin
ger, men i sin Ethica derimod saaledes haandhæver Dydens Hel
lighed og Maiestæt, at man 1er kunde troe, han heri var ueens 
med sig selv. Men i Gierningen er der ingen Uenighed. Thi,' 
skulle saavel de almindelige som Folkenes særegne Love i alle Sta
ter beholde deres Kraft; saa udfordres dertil gandske vist Frygt, 
og det ei alene hos onde og ubillige Mennesker, men undertiden 
endog hos de allerbedste, ikke just af den Aarsag, at disse heller 
ikke ere frie for Synd, men snarere fordi de skue et höiere Ret
tens Billede indsluttede i deres egen Siel, hvilket de, hvis Fryg
ten ei holdt dem tilbage, med Tilsidesættelse af Statens Anord
ninger meget heller vilde ligne. Thi at nogen privat Mand kan 
folge denne sin Tilbøjelighed, giör Hævneren umueligr, om ei og- 
saa det Hensyn, han selv maa tage paa der hele Selskab, afholder 
ham derfra, da det med Rette maa synes ham betænkeligt ved sin 
Art at see Tingene paa, skiöndt den i sig selv kan være den rig
tigste, at forstyrre Selskabets Orden, og da det ei er ham ube- 
kiendt hvor meget bedre det i menneskelige Indretninger maa 
være at beflitte sig paa at give dem nogen Fasthed, end ved ide-

F'fJ. Sel. Skr. VI Deel. II Hafte 1816. L
t *



Sa

lige Nyeheaer st svække disse den offentlige Velfærds Forskands- 
nino-er. Derimod er der undertiden intet, som hindrer en frie O
Mand, en Stat eller Fyrste, uagtet han i sit eget Hinis eller Land 
ti tillader nogen Lovenes Krænkelse, i sit Forhold mod gandske 
Fremmede at prove, hvad Ret og Uret er, efter en langt anden 
Vægr. Det er heraf tydeligt, at de sædvanlige Retfærdigheds Plig
ter i det offentlige og private Liv, i Staten og uden for ei altid 
ere de samme, I enhver indfort selskabelig Orden er stedse no
get baade vilkaarligt og langt under den Idees Storhed, Fornuften 
altid stræber at udfore. I de besynderlige Selskaber er man uden 
Tvivl nödt til at indskrænke sig: Meget lader sig der ei iværk
sætte som dog burde, eller efterhaanden kunde skee. Ofte ere vi til 
saadan Indskrænkning desuden ved de helligste Fordrage forplig
tede , ligesom vi ogsaa cre sikkre paa at Andre ville holde sig in
den for de samme Grændser. Med Staters indbyrdes Forhold er 
det langt anderledes beskaffer. De almindelige Sædeligheds Love 
ere her ridt dc eneste, hvortil vi ere bundne; nogen vilkaarlig og 
med Tiderne foranderlig Retsorden ere vi hverken ved en indvor
tes eller udvortes Forpligtelse underkastede. Men for at sætte 
denne Sag i et desto klarere Lys, vil det maaskee være nödven- 
digt kortelig at giennemgaae de vigtigste Rettens Hovedstykker, 
nemlig om Fordrage, Eiendom og det borgerlige Selskab selv. 
Men forud maa man grant indsce i hvor stor en Vildfarelse de 
Mennesker svæve, som troe, at hiin almindelige Ret gandske 
reent forkynder den sande Retfærdigheds Bud. Thi sammes höie- 
ste Lov, end hvilken Intet er helligere enten i Himmelen eller paa 
Jorden, vil, at ethvert Individ skal efter sin Natur blive fuldkom
ment og stedse mere nærme sig Lighed med det Ene, Sande og
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Gode». Hvad nogen her kunde indvende, at denne Sætning synes 
sig selv modsigende, da Enhver paa denne Maade fik en Rer i og 
til alle Ting, hvoraf nödvendig en evig Krig maatte reise sig, 
vil i Grunden Intet sige. Thi ikkun saadan Tingenes Brug er ar 
billige, saaledes er det fælles Endemaal beskaffet, ar, jo nærmere 
enhver Enslig kommer samme, desto srörre Nytte udbreder sig 
deraf til Allesammen: Deri bestaacr den evige Ordens Lov, som 
man uden et Forsyn ei kan tænke, men tilligemed dette nodes til 
at forudsætte. Men da Ingen noksom kiender Leddenes Sammen
hæng i denne Kicde, Ingen ei engang begriber sin egen Natur til- 
fulde; saa hör man betænke hvorvidt man \cd sandsynlige Gis
ninger eller Formodninger kan komme; og deraf har ogsaa den 
ssa kaldte Naturens Ret sin Oprindelse. Hvad der nemlig efter 
alle Folks Overeensstemmelse kommer Naturen eller Fornuften 
nærmest og, saa godt som mueligt, er deraf et Aftryk, det er 
bleven vedtaget af Alle, endskiöndt det desuagtet i mange Ting 
er aabenbart, hvor langt det for Ideen som sit Monster staaer til
bage. Hvad altsaa for det forste Pagter angaaer, saa indseer En
hver, at Kilden dertil er en tvivlsom Ret: thi, var denne i et
hvert Tilfælde gandske tydelig og erkiendt, saa vilde der ingen 
Grund være, hvorfor Nogen efter Fordrag skulde fordre hvad end
og uden det tilkommer ham: med mindre man skulde paasraae, at 
Rettigheder derved alene kunne erhverves, hvortil der ellers ei er 
ringeste Grund: hvilket dog Ingen enten hidindtil har kunnet, el
ler rimeligviis nogensinde vil være istand til at godtgiöre, da en 
moralsk Pligt eller Magt ligesaa lidt af et Ord, en vilkaarlig Hand- 
ling eller noget Andet, der selv ei er moralskt, kan udspringe, 
som det overalt er mueligt, at Noget af et absolut Intet kan blive
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til. Men derfor er den Indretning giort, at len, der billig ön- 
sker at besidde Noget, som er i en andens Vold, men ei til
strækkelig kan bevise, at denne frivillig bor afstaac derfra, af 
ham tager et Löfte om paa visse Vilkaxr at fratræde det, og, er 
dette givet, d'. bliver den forben tvivlsomme Ret forst i practisk 
Henseende gandske vis. Saadan Orden, som den synes mest na
turlig, saa er dm til det menneskelige Selskabs Opretholdelse og 
indbyrdes Tvedragts Forebyggelse aldeles uuudværlig og derfor 
billiget af alle Folk. Ikke desmindre, imedens dem paa den ene 
Side synes at knytte dette Selskabs Baand meget fastere, loser den 
samme virkelig paa en anden Maade: efterdi det neppe staaer til 
at forekomme, at jo Nogle i Sagers Afgiörelse derved komme til 
at lide Uret, Andre derimod erholde Meget mere end de egent
lig burde; hvoraf Rænker, Misundelse, Had og nye Stridigheder 
nødvendig maae opkomme: Folger, der arter giöre Fordrage selv 
kun lidet sikkre. Man kan derfor ei saa meget undres over, om 
Nogen i visse Tilfælde undslaacr sig for paa denne Maade at lade 
sine Anliggender bestemme: og ei cre De srrax uretfærdige, der 
troe noksom at vide, hvad man skylder dem, og altsaa, hvad deres 
Rettigheder angaaer, heller ved Magten end ved noget Fordrag vil 
bringe Andre til at erkiende dem. Kun tvende Tilfælde kunne ind
træffe, hvori saadan Væggring ei bör have Sted; först, naar Sagen, 
som i en vel indrettet Stat, kan fores for billige og oplyste Dom
mere, og der gives fuld Sikkerhed for at hvad der er lovet og 
paakiendt ogsaa vist vil gaae i Opfyldelse: dernæst, naar Nogen 
selv er saa mægtig, at Vederparten, endog mod sin Villie kan 
blive nödt til at holde sine Lofter: som, da Keiser Karl den Femte 
i Luthers Sag mod den catholske Geistlighed, der vilde have for
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fort hatn til Trolöshed, skal have brugt disse mærkværdige Ord, 
at, om Troe og Love end ellers ingensteds var at finde, saa bur
de en romersk Keiser dog ei overtræde den: og det, som jeg ud
tyder Ordene, ikke fordi store Herrer altid elske Retfærdighed 
mere end andre; men kun fordi de ere saa meget mægtigere, at, 
hvis de bryde deres Lofte, ere de uden Undskyldning. Thi de 
Svages Nodhiclp er undertiden List alene: de Stormægtiges höie- 
ste Fordringer, end sige beskedne Önsker, kan derimod den almin
delige bekiendte Ret overflodig tilfredsstille. Men uden for Sta
ten og hvor ingen Overmand gives, kan man ikke nodes til ved 
Fordrag med Nogen at afgiöre sit Mellemværende. Skulde dog 
Fornuften undertiden finde dette raadeligt, saa er fremdeles at un
dersøge, hvorvidt man ved saadant Fordrag kan være bundet: og 
da ere ei alene de Forsigtigheds Regler, som Juristerne i Hen
seende til Svig og andre Ting, hvorved de kunne tilintetgiöres, fo
reskrive, vel at mærke, men ogsaa Villien til at holde eller sætte 
dem tilside bör tages i Betragtning. Thi, dersom det er aaben- 
bart, at Andre kun lure paa Ledigheden, og i Pagter söge Skiul 
for deres ondskabsfulde Planer; saa maatte sandelig den være taa- 
belig, der tog i Betænkning at forekomme disse Rænker eller vil
de bie saa længe indtil der blev (or seent at sætte sin adspredte 
og endnu ei samlede Magt imod den fulde Udrustede. Ja, i Hen
seende til frie og uafhængige Folk eller Mennesker cr ei alene 
dette at iagttage; men, da det efter deres bestandige Sædvane næ
sten er uden for al Tvivl, ar, ligesom Enhver kun for sin For- 
deels Skyld slutter Tracrater, saa holder man dem heller ikke læn
gere for gyldige end Gavn eller Skade er den samme, og, da 
dette Vilkaar altsaa stedse maae forstaaes derunder, saa inaac de, 
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der blive deres Lofter troe, see vel til, at de ei ved alt for Rie
gen Agtelse for Rer paadragc sig selv den störstc Fortræd. Man 
finder derfor, at i Stater agres Meneed og Pagters Overtrædelse 
gemeenlig for aldeles ubetydelige Pletter, som, hvor höit end de 
Fornærmede i offentlige Skrifter bevidne 'deres Afskye derimod, 
dog ved næste Fredsslutning let afviskes. Thi heri er intet an
det vanærende end Usandheden, der hos private Folk gandske vist 
er den störste Skam, men i offentlige Underhandlinger mellem Sta
terne saa almindelig, at neppc de ringestc Ting engang, saasom 
de sædvanlige Hofligheds og Venskabs Yttringer, rigtig eller or
dentlig kunne behandles efter den strænge Sandheds og Oprigtighed« 
Bud. Det hele Stykke om Sandruehed vedkommer desuden efter 
mange og meget berömte Juristers Mening ikke Rets, men ikkun 
Dydslæren: hvoraf folger, at ei engang Pagters Gyldighed og Hel
lighed derpaa skal være grundet: og deri have de fuldkommen 
Ret, hvis det er rigtigt, at Ret og Dyd ere saa forskiellige, som 
nogle baade blandt de Ældre og i vore Dage Kant, Fichte og de
res Tilhængere paastaae. Jeg er derimod overbeviist om, at beg
ge Videnskaber have samme Kilder i Sædelighedens fælles Idee og 
blot i Anvendelsen afvige fra hverandre; men at den borgerlige 
saavelsom hiin almindelig saa kaldte Naturret ei indeholder andet, 
end en vis af de klogeste Mænd fastsat Orden, der, som de i det 
mindste troede, især er skikket til den sande Retfærdigheds Haand- 
hævelse, saavidt menneskelige Indretningers Ufuldkommenhed for 
maaer. Men da denne Retfærdighed sorger saavel for Ensliges 
som Samtliges Bedste, hine Love derimod kun ere givne for Alle, 
og ei altid kunne rage tilbörligt Hensyn paa Individerne; saa var det 
ei at forekomme, at jo Retfærdighed mangen Gang maatte synes 
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at være i Strid med sig selv. Dernæst, endskiondt Noget i hiín 
Tingenes Orden er bestandigt, og derfor bleven kronet med almin
deligt Bifald, saa vil man dog derhos finde Meget deels vilkaarligt 
deels særeget for visse Tider og Steder: ja ei engang den almin
delige Lovkyndigheds Videnskab, som man kalder den naturlige, 
kan jeg uden Indskrænkning indrömme, at den endog overhove
det til Menneskets Natur eller selskabelig Forhold er den mest 
passende, f. Ex. hvad man deri om Eiendom, Arv og Testamen« 
ter plcier at foredrage som evig gyldige Forordninger: thi deri 
findes uden ¡Tvivl mange Stykker, der efter mine Tanker langt 
bedre kunde være fastsatte; endskiondt jeg ikke nægter, at det 
nu vilde være et voveligt Arbeide og farligt Lykkespil at giöre 
noget Forsög til at raade Bod paa et saa indgroet Onde. Men 
Grunden til Vildfarelsen ligger deri, at de Lovkyndige ei have öst 
af Kilden selv, ei anlagt deres Plan efter Ideen om det höieste 
Gode, som alle Bestræbelsers Endemaal, men ikkun taget det al
mindelige Livs Nytte eller Staternes Magt og Velstand i Overvej
else. Dog, hvorledes det end hermed er beskaffet, og hvorledes 
man end vil bedömme denne Meningernes Forskiel ; saa er det 
dog tydeligt nok, at hiin sædvanlige Retfærdighed har mange af- 
vexlcnde Skikkelser, medens den höieste altid er een, sig selv lig 
og, som Guddommen, evindelig maa bestaae. Men, for at komme 
til Fordrage igien, saa troer jeg nogenledes at have viist, at de 
uden for det borgerlige Selskab hverken er saa nødvendige som i 
samme, ei heller altid gyldige, skiöndt de efter alle Regler kunne 
have været sluttede. Vi see ogsaa, at Friderik den anden af Preus
sen , der af alle sin Tids Konger var den mest berömre og i sin 
Ungdom selv havde skrevet mod de af Machiavel fremstillede 



Grundsætninger, dog i Fortalen ril cr af de efter hans Död ud
givne Skrifter ligefrem tilstaaer, at han, naar stor Skade af en 
modsat Handlcmaade var at befrygte, aldeles ikke tog i Betænk
ning at bryde nogen af ham selv indgaaet Forpligtelse. Man kun
de ansec dette for en Strid mellem en gammel Mands Klogskab 
og Ynglingens ædlere Følelser eller höie Mod; men virkelig cre 
disse Yttringer just ei saa‘stridige. Thi vel er al Usandhed i sig 
selv afskyelig, men i Livet tidt nødvendig, og, da den »i Staters 
og Fyrsters Mellemhandlingcr er bleven til en almindelig Brug, 
saa har den efrerhaanden tabt sin fordærvelige Kraft; efterdi neppe 
Nogen, uden hvo der i Statssager er aldeles uerfaren, ved Ord 
alene, om end ved Eed bekræftede, let lader sig bedrage. Da nu 
Alle saaledes udtrykke sig som om tomme Lofter vare dem de 
helligste Ting, endskiöndt det forholder sig tvertimod, saa maae 
disse Ord ei forklares efter deres Etymologie, men efter den gæng
se Talebrug og visse Betingelser eller Undtagelser stiltiende sættes 
ind i Sammenhængen, som Skik og Sædvane forbyder udtrykkelig 
at nævne. Udlægger Nogen Ordene paa anden Maadc, saa vil 
han siden til sin Ulykke vist erfare hvor grovelig ban har taget 
Feil. Jeg siger ikke dette, fordi jeg jo troer, at saadan Talens 
Misbrug höilig er ar fordomme, men fordi man endog heri tidt 
nodes til at læmpe sig efter den almindelige Mode, om man ikke 
selv uskyldig vil lide Straf: og vilde end Een eller nogle Faa alene 
stedse tale Sandt, saa skulde de dog neppe finde Troe. Mueligt 
er det derfor, at Fridcrik saavel i Alderdommen som i sin Ung
dom kan i lige Grad have misbilliget denne Sag; men, da han ei 
var isrand til ar rette den fordærvede Skik, saae sig niidsaget til 
selv at folge den. Man maa derfor ei heller saaledes udtyde hvad
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Jeg derom bar sagt, som om jeg meente, at Troe og Love i ud
vortes Statssager ei var af megen Vigtighed, eller at den for Nyt
ten i det mindste langt burde sraae tilbage. Thi hvem afskyer ei 
Troløshed? hvem beundrer ei deres Troskab, soin for at bevare 
samme ringeagte Tab af Formue, Elendighed og Dödcn selv? 
Hvilken Statsmand er saa fremmed i Historien, at han ei skul
de vide, hvor meget större Forliis det almindelige Væsen ved 
Tracraters Overtrædelse i det Hele har paadraget sig, end ved de
res Iagttagelse, eller hvis Fölsomhed er ved bestandig Vane vel 
saa hærdet med Retfærdighed, at han af gandske Hierte kunde 
lee ved Svig og Meneed, uden selv, i det han deri giör sig skyl
dig, undertiden at fole nogen Grue? Upaatvivlelig seer han det 
Bedre og maa bifalde det: da han nu alligevel giör det Værre, 
trocr han det undskyldeligt, enten med Kiærlighcd for sin Star, el
ler med en Nødvendighed, der visselig kan være saa stor, at end
og en viis Mand maatte skikke sig deri. Thi, at holde en Pagt, 
som det er vist, ar ingen Anden i lige Tilfælde vil agre, og Mod
parten, hvis han fandt det raadeligt, ufeilbarlig selv vilde löse, 
kan dog ei være Nogens Pligt, med mindre han besidder saa 
megen Magt, at han kan aftvinge den anden samme Ret. Jo 
mægtigere man derfor er, desto srrængere bör man holde paa Ret
færdighed, og uden Tvivl bor Enhver, saavidt han kan, giore Sit 
til, at det, som fordærvede Sæder have krummet, ved Fornuft 
igicn maa vorde lige. For Resten have Srarer, OVrigheds Perso
ner og Private i den Henseende satnme Pligrer, at de, saa lidet 
som mueligr er, afvige fra Fornuftens Régel, og dertil stræbe at 
giore baade Lovene og Omstændighederne selv passende. Men ef
terdi , naar Fordrage endog, af den gyldigste Aarsag blive brudte
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eller Lofter ikke holdne, man dog maa sige noget Usandt, og 
dette for Stater er ligesaa, ja, endnu niere vanærende end for in' 
divider; saa synes det tvivlsomt, om nogen Nødvendighed kan 
være saa stor, eller nogen Indsigt i Eftertiden saa ubedragelig, ac 
Stater eller Fyrster have Lov til at brække de af dem offentlig 
sluttede Foreningen Thi, have de forudseer, hvad der vilde skee, 
hvorfor have de givet saadant Löfre? og have de ikke, hvo vil 
holde det for billigt eller ædelt ved en Usandhed at böde paa sin 
egen Mangel af Forsigtighed eller Kundskab? Hvo skammer sig 
ikke, naar han, hos sig selv overlæggende denne Sag, og sat paa 
dette farlige Sted, mærker at hans Anslag vakle og helde til For
delens Side? Hvo bliver ikke tvertimod, naar han staaer fast, og 
Troskab faaer Overhaand, derved i sine egne Tanker en meget 
atorre Mand? og hvo har nogensinde fortrudt en saadan Beslutning, 
•om hans Tab derover endog har været foleligt? Ikke desmindre 
maa dog herved bemærkes, hvad ovenfor er anfört, at man ei ale
ne bör see paa Ordenes naturlige Betydning, men paa Meningen af 
mange Formularer, som den offentlige og private Talebrug deels 
har indfort i det daglige Liv, deels til visse Slags Forretninger 
stemplet som dem særegne, og ved idelig Behandling, ligesom 
Penge, saaledes har afslidt, at Præget fast ikke mere kiendes; saa- 
danne Ords Mening er baade meget forskiellig og undertiden næ
sten gandske forsvunden, saa at de intet uden en tom Klang be
tegne. Thi Noget maa man ogsaa giöre for Velanstændigheds 
Skyld, eller for at skaanc deres Beskedenhed og Ærbarhed, med 
hvilke man har noget Vigtigt at afhandle. Man bör derfor vogte 
sig for enten at stöde deres fine Fölelse, især Staters og ophöiede 
Personers, som man skylder Ærbødighed; eller for ei at synes at 



sætte Velvillighed tilside, der vel aldrig bor være forstik, men 
dog indbyrdes og paa dette Vilkaar akne i. Gierningen udöves. I 
det mindste er dette et Slags offentlig Hylding og Dyrkelse, der 
bevises den ægte Dyd. Thi, skiöndt samme gandske vist ei bör 
bestaae i Ord eller tomme Ceremonier, saa synes dog. hiin Tæk
kelighed at være aabenbar Uforskammenhed og Foragt for de hel
ligste Ting meget at foretrække. Hertil kommer endnu hvad si
den noget udforligere skal forklares, at Stater ei ere selv de 
umiddelbar handlende Personer, og at de, der handle paa deres 
Vegne, ei paa denne Post ahid kunne være berettigede til at bringe 
sin Ædclmodighed samme Oftere, som de i det private Liv selv 
kunne giörc ; at de derfor over Fædrenelandets Tab, som dens Tro
fasthed og fremmed Uredelighed kunne have foraarsaget, ei paa
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samme Maade kunne hovere, som naar de for egen Regning saale- 
des forholde sig. De Stöd, den offentlige Velfærd faaer, ere for 
en retskaffen Mand altid smertelige ; og jo haardere de ramme, 
desto mindre formaaer bevidst Ædelmodighed derimod at give 
Tröst. Af det hidindtil Anførte folger altsaa, at Fyrsters eller 
Nationers Fordrag og Lofter ei altid ere ligesaa hellige som pri
vate Folks, der leve i en velordnet Stat; men at denne Sætning 
dog ingenlunde tilintetgior de hoicre Moralprincipcrs Sandhed og 
Uomstödclig’aed, og at man derfor med Rette har opreist Tro
skabs Gudinden saavel offentlige Templer, som hun længe tilforn 
har havt mange private i ethvert retskaffent og ædelt Bryst.

Lad os dernæst i Henseende til Eiendom undersöge, hvad 
den almindelige Ret derom har bestemt, og om det Retfærdigheds 
Monster, som er udtrykt i Lovene; her bedre end i det forrige 
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Tilfælde stemmer overeéns med Fornuftens Idee og det vor Siel 
indprentede Billede. Men dog har Naturen saa lidt villet, at No
get skulde være Nogen aldeles eiendommeligr, at Legemet og dets 
Organer selv tildeels ere er fælles Godcv Derfor horer, som G*  
cero vel har bemærket, en Deel af Os vore Forældre, en anden 
vore Venner og Fædrenelandet til: ei heller er den øvrige gand- 
ske vor, da Elementerne ved Døden kræve Legemet heelt hvert 
Öieblik stykkeviis tilbage, saa er det langt fra, at vi i levende Live 
kunne tage nogen Beslutning derom for den folgende Tid, eller ligesom 
ved Arv efterlade det til hvem vi ville. Tingenes Brug er Os 
nemlig kun for Öicblikket forundt: om Lovene föie Noget til 
denne Ret, saa kan dette dog kun ved Overeenskomst sraae 
ved Magt. Man behöver derfor ikke vidtløftig at giendrive hine 
selsomme Meninger, hvoraf en har giort Mennesket ril den hele 
Sandseverdens Herre, en anden villet fastsætte visse absolut al
mindelige Regler, efter hvis Forskrifter enslige Personer ei alene 
rettelig kunne nyde alle Ting, efterat de forst ordentlig cre bievne 
dem tildeelte, men endog beholde dem paa en aldeles udelukkende 
Mjade; en tredie vil tillige, at denne formeente Rettighed stræk
ker sig endog langt ud over Livets Grændser og næsten til evig 
Tid uryggelig bör vedvare: thi, hvor ugrundede disse Forestillin
ger ere, indseer Enhver, der ci af en ridt fordærvet Sædvane, men 
af Fornuft og Erfarenhed selv har lært Naturens Bud at kiende. 
Men har denne Natur, Eiendom angaaendc, Intet med Vished 
bestemt, saa kan Occupation langt mindre afgiöre denne Sag, 
dPhi, for nu ei at gientage hvad fioticseau og andre gandske pas
sende have indvendt derimod, saa ere de selv, der dog paa saadan 
Occupation lægge den störste Vægr, i yderste Forlegenhed, naar de 



skulk forklare, hvorledes af en saa ligegyldig og ubetydelig Hand
ling kan opstaae en vægtig og overalt gyldig Ret: hvorom Kantt 
cn saa dybsindig Philosoph, uagtet han derpaa anvendte al muelig 
Flid og gandske vist sögte sai dybt tilbunds som han kunde kom
me, dog ligesaa lidt som Andre har kunnet sige noget tilfredsstil
lende: hvilket bör tiene til et stort Beviis paa, at, hvor Intet er, 
der soger man omsonst, og at det ei altid lykkes af Lovkyndig*  
hedens Sumper at fiske nogen Sandhed op. Men al Eiendom sy
nes at være kommen deels af Nødvendigheder, deels af Fordrag 
eller Ovcreenskomst. Thi hvad vi paa ingen Maade kunne und
være, det betiene vi os uden Tvivl af som vor Ret, og derom 
kan neppe være nogen Tvist. Men hvad Enhver virkelig beho
ver, det er ofte kun alt for tvetydigt. Paa det at der nu ikke der
om skal være uophörlig Kiv, fandt man i Begyndelsen for godt 
at fastsætte, at Alt, hvad Naturen saaledes har tillagt Enhver, som 
Siel og Legeme, saa at man uden dette ei kunde være heel og velbe-. 
holden, det maatte betragtes som gandske eiendommeligt, og, hvis 
Andre dertil havde nogen Ret, saa maatte de frasige sig samme, 
med mindre den ved senere Fordrage blev fornyet igien. Hvad 
de Övrige Ting angaaer, saa skulde disse være fælleds for Alle, 
saavidt dette Fælledsskab med enhver censlig Persons Bedste kan 
bestaae; men hvor saadant var umueligt, der skulde man enten ka
ste Lod eller Occupation isteden for Lodkastning være gieldende. 
Visselig er denne Maade den naturligste og bedste, som Menne
sker, der see paa den nærværende Nytte og for Eftertiden ere 
ubekymrede, kunne opfinde, men deraf ere dog först saa mange 
Fornærmelser, da Hændelsen og ei Fornuften eller en billig Vur
dering af Enhvers virkelige Nödtöjft har afsagt Dommen ; og bag 
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efter Elendigheder opkomme, at, havde man været istand til at 
forudsee samme, vilde man neppe have giort denne til en evinde
lig Lev, men heller saaledes indskrænket den, at den ved en flit
tig Opmærksomhed paa Ting og Mennesker efterhaanden kunde 
blive forbedret og fuldkommet. Ei heller har den, skiondt af de 
stabilere Nationer overalt antager, nogensinde været absolut almin
delig. Thi Barbarer og de, man gemeenlig kalder vilde Folk, 
holde ci engang det, de med megen Möie paa’ Jagten eller ved 
Fiskerie have fanget, for deres udelukkende Eiendom, men dele 
det baade selv ud til Trængende og mindre Lykkelige, og disse 
fordre saadan indbyrdes Velvillighed som en Pligt, da de, hvis 
den ei frivillig blev beviist, uden Tvivl vilde bemægtige sig hvad 
der tilhorer Andre som et Rov. Af samme Aarsag synes det at 
töilelöst Tyverie hos mange Nationer maa forklares. Thi at man 
derved glor enten Fremmede eller Sine nogen Uret kan den alene 
forstaae, som paa dette Vilkaar har forbundet sig med et Selskab, 
at der Intet uden Luften og Himmelens Lys bliver igien til fæl
leds Brug, men at han, med Undtagelse af hvad han selv paa sam
me Maadc kan tilvende sig, forsager ak det Ovrige. Hvad nem
lig ikkun Kunst i vore Stater har indfort, holde vi urigtigen for en 
Naturlov, og betænke ikke, hvor meget vi dcels ved foroget Bc- 
gierlighed ere afvegne fra Naturen, dcels hvad Ende denne Tin
genes Tilstand, hvis den kunde være stedsevarende, omsider maa 
tage. Thi det er aabenbart, at dersom vi ikke sætte visse Grænd- 
ser for Rigdommes Opdyngelse, som Romerne for Jordegodsers 
Besiddelse, saa maae alle Jordens Goder med de fleste Menneskers 
Udelukkelse omsider falde nogle faa Personer i Hænderne; men 
kan man uden Ubillighed giöre saadanne Forordninger, saa folger 
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deraf tydelig, at Besiddelsen selv maa være uretfærdig. Bog er 
det langt fra at Lovene i ¡dette Stykke noksom have sorget, jeg 
vil ikke sige for Alles Vel, men endog for deres uimodsigelige 
Rer. Thi i det de fornemmelig have sögt at giöre Borgerne op
findsomme og vinskibelige, have de tillige bragt Ovcrdaad og 
Gierrighed store Offere, men for Mængden kun draget den Om. 
sorg, og det saa sparsommelig som mueligt var, at den ikke, bragt 
til Yderlighed, skulde ved Vold tiltvinge sig, hvad den med Rette 
ikke kunde naae. Derfor har man ofte paa Ting, der offentlig 
holdes tilfals, især paa Korn og andre Levnedsmiddler, sat en vis 
Taxt, derfor indskrænket Renter, ja i senere Tider endog paalagt 
de mere Formuende en saa kaldet Fattigskat: i hvilket Altsammen 
der ligger en stiltiende Lovenes Tilstaaelse, at Eiendomsretten in« 
genlunde er saa hellig, den jo undertiden bor lide noget Afbræk: 
og, om nogen vil paasraae, at dette strækker sig endnu langt vi
dere end til de sidst anforte Tilfælde, saa indseer jeg neppe, hvor
ledes han grundig kan giendrives.

I övrigt er om Eiendom det samme som om Fordrage at 
bemærke: nemlig forst, at en vis Orden er nödvendig, der i 
nogle Stykker kan være saa vis, at dens Beskaffenhed ei er nogen 
ubekiendt: som f. Ex., naar man enten er hungrig eller törsrig, 
at da ingen Anden hindrer os fra at tage saa meget af det rinden
de Vand eller de paa Træet hængende Frugter, som man beho
ver, og ei under det Paaskud river een dem af Hænderne, at 
det Altsammen er fælleds Gods og ingen især tilhorende; men 
i andre Tilfælde er den mere eller mindre tvivlsom og efter Tid 
titer Sied afvexlende; saa at, hvad der et Sted agtes for Ret og 



96

Billigt; paa et andet synes tværtimod, og det af gode Grunde: soin 
naar, denne Sag anganendc, hos Folk, der leve af Jagt eller Fæ
drift, langt andre Skikke gieide, end hos dem, der ernære sig af 
Agerdyrkning. For der andet, om vi endog indrömme, at man 
kunde tænke sig en almindelig Ordens Regel, der i alle Stykker var 
gandske fuldkommen; saa vilde dog ei nogen Eenslig derved være 
forpligtet, med mindre han var forvisset om, at alle Andre, eller 
i det mindste de Fleste, vilde iagttage den samme; thi ellers vilde, 
naar de Övrige iflæng overtraadte den, for hani Intet blive til
bage. Men hvilken klog Mand vil, hvor der endnu hverken gi
ves Övrigbed eller Straffe, vel være saa lettroende? og kan man 
da strax beskylde dem for Uretfærdighed, som uden at være Os 
ved selskabelige Love forbundne, vove at krænke Rettigheder, 
som vi selv kun paa denne Grund atisee for aldeles sikkre? Saa- 
som i det Tilfælde, naar Folk, som ved Skibbrud ere opkastede 
paa en fiern Kyst, eller ved Oversvømmelser deres Fædreneland be
røvede, blive nödte til at see sig om efter nye Boliger, mon de
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vel, naar de for deres beskedne Anmodninger overalt finde Örene 
tillnkre, strax bor holdes for Voldsmænd og det menneskelige 
Samfunds Fiender, naar de ei uddrive Landets forrige Indbyggere 
igien fra deres Sted, men ikkun node dem’, der ligesom paa et 
Theater sidde meget rummeligen, ja, undertiden spadsere derom
kring, til at holde sig noget tættere sammen, naar de kun ei alt 
for meget trykke dem, men lade Enhver, efter hans Legem st Stör
reise, beholde en gandske magelig Plads. I visse Stykker er lige
ledes Regenteres og Lovgiveres Retfærdighed forskiellig fra den 
almindelige og borgerlige. Thi denne har den nærværende Forfar- 
nings Vedligeholdelse alene til Oicmed; hiin viser sig derimod 
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undertiden i sin herligste Skikkelse, naar den forandrer, kuldka- 
srer og indforer noget Nyt. Lycurgus og Solon vare begge for 
deres Retfærdighed hi>it beromte Mænd; men den sidste lod Ejen
domsretten blive som den tilforn var, hiin ophævede derimod ved 
Jordegodsernes Deling og Skyldbrevenes Tilintergiörelsc det hid
indtil besraaende Forhold mellem Rige og Fattige næsten gand
ske. Hvo kan fremdeles hos Plutarch læse Tlgis's og Cleomenes's 
Bedrifter og Character beskrevne uden en uvilkaarlig Beundring: 
men begge havde ligeledes en fuldkommen Omvæltning og de Ly- 
curgiske Loves Fornyelse til Öicmcd. Kan det nu endog være 
Nödvendigt, og altsaa tillige Retfærdigt, ar opvække saa heftige 
Uroelighedcr, hvor meget mere retfærdigt da paa samme Maade 
at istandsætte en faldefærdig Bygning, der ellers gandske vist 
vilde styrte ind, i det visse Dele blive afskaarne, andre tilfoiedc, 
og saaledes det gamle Værk med Tiden fremstaaer i en fornyer 
Skikkelse. Hvad Barbarer med de mest cultiverte, men ved Vel
lyst og Ovcrdaad svækkede Nationer alrid have tilladt sig selv, 
kan gandske vist, hvad Maaden og Udförelsen angaaer, ingen
lunde billiges: ci heller have hines Bevæggrunde været saa rene, 
at jo Begiærlighed, Gruesomhed og Uretfærdighed med Rette fal
der dem ril Last. Men undertiden vare dog deres Fordringer, 
som Cimbrernes i Begyndelsen og Vestgotherncs under Kålens's 
Regiering ei ubillige: og i der Osrgother, Longobarder og andre 
raae, men kiække og med herlige Naturanlæg begavede Folk 
deelrc Landet mellem sig og de udmarvede Mennesker, hvilke 
det efter den almindc- Ret tilhorte, kan der vel være Spörcs- 
maal, om de derved et beviste ¡Efterkommerne paa begge Sider, 
eller Menneskeheden overhovedet, en ligesaa vigtig Tieneste, som
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*ng selv. Efter Forsynets höiere Raad paafulgte denne Sagernes 
Omvæltning: hvis Mennesker nu handle efter samme Grundsætnin
ger, saa kunne de vel heri tidt gane alt for dumdristigen frem, men 
hvem tor paasraae, ar Handlemaaden i sig selv og uden Undta
gelse er uædel, og at der ei kunne gives Omstændigheder, hvorun
der den fuldkommen kan retfærdiggiores? Om disse nogensinde 
virkelig have fundet Sted, eller om Nogen af de Personer, der r 
Historien fremstilles snart som Rovere, snart som Erobrere og store 
Mænd, have handlet af disse Bevæggrunde, derom kan her intet 
Spörgsmaal være; kun om der overhovedet lader sig tænke, at en 
höiere Rer undertiden i den indførte Retsorden kan tillade saadan 
forstyrrelse. Thi er dette vist; saa blive mange Tildragelser, 
der i Historien forekomme, tillige at betragte-fra en langt anden 
Side end den sædvanlige, og mange nye Indretninger kunne derved 
for den følgende Tid blive grundede, som med tilbörlig Viisdoni 
og Klogskab udførte, for Menneskeheden i det Hele blive ligesaa 
velgiörende, som de nödvendigen maae vorde skrækkelige, naar de 
efter en dunkel Idee eller blot Ahnelse om det Rette uden Ind
sigt og Overlæg skulle udfores.

Hvad der hidindtil er sagt om Fordrag og Eiendom, skiön- 
nes det lcttelig, man om det offentlige Væsen i Almindelighed kara 
sige. Derfor er i Statsforfatningen selv ikke Noget saa fast og 
urokkeligt, at hvosomhelt der vover at antaste samme, derved 
just kan siges at ville kuldkaste Tingenes evige Sammenhæng 
og Orden, som af Skiæbnen forud er bestemt. Tværtimod hændes 
det, som tilforn er erindret, ikke sielden, at jo mere man bli
ver forelsket i dennes Skionhed, desto mindre kan man berolige 
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sig ved det Nærværende, men længes saa meget stærkere selv i 
de jordiske Ting efter noget Bedre»

Jeg taler naturligviis ei om saadanne Mennesker, som ved 
Uroes Stiften enten tragte efter Herredom, Hævn over Fiender 
eller Befrielse fra velfortiente Straffe. Men seer man ikke man
ge med et stort Genie og overordentlig Aandskraft begavede Per
soner, som ingen privat Interesse, men blot det almindelige Bed
ste, ligesom ved guddommelig Indskydelse, driver til nye og sto
re Foretagender? Dersom nu blandt Almuen ei Ret og Lov hem- 
mcdc dette Slags Virksomhed, hvor stor en Forvirring vilde da 
ikke deraf folge? I cn roelig Stat er det derfor en Hovedpligt, 
at Enhver holder sig indenfor den nærværende Retsordens Grænd- 
ser. Men da efter samme Nogle nödvendig maae regiere, Andre 
adlyde; saa opstaacr den Tvivl, om denne Pligt forpligter Begge 
paa lige Maade. Thi hine, skiöndt meget mægtige, ere jo ofte 
endog med Eed forpligtede til at bevare de gamle saavclsom de 
nye Statsindretninger uden Bræk og Skade; men her maa dog til
lige undersöges, om, saafremt man klarlig indseer, at disse ere 
¿Icéis unyttige, deels endog fordærvelige, om man alligevel ei er 
berettiget til at giöre noget Forsög derimod. Dette er visselig 
et Tilfælde, hvori Tanken tidt maa lobe vikl og i forskiellige 
Retninger omkring, naar man paa den ene Side mærker hvad Nyt
ten, og det ei Eens egen, men den almindelige fordrer, ei heller 
en gandske liden eller ringe, men den allerstorste og den, til 
hvis Befordring man just er blcven sat paa saadan Post, medens 
paa den anden Dyd og Ære synes at stride derimod, som dog 
ogsaa har en vis og endnu srörre Nytte til Fornual, hviikcn
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inan derfor pleier ar kalde det höieste Gode. Ikke desmindre la
der det sig med ,uforkastelige Grunde godrgiorc , at, hvis der al
drig var tilladt at bryde visse Love, skiondt med Eder og Foçr 
bandeiser stadfæstede, saa kunde den menneskelige Slægt aldeles 
ikke bestaac, langt mindre være kommen til den Høide, pai 
hvilken vi ved Kunsrens og en höiere Videnskabeligheds Hiclp 
nu med Rette fryde os ved at sraac. Thi saaledes ere Menne
sker gemeenlig sindede, ar naar Noget viselig og til almcent Vel 
er forordner, saa önske vi, som om intet Bedre kan ophittes, at 
det maa blive ril on bestandig Lov, uagtet det kun for nærvæ
rende Tid, og saa længe Omstændighederne blive de samme, kan 
være det Rigtigste og Bedste. Dernæst, hvad Rettighed eller be
synderlig Fordeel deraf kan flyde til visse Personer eller Stænder, 
derfra önske disse rimeligviis alle andre evindeligen udelukkede, og 
Almuen, der overalt giör saa meget af der Gamle, og gemeenlig 
foretrækker det Sikkre og Nærværende, uagtet maadeligt, for det 
Tilkommende og Uvisse, slaaer sig gierne til deres Partie, som 
ingen Forandring lide. Heraf kommer det, at de, der saavel i 
indskrænkede Monarchicr som i Fristater tiltræde den höieste Vær
dighed , sædvanlig blive forpligtede til Intet af gammel Skik at 
afskaffe, eller tillade, at man uden fælleds Samtykke endog et Haar- 
bred derfra tör afvige. Men, da saadan Eed, enten fordi den af 
sin Natur er umuclig at bevare, eller fordi Magten ligesaa lidt 
behover ar holde andre Rettigheder i Ære, for det Meste kun 
lidet blev agtet af dem, som saadanne Betingelser næsten vare 
paatvungne, men Intet paa den anden Side saa meget ængstede 
dem, for hvilke de forhen erhvervede Rettigheder vare særdeles 
vigtige, som at denne Pagt kunde blive brudt; saa toge disse ei
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heller i Betænkning at indfore noget Nyt, men alene til den En
de, at svække Regieringens Kraft og med end stærkere Baand at 
binde den Hænderne. Men dette Anslag var s,aa langt fra at tiene 
til Statsforfatningens Forbedring, at det 'snarere sigtede ril dens 
Kuldkastelse, og, isteden for -at opholde dens Fald, meget mere 
gav dertil det sidste Stod. Havde nu Regenten eller de, der sto- 
dc paa det höiesre Sted, af en alt for samvittighedsfuld Ærefrygt 
for Edens Hellighed ci gaact Ulykken i Mode; s<aa veed jeg ikke, 
om alle Stater og tilsidst Menneskeheden med ei længe siden hav
de maatret ophore. Thi har Alt, hvad der i Hensyn til indbyrdes 
Rettigheder mellem Rcgentere, Stænder og Undersaattere er ble
ven sluttet eller aftalt, ci altid sigtet til at befordre deres Fordeel, 
der under Fordraget have havt mecst at sige? og da disse dero
ver ved næste Fordrag have faaet desto srörre Magr, maatte Ret
tens Vægtskaaler da ikke stedse mere og mere hælde til denne Si
de, det stærkeste Partie stedse blive mere skikket til nye og dri
stigere Forsog, og omsider rive hver Borgerrettighed til sig ale
ne, medens den övrige Folkemængde gandske blev mishandler og 
forsömt? Men hvor afskyelig en Udgang saadanne Planer faae, og 
hvorledes det med denne Retfærdighed, der ved Eder og alle 
Helligdommes Paakaldelse dog pleier saa vel at forskandse sig, er 
beskaffer, hvad Kraft og Mening, der ligger i hine Formularer, 
paa hvilke Juristerne saa meget stole, derom vidner saavel Histo
rien i Almindelighed, især Middelalderens, som hvad vi selv ha
ve oplevet ved det polske Riges Undergang. Ja, vilde det i vort 
eget Fædreneland vel have gaaet anderledes til, hvis enhver 
Haandfæst.ning ubrødelig var bleven holdt, og den fornemste 
Stands stedse voxendc Fordringer ei havde behovet mere til fuld



kommen Gyldighed end at de af Mængden vare bierne erkiend?e, 
ogaf Kongen selv stadfæstede? I øvrigt, ligesom i Mathematiken et 
.Alting saa nö'ie Svarer til de forud giorte Beregninger, men Ad« 
skilligt efter rimelige Gisninger snart maa lægges til, snart tages 
fra, saa maa ligeledes Os Noget skienkes, naar vi bandle om Ret
færdighed efter den Idee, vi derom have fattet i vort Sind og ef
ter den fineste Sandhed selv; saa fremt man skulde finde, ar Ud
faldet af det Slags Ubillighed, vi her daddle, ei overalt har været 
saa sörgeligt, som vor Philosophie har ladet os formode. Man 
maa nemlig vide, at Mennesker sielden blive de samme Grundsæt
ninger indtil Enden troe, og Tingenes egen Natur tillader dem 
det heller ikke; men Forsynet har der viselig giort den Indret
ning, at den feilende Fornuft ved Erfarenhed langt snarere bli
ver bragt tilrette, end at man i sin Uforsigtighed virkelig falder 
ned i den aabne Grövt. Derfor har hverken Tyrannie eller Olig- 
archiets store Vælde endnu kunnet stifte saa meget Ondt, at det 
menneskelige Kiön ved Staternes Fald tillige selv har maatret un- 
dergaae: hvilket, hvis Menneskers Uretfærdighed under den saa 
kaldte Rets Beskyttelse beständigen havde stormet frem paa samme 
Maade, upaatvivlelig dog engang havde maatret skee. Man kun
de herimod indvende, at, hvis ei Troelöshed havde bragt Nogle 
i denne Nöd, saa kunde Troe og Love have været langt sikkrere, 
og uden Nogens Fornærmelse eller Skade af Andre stedse være 
bievne uforkrænkede: men, fordi det ei var mueligr, paa Grund af 
den oprettede Pagt, engang at nyde sine lovlige Rettigheder, der
for var man nödt at tiltvinge sig endog ulovlige. Hvorpaa jeg 
trocr man kan svare, at Retten ved Staters förste Stiftelse var 
endnu mindre filet end den siden efterhaandea blev: havde Men- 
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ncsker derfor i den folgende Tid aldrig afveget fra deres ind- 
gangné Forpligtelser; saa vilde saadan Srandhafrighed dog have 
paadraget dem det störsre Tab: thi vilde de urokkelig have ble
vet derved, saa kunde dette ikke have skeet paa anden Maade, 
end at de underkastede sig enhver ei aldeles umuelig skiöndt dem 
ufordeelagtig Udrydning af samme: hvis ikke, maatte saadanne 
Pagter snart paa begge Sider blive brudte. Men Intet kan være 
billigt eller ædelt, som er forbundet med almindelig Fordærv. 
Dydens eget Væsen, der boer i vort Sind, maa gandske vist ikke 
bedømmes efter Nytte; alligevel, naar den fra vort Inderste dra
ges frem for Dagens Lys og ind i det menneskelige Liv, maa 
den nödvendig skikke sig til dette : noget andet Stof, eller ligesom 
Krop, hvorpaa den kan virke, har den ikke end de Ting, der 
stemme overeens med den menneskelige Natur: stöder den an el
ler strider derimod; saa maa den, ligesom der fortælles om Astræa, 
forlade denne Jord, og saadan Flugt maatte du ei, som hiin Gud
indes, holdes for en Mennesker paalagt Straf eller for en Aarsag 
til de fleste Ulykker, der endnu trykke dem, men snarere for en 
heldbebudende Begyndelse til al Slags Lyksalighed og den for- 
önskte nye Tidernes Orden. Stater have uden Tvivl deres Op
rindelse af Familier, da flere af en Slægt smeltede sammen, forst 
til en Stamme, og siden forskiellige Stammer, ifölge er ældre el
ler hoiere Forvandtskab, til en Nation. Derover blev Familie- 
Skikke snart til borgerlige Vedtægter. Staterne vare enten sam
mensatte af ligeartede Dele, eller, hvis nogen Ulighed heri fand
tes, blev samme jævnet, saavidt Nødvendigheden bod, og følge
lig ei paa nogen regelmæssig eller af en dyb Visdoms Grundsæt
ninger udlcdet Maade, men efter en almindelig Klogskabs For

i



iO4

skrifter, der hverken gaaer tilbage til Tingenes forste Grunde, el
ler styrer Kurset lige til Endemaalet, efterdi den kun er hen
vendt paa den nærværende Tid eller dog paa en, der ei er me
get langt borte. Saaledes opsfode de allerstörsre Stater allevegne 
efter smaae Familiers Monster: hvilket har forekommet de fleste 
Philosopher, ja mange Starsmænd selv saa fortræffeligt, at de hos 
en Fyrste intet herligere have kunnet forestille sig, end Billedet 
af en Huusfader, som i ham er aftrykt. Men, havde disse be
tænkt, hvorledes denne blandt alle Barbarer viser og altid har be- 
viist sig, samt hvorfor dette endog saa maa være; saa havde de 
om denne Sag uden al Tvivl döint langt anderledes. Thi efter 
vore Sæder udmærker sig en Huusfadcrs Character især ved Kiær- 
lighed til Hustrue og Born , ja Omsorg for Tyende selv, efterat 
nemlig ei Humanitet alene, men endnu langt mere Statens Beskaf
fenhed har svækket den faderlige Regierings Magt og Strænghed. 
Thi, da Staten nu skaffer Sikkerhed, hvortil Frygt og Trudsler 
fornemmelig behoves, saa afgiöres Familiens ovrige Anliggender 
let ved Klogskab alene og en mærkelig neddæmpet Myndighed. 
Men zuden for Staten cr Huusfaderen Herre tillige, Øvrigheds
person og Fyrste, saavel af Nödvendighed, som af naturlig Grum
hed bered til at udöve et tyrannisk Herredom : men af ham mont
re de forste Stater tage deres Monster, ei af denne mildere Fa
der, som de selv ved at fratage ham Rcgicringen og formilde Sæ
derne forst have kunnet danne.

Man kan heraf slutte, at Familien og Staten, det private 
og offentlige Væsen regieres ved gandske forskiellige Middler og 
Aandsgaver, og at vi, naar Valget var os givet, langt heller vilde 
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luve cn Faders Mildhed og Billighed end een Fyrtfes Strænghed og 
Retfærdighed til Opsyn over de menneskelige Ting. Thi de bor
gerlige Love, som de hverken rores af Had eller Gunst, saa gi
ve de heller ikke billige Bonner og Undskyldninger tilstrækkeligt 
Gehör, men for at befordre det almindelige Bedste taalc, ja node 
de ridt enslige Personer til at omkomme: hvori de dog ligesaa 
lidet folge Naturens Frcmgangsmaade som den fuldkomne For
nufts rene Bud. Thi undersöge vi hvad disse sigte til, saa ville 
vi tydelig erkiende, at de aldrig for den offentlige Nyttes Skyld 
beslutte enslige Personers enten Tilsidesættelse eller Undertrykkel
se. Dette er saa vist, at ei engang en, som det ofte synes, alt 
for tidlig Död er Nogen virkelig til Skade, eller at Individerne 
derfor efter en bestemt Tid maae forlade denne Verdens Lys, 
paa det der til Efterkommerne kan blive Plads, men paa det at 
Allesammen efter den sidste Kamp kunne blive overförte til hine 
lyksalige Boliger og efterhaanden bestige et altid höiere Trin. 
Hiin borgerlige Retfærdighed derimod, da den betragter Livet og 
dets Hiclpemiddler eller Beqvemmeligheder som det höieste Gode 
selv, saa kan den ei anderledes beskytte samme end ved ligesom 
at udkaste nogle Vare, ja undertiden Skibsfolket og Passage
rerne selv, hvis den, naar Fartöiet tumles om af en alt for hef
tig Storm, ei anderledes kan redde den störste Deel. Denne Re
gel fra Staren og den almindelige Ret overfort til Menneskers 
Sæder og Handlinger overhovedet, er lidt efter lidt bleven til et 
Slags Moralprincip; hvorefter Enhver for Alles eller den störste 
Deels Frelse bör give sig selv og Alt hvad ham tilhorer til Priis: 
vil han ikke, bör det ham frarives; end hvilken Sætning jeg dog 
neppe vced nogen sörgeliger’, ubilligere eller mod de höie-

Vid. Sel. Skr. VI Dtd. II Haftt 1816- O
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ste Fornuftsgrunde mere stridig at anfore. Thi hvorledes? hvis, 
som jeg ved en anden Ledighed har erindrer. Een eneste forst 
blandt Tusinde, siden, naar idelig færre bleve tilbage, blandt tre 
eller to skulde tages ud til Offer, maatre det hele menneskelige 
Kidti da ei tilsidst førgaae? thi, saalænge blot To endnu levede-, 
vilde der aldrig mangle Grunde for at gaae til det Allerydcrstc, 
paa det at Almeenvellet, kan jeg rroe, intet Fordærv maa lide. 
Denne Mening har ved Noglcs Philosophemer vunder megen Styr
ke, da disse have nægtet, at Individer ere af synderlig Vigtighed, 

i •som Væsener, der dog snart vende tilbage til dcre9 fælles Kilde 
og altsaa bestemte til Undergang, da det Ene, som er uden Af- 
vexling og i alle Maader fuldkomment, alene til evige Tider skal 
vedvare. Hvorledes denne Sag er at forstaae horer til et höiere 
Slags Undersøgelse og kan paa dette Sted ei afgiöres; men at man 
dog, hvad Retfærdighed angaaer, hvis Bestemmelse det er at holde 
det menneskelige Selskab og altsaa dets Individer vedlige, ei kan 
tage denne Mening i Betragtning, troer jeg, er Enhver noksom 
indlysende; og jeg formoder ikke, at Nogen ved den borgerlige 
Forening paä dette Vilkaar har villet knytte sig fast til Andre, 
at disse nu skulde have Frihed ril uden Erstatning at styrte det 
Liv i den öicnsynligste Fare, hvis' Vedligeholdelse frem for alle 
Andres det især var ham om ar giöre. Dette for Tyranner saa 
beqvemme, men for Resten höist fordærvelige og afskyelige Slags 
Philosophie bör man af Staten i der mindste reent udrydde, og 
henvise til deres Egne, der, som man om nogle indiske og chi- 
nesiske Philosopher vil forsikkre, troe, at ei alene Döden men 
Tilintetgiörelse selv er ethvert Slags Liv at foretrække. Vi see 
ikke desmindre, at balde Lovene byde meget saadant, at det ofte



virkelig skeer, og at Mange ei heller holde det for Uret. Solda- 
iers Udskrivning blandt Uvillige og Modstridige, Skatter af Bor
gerne udpressede, og andre offentlige Byrder, der hverken i Fred 
eller Krig uden stor Besværlighed kunne bæres, lade sig ci forsvare 
méd nogen, anden .Grund end enten en vis Nødvendighed eller 
.Nytte. Men betragte vi dette Idol noget nærmere, ville vi ofte 
strax bemærke, at det vel udflyder af den hele Stat, der er Sel
skabets Form, men af*  Borgernes eller Individernes egen Natur
ingenlunde. At <den forste maa.bestaae, fordre saavel Lovene som 
deres Fordeel, der forestille den hele Stat; de sidstes Gavn have 
baade de for Öine, der sorge for deres eget, og de, der vel ön- 
ske at tiene deres Medborgere, men dog saaledes, at de deri deele 
kunne folge deres egen Indsigt og Tilböielighed, deels at den ene 
Stræben ei er den anden i Veien. Jeg vil hermed ikke nægte, 
at Individerne- Bedste med Statsforfatningens og Fyrsrerncs jo 
meget ofre paa det nöieste er forbunden ; men at dette dog ei 
altid er Tilfældet, hvor Øvrigheden og Lovene til den Ende for
dre de ctörste. Opoflrelser, vil man formodentlig paa den anden 
Side ligeledes tilstaae. Man erindre sig ei alene.de fleste Borger
kriges Historie, men ogsaa mange udenlandskes-, hvor Herredont, 
Erobringer, undertiden Titler, saa kaldte Subsidier, tidt misbrugte 
til private Lidenskabers Tilfredsstillelse, have været Epdemaalet» 
saa vil man ei kunne tvivle derpaa. ?.j : , c;h')vt

■i. hr7 .’_!íc£ ? 3k."r.!'í tlssb l/ådni&t jo nejl ^ilslvivy

Man seer nu grangivelig hvorfor de .fleste Mennesker^ de 
undtagne, der ere ligesom fodre Borgere, vel neppe frivillig 
skulde have forenet sig til en Stat, og hvorfor de, der endnu 
leve uden for saadant Sckkab, aldrig uden Tvang indlade sig deri. 
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Uden af Erfarenhed grant at kiende alíe de dermed forbundne 
Uleiligheder, ahne de fo.ud samme: og de Erfaringer, de allerede 
kunne have, fremstille dem intet Billede, der er skikket til at op
vække Længsel derefter, Saad.m Afskye for borgerligt Samfund 
synes hverken at reise sig af blot Frihcdslyst, af Uvidenhed eller 
Haab om ved Uretfærdighed at vinde mere end paa lovlig Maade, 
ja, ei engang af Frygr for Straffe eller Undertrykkelse, men sna
rere af et forvirret Begreb om den Strid, hvori Retfærdighed, 
naar Lovenes Rettesnor forst er indfort, saavel med Billighed og 
Dyd som med sig selv nödvendig maa geraade. Dog kommer her
til uden Tvivl ogsaa Frygt for dem, der cre satte til Lovenes 
Bevogtcre, hvilke, hvad enten de med den överste Magt begavede, 
eller som Medlemmer af et Senat, eller som Folkets Talsmænd af- 
gtöre nogen Sag, altid ere Mennesker, og for Affecter, Feiltagel
ser, ja selv Forbrydelser ingenlunde frie. Alligevel maac de dog 
adlydes, ja, et Slags Hellighed og Maiesræt tillægges dem, end 
hvilken mangengang Intet kan være den erkiendte Sandhed mere 
modsigende. Hiin Forudsætning er ikke desto mindre ril Staters 
Fasthed ligesaa nödvendig som enhver anden offentlig Forordning, 
og har derfor selv faa« Lovs Kraft. Derfor ere og vare fordum 
Kongernes Rettigheder i Österlandene overalt forfærdelig store, 
men bleve, ifolge det Vink som Samuel derom gav der isralitiske 
Folk, dog, som det synes, af Gud selv ci misbilligede. Og upaa« 
cvivlelig kan et Folks Beskaffenhed deels af Naturen deels ved Sæ
derne være siadsn, at det ci kan tæmmes uden en Strænghed, der 
kun Ved sirt 'Hensigt og sit Öiemed fra Grusomhed er at adskille. 
I störe og véd Vellyst slappede Stater er saadan Regierrng vist 
nödviehdigi -og skulde nogen uskyldig derover komme ril at lide, 
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«an bliver der «aavel ved cn uundgaaelig Uvidenhed paa Regieiin
gens Side som ved Nødvendigheden af at indjage Andre en vel- 
gierende Skræk ahid let at undskylde.

♦

A Pi; • í ur/zi 37¿Dnvb 2bsn,,»i *2  mi j»g JgibxiiJa
Det Samme er rimeligviis Aarsagen til at Fyrster og Natio

ner vel ofte slutte Tractatcr med hverandre; men, at de, ligesom 
Familier tilforn have giort, frivillig skulde forbinde sig til en stor 
og almindelig Stat, har ingen Udsigt til lige Fordele hidindtil kun
net formaac ret mange til. De mindre Samfund ere nemlig det 
Excmpel, som afskrækker dem derfra: og, da de kiende disses 
saavel onde som gode Side , saa synes de ei at have saa. höie Tan- 
ker om den sidste, at de jo heller for Naboerne ville svæve i en 
bestandig Frygt end leve sikkre under nye Loves og Ovrigheds- 
personers Varetægt. Men var en velindrettet Stat saa önskelig 
en Sa?, hvorfor tove da Nationerne med at handle ligesom Indi- 
vider os Familier forhen enten strax indsaac at de burde giöre,O ' ■ ' . t

eller, hvis de for egen Velfærd vare saa ubekymrede, at de ikke' O ... -¡l-T

vilde, hvorfor tvinge da de, der ved overordentlig Magt og Vis- 
dom kunne troc sig berettigede til at være deres Formyndere, dem 
ikke til, endog imod deres Villig, at indgaae cn saa nödvendig For
bindelse? Ville vi nu ikke at dette skal skec, men holde det for 
Uret; saa maae vi heller ikke ville, at det Samme, da Staternes 
Grundvolde forst bleve lagre, var skeer, eller, hvis vi paastaae, 
at det i gandske lige Tilfælde dermed dog ei forholder sig paa 
lige Maade, saa kaste vi derved al Ret over Ende. Da nu denne 
Idee dog ei kan udryddes af Gemytterne, men alligevel med Bil
lighed og Frihed er i Strid, som ligeledes ere dem indprentede og 
vel af Ingen kunne ansees for tomme eller Dyden fremmede; saa 



kan man heraf intet andet slutte, end at denne naturlige Retfær
dighed og hiin borgerlige maae være meget forskicllige ; at i den 
anden meget er uvist og vilkaarligt, i den forste derimod Alt be
standigt og fra Sandheds dybeste Kilde en reen Udflydelse. Den
ne Modsigelse kan man nu saaledes forene. Af Naturen er Alt 
dét Retfærdign, som det er billigt og med Fornuften overecnssteni- 
mende mod andre at udvise. I at udvikle Spiren til denne Rer, 
der er os alle medfödt, bestaaer et ordentligt og uden store For
hindringer mildt hénflydende Liv. Men ligesom Træers og Plan
ters Sæd i der ere af een Art, dbg efter Jordbundens, Aarstidens 
og Himmelegnens Beskaffenhed saavelsom ethvert Individs besyn
derlige Natur, skyde Stamme, Grene, Löv og alt det Övrige med 
en uendelig Afvexling, og, vilde Nogen ved at rette, trykke, 
klippe, skiære forsogé at bringe dem allesammen til en fuldkom
men Lighed; saa vilde han giöre den frie og ædle Natur betyde
lig Afbræk: paa samme Maade forholder det sig ogsaa med Men
nesker. Thi, endskiöndt de have fælles Fornuft, saa maa Bru
gen deraf dog overlades til Enhvers egen Skionsomhed, og Ingen 
bor forlange, at Alle skulle bedömme alle Ting paa samme Maade. 
For Resten, som man i Have- og Agerdyrkningen holder det baa- 
de for behageligt og frugtbringende, dcels for at Planten des mun
trere skal opvoxe, deels for at den kan velsigne Dyrkerne med des 
s torre Overflod, at hæmme de vilde Skud, nære, styrke de svage, 
raade Bod paa Mangler, ordne det HeJe; saa maa man behandle 
Mennesker efter samme Regler. For dem er Staten et Slags Ha- 
ve, hvori man fornemmelig bor vogte sig for at man ei opelsker 
dem, ligesom om de blot våre bestemte til deres Beherskeres 
Kytte> for Frugtens Skyld alene, hvilken disse deraf kan plukke;
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dernæst, ar, hvis man endog virkelig seer mere pat Planternes 
Trivelse end sin egen Forded, man da ikke, uden tilstrækkelig 
Indsigt i Naturens hele Plan og Grunde, enten skal giöre Frug
ten, Skiönhed og Sirlighed, eller Fasthed og Styrke til sit eneste 
Formaal, da dog Naturen baade vil Altsammen i Forbindelse, og 
Individerne efter dens Anviisning forskyde og blive utaalmodige 
over enhver Hindring eller anden Anordning, som strider deri
mod. Men dersom Lovgiveren saavelsom Lovenes Vogtere gien- 
nemskue den hele Natur, saa at ikkun det Uregelmæssige eller 
Stödende bliver tugtet og holdt i Orden; saa vil det aldrig skee, 
at enten Kunsten overhovedet afviger fra Naturen, eller den almin
delige og borgerlige Retfærdighed fra den höiere. Blev nu saadan 
Orden nogensinde fuldendt, saa er der vel, ingen Tvivl om, at 
jo baade enslige Mennesker, ligesom hidindtil, bör indgaac i et 
borgerligt Selskab, men ogsaa Folkene mellem sig, paa det at den 
hele Menneskeslægt omsider maa sammensmelte til en paa alle Si
der velforskandset Stat. Dog dette er kun et Önske, der maaskee 
forst i de sildigste Tider, hvis nogensinde, kommer i Opfyldelse» 
Men, inden dette Selskab bliver modent, og saa længe der i de 
besynderlige Stater og deres Forbindelser hersker saa store Mang
ler, kan der imellem de borgerlige og naturlige Love ingen til
strækkelig Enighed være, og derfor ere Fyrster og Stater heller 
ikke bundne ved de samme Love, der for Enslige i deres Mellem
handlinger overalt ere gieldende. Heraf folger, at Folkeretten fra 
den almindelige Naturret i mange Stykker er mærkelig afvigende. 
Den forste indeholder Intet uden den rene Moral, og byder, naar 
man efter Sandhedens egen Regel undersöger den, kun Enhver 
at handle ligesom Dyd og Ære opmuntrer til at giorc» Naturret-



ten derimod, uddraget af den borgerlige, bar kun for saavidc no
gen Gyldighed, som det er vist, at Troc og Love i Contracter 
ei af andre ville blive brudte: hvilken Sikkerhed Fyrster og Na
tioner meget sielden kunne forskaffe deres saa tidt bedragne, være 
sig, Fiender eller Bundsforvante, Men hvor nodvcndig sudan 
Forsikring dog er, have de selv indseet. Derfor var det tilforn 
almindeligt deels at anmode andre Fyrster, især de mægtigere eller 
mest ærede og frygtede, om at paatage sig Tracraters Garantie, 
deels at formaae den romerske Pave til med Forbandelser, lige
som Lynildstraaler at slaac Pagtens Overtrædere, deels paa begge 
Sider at udnævne Rigets Senat eller udvalgte Mænd af samme til 
Vidner, Stadfæstere og i Tilfælde af nogen Krænkelse til Domme
re. Efter saadanne Nödsmiddlers Anvendelse, der dog ofte syn
tes og ved Udfaldet bevistes utilstrækkelige, kom det omsider saa- 
vidt, at Enhver, der kiender de her gængse Talemaader, meget 
vel veed, at der ved en evig Fred ei forstaaes ander, end et Slags 
Stilstand eller en Tid til at udspionere bedre Ledighed, hvori der 
ingen Sikkerhed kan være. Af en Folkeret gives der alrsaa egent
lig Intet uden et Luftbillede, der ikkun bruges til et Slags For
spil i alle Krige, naar man ved Skrifter, der af begge Parter of
fentlig fremlægges, giver sig Mine af, ligesom i Rettergang at 
ville udvikle sine Rettigheder og for den fælles Menneskeforstands 
Domstocl at udfore sin Sag. Derfor ere de Statsmænd just ikke 
strax at fordomme, som, naar de mærke, at ingen Love mere 
gieide, heller ikke selv have Lyst til at folge dem: og, gióre 
de det ikke destomindre; faa maa man troe, at dette snarere 
skeer enten af Ukyndighed eller af et Slags Ædelmodighed end 
ifölge nogen offentlig Ret, ved hvilken de, medens disse Love 
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formedelst et fast almindeligt Samtykke er ophævet, ci ere 
bundne.

» 2den Afdeling.

Hvorvidt der i Henseende til andre Dyder¡ foruden Retfærdighed, 
er nogen For ski el imellem offentlige og private Pligter,

Det Anförte maa om Retfærdighed være nok talt. I Hen*  
seende til de övrige Dyder bor vi nu betænke, hvorvidt Menin
gen af de Navne, vi give dem , i offentlige og private Sager ere 
de samme eller forskiellige. Men offentlige kalder man baade dem, 
som Fyrster og Övrigheds Personer mod deres Undersaatrere, eller 
Borgere have at udfore, og dem, der vedkomme Staters indbyrdes 
Anliggender. Spörgsmaaler maa derfor besvares med Hensyn til 
begge Hovedstykker og altsaa deles i to. Det ene kan ei forkla
res uden det andet: man maa fölgclig tillade mig, at, endskiondt 
den forste Deel kunde synes Hovedsagen mindre vedkommende, 
den dog afhandles ligesaavel som den anden. Hvad nu det för-

* ste angaaer, . s aa seer man ofte Mennesker, satte paa de höieste 
Poster, hvis private Charakter ved Menneskelighed og Mildhed 
udmærker sig paa en fordeelagtig Maade, at de ofre heftig röres 
af Medlidenhed mod enslige Personer, ja endog mod mange 
blandt de Ringeste og Uværdigste; men at de samme, saasnart de 
have ifört sig en offentlig Charakter, fremtræde paa Skuepladsen 
som langt andre Personer, ci bekymre sig om Andres Byrder og

* Elendighed, synes at foragte Taarer og ei engang at skaane deres 
Egnes Blod, indtagne, maa man tænke, af Forestillingen om en 
storre Nytte, som de i Tankerne have fatter, og som de ved der-

Vid. Sel. Sk'r. VI Deel. II Hafte 1816. P
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after at indrette Statens nærværende Forfatning giæde sig over at 
kunne giöre virkelig. Hvo har ei om de største Feltherrer og 
Ophavstnænd til græsselige Ødelæggelser og Omvæltninger paa Jor
den hört rorende Træk af Menneskelighed ja Godmodighed fortæl
le? Hvo var kierligere mod sine Venner end Cæsar eller Ale.xan- 
der? Hvad berettes ei om en Gustav Adolphs og Henrik den fíet
eles ædle Hiertc? Ei Carl den 12te selv var uden Venskabs og 
Medynks hulde Fölelscr: og hvorledes skulde jeg blive færdig, om 
jeg med Exempter vilde bevise denne Sag ? Men saaledes ere vi 
af Naturen dannede: at vi forst ved Folclseo, hvori1 der altid fin
des et dunkelt Sandheds Kicndemærke, prove hvad Godtog Ædelt 
monne være; derpaa forske vi efter Grunden dertil, og, have vi 
fundet samme, saa begribe vi let, at denne strækker fig meget 
videre end de Tilfælde, hvor vi blive det Rette vaer, og at der 
ci er indskrænket til cn lille Kreds af Venner og Beslægtede, men 
gicider om det hele Selskab, ei blot af Borgere, men i Alminde
lighed af det menneskelige Kion. Saasnart dette bliver os tyde
ligt, stræbe vi, saa vidt mucligt er, at kalde Tanken bort saavel 
fra de nærmeste og med Os forvante Ting, søm fra Sandserne 
selv, for desto bedre at giennemskue det i Siclens Grund forborg
ne Begreb, og, medens vi derpaa rette vor Opmærksomhed, som 
Archimedes paa sine Sirkier, sporge vi kun lidet efter enslige 
Borgere og Venner, ja efter Born og Forældre selv. Naar vi paa 
den anden Side fra dette höierc Sted igien komme ned paa Jor
den, glemme vi ligeledes det Offentlige og Fieme, og overlade 
os gandske til private Fölelser: hvorover det da skeer, at vi in
genlunde ere os altid selv lige, eller hvis vi stedse forblive paa 
samme Sted, vil ma» finde os enten alt for alvorlige og strængc

x * 4 .V-(J 1A ’<ft .i'- 



elfer kleine og svage Derfor have de ei altid været slette Re 
genrere, der hverken have viist sig som omme Fædrc eller troe 
Ægtefæller, naadige Herrer, foieligé Naboer eller mod Enhver 
Ædel Tænkende og Velvillige. Ligesaa lider have de, der i det prL 
vare Liv især have skinner ved visse Dyder, naar de siden bleve 
satte paa den fyrstelige Steel, jttsr alrid vtíndet orcen deres egen 
Tidsalders eller folgende Slagters Bifald: ei fórdi jo Dyden, i 
hvilken Stilling den end kommer, bliver sine Grundsætninger troe 
og fordi dens Handlinger jo fra samme Sted ud vælde, men fordi 
Vandets naturlige Löb fra denne Kilde og Deling i flere Aaer ei 
overalt er noksom synligt, og tidt maa fölges ei blot med Oinene, 
men undertiden Skridt for Skridt giennem Tverboininger og uvei- 
somme Stier, for overalt at vide hvor det vil hen eller hvad Vei 
til Frugrbarheds Befordring'det helst burde tage. Thi den, der 
Betragter det kun fra Hoiden af, bliver det Ydersre og Laveste 
ikke vaer, og er, ligesom paa et Landkart, knap isrand til at ad
skille Byer og Skove, end sige Krat og Huse: hvo som derimod 
kun betragter de nærmeste Giensrande og ingen viid Udsigt tager, 
kan umuligt mærke hvor megen Törst, imedens han leder Vandet 
til sig og sine, de ferne Marker lide og i hvor stor en Nod 
Landmanden der cr besrædr. Men de fleste Mennesker ere decís 
ved Natur deels ved Opdragelse af en alt for indskrænker Aandskraft 
til at overskue alle disse Ting. De, der ingen Lyst have til at 
herske, og ikkun atrraae et Slags Middelmaadighed, have derfor 
Lov til at holde sig inden for Familiens, Naboelaugets og i det 
hüieste Fædrenelandets Grændser, og, hvad de Ovrige angaaer, 
blot vogte sig for at forurette eller beröve dem. Denne Tilla
delse have de saa meget mere, som dc ellers kunde staae Fare for,
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at, hvis de vilde tage sig Alles Sager an, de selv da baade maatte 
forsømme hvad de skylde Sine , og ved Uvidenhed blive andre til 
langt mindre Gavn end Skade. Denne Materie lader sig ci brin
ge saaledes, paa det Rene og ligesom efter Vægt afmaale, at jo 
mange Tvivl blive tilbage, hvori Enhver maa rette sig efter sin 
egen Stilling og Natur. Man vil derfor finde Mennesker, der 
ere ligegyldige baade mod sig selv og sine Venner, og af disse 
folgelig ci meget elskede, fordi de, hengivne deels ril videnska^ 
belige Grandskninger deels til de vigtigste Tings Udförelse, ge- 
meenlig foragte de Ringere, og endskiöndt man overhoveder ei 
kan billige dette Sindelav, saa undskyldes der dog paa samme 
Maade, som naar man let tilgiver Kiôbmænd og Andre, at de 
mere tænke paa deres egen og nærværende, end paa den alminde
lige og tilkommende Nytte. Thi hvad man bor at giöre og hvad 
Forsigtighed der maa bruges, paa der at offentlig og privat For- 
dcel ci alene tilsammen kunne bestaae, men endog befordre hveran
dre, er tidr höist vanskeligt at bedomme, og Forsynet selv synes 
her ei anderledes at tilveiebringe nogen Harmonic end ved Kamp 
mellem Enslige, hvoraf det Heles höieste Vel tilsidst fremsraaer. -
Heraf kommer det, at Mange have troet, der til Statens Befæ
stelse ei behoves anden Moral end Retsvidenskaben alene, hvor
ved forekommes at ingen Uret skeer, fordi man haabede, at, naar 
al Uret udelukkedes, vilde de övrige Dyder og Fordele af sig 
selv opkomme. Og vist nok er det, at Borgere, Andre ubeska- 
dede, saa meget friere kunne hengive sig til deres private Beskiæf- 
telser, jo bedre det offentlige Væsen er indretter, og jo mere Lo- -
vene selv have sorget for det almindelige Vel. Thi hvor man 
har været nödt til at overlade denne Omsorg endog i væsentlige
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Stykker til privat Godrbefindende, der vil man altid finde at Stats
forfatningen har været meget ufuldkommen og mangelagtig: som, 
naar i Middelalderen tappre Mænd ei alene med Magt paatoge sig 
at forsvare Svage og Uskyldige med aabenbar Vold, men endog 
ved hemmelige Retter at holde saadanne Misgierninger i Ave, der 
vidste at unddrage sig de offentlige Straffe, og naar de med Øv
righedens eger, i det mindste stiltiende, Samtykke, blot fordi de 
dertil havde Mod og Kraft, troede at disse Forretninger vare dem 
overdragne. Men saadan, skiöndt ei uædel Dr/ft holde Lovene 
nuomstunder inden meget snevrere Grændser: og, om Private, 
foruden det Befalede, have Lyst til at giöre eller bidrage noget 
mere til almindeligt Gavn ; saa regner Staren det dem vel ril For- 
tieneste; men, hvad enten den antager eller afslaaer saadan Ticnst- 
agtighed, saa maa Enhver begribe, ar al Slags Fattigdom eller 
Uformuenhed paa dens Side virkelig gcraader den til Ydmygelse: 
thi, var den saa fuldkommen som den burde være; saa maatte den 
i sig selv rigelig besidde Alt, hvad baade Nødvendighed og Pry
delse kunne fordre: i hvilket Tilfælde den ikke vilde trænge til No
gens Godædighed eller Höimodighed; fordi det tilkommer den 
alene at vise sig gavmild og prægtig: hvorover der for Borgere 
bliver intet andet tilbage, hvori deres Dyd kan öve sig end efter 
Lovenes Forskrift at iagttage Ret og Skiel, og passe deres egne For
retninger ; men for Regcntere og dem, der styre det Hele, deri
mod at mage det saa, at disse hver eenslig Persons Bestræbelser 
harmonisk virke til Alles höieste Vel. Ingen troe, at dette aldrig 
kan skee, eller, hvis det skeer, ei paa anden Maade, end ved at 
forvendc Sæderne og ved af Selskabet reent at udrydde de srörste 
Dyder, der dog ene beroe paa et ophöiet Sindelav. Thi, hvad



det forste angaacr', da, ligesom dendc sai skiönne Natur forumin-*  
delige Tider siden af Chaos og en almindelig Elementernes For
virring er udgangen; saa vil uden Tvivl hiin moralske Tingenes 
Orden med Aarenes Forlob ligeledes stedse mere og mere udvikle 
sig: og intet Under er det, om denne hidindtil ei cr bleven fuld- 
kommen eller har naaet samme Spidse, som den, paa hvilke vi 
see de uorganiske, især de himmelske Legemer at sraac. Thi 
ogsaa det menneskelige Legeme, paa hvilket Sielen nödven- 
dig stötter sig, burde tidligere end denne komme til et Slags
Modenhed. En evig Lov synes at have fastsåt, at dette fiör 
skal lykkes de hoiere storre Masser, end de mindre og lave
re, men blandt disse derimod de uaedlere Væsener förend de
ædlere.*  Men at Mennesker, selv medens det endnu er bun-
det til denne Jord, engang vil kunne fryde sig ved samme Lod; 
dertil see vi et herligt Haab endog fra den Kandt at funkle bs 
imöde, at saavidt man ved Grandskning i de ældste Mindesmærker 
kan indfinde, see vi Jorderige, förend det endnu ved indbyrdes 
Mord og Krige blev hiemsogr, ved Ild og Vand langt mere for
dærvet og odelagt : og forst, da disse Ulykker efrerhaanden ophor
te, og deels sieldnere deels med mindre Heftighed indbröde, ble
ve Uroelighederne i de menneskelige og offentlige Ting ligeledes 
sagtnede.' Men at herover for de störste Dyder intet Sted vilde 
blive tilbage, dette synes der aldeles ingen Grund til ar befrygte. 
Thi, skiondt Dydens Storhed med Rette bedømmes efter dens 
Kraft og Styrke, og af den Aaarsag fornemmelig viser sig ved 
stor Anstrængelse ; saa maae den dog ei altid nodvendig kæmpe 
med Sandserne, med Gierrighed og andre Eegieringer, der, saa langr 
fra altid at styrke dens Kraft, svække den meget ofte. Men hvo.
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der indseer, -at Dyd og Nytte aldeles ei kunne afsondres fra h vera ri
che, og er isrand til at fornemme begges Harmonie, ei med For*  ’ 
standen alene, men med Oine og Oren s'elv: om ham kan man 
neppe tvivle, at han jo med lige Folclsc elsker den forste som 
den anden. Ikke desto mindre maa han ligefuldt arbeide og an
strænge sig, endskiöndt Sikkerhed og Vished om en rig Afgrödc 
her ligesaavel som i Agerdyrkningen foröger den heldige Bestræ
belse. Saalænge derimod Dyd og Nytte synes ueens, saa er der 
i Dyden ei blot Anstrængelse, men tillige saa heftig en Strid, at 
den hverken med andre Folelser eller med sig selv kan bestaae, 
og derfor efter Tid, Sted og Tilstand antager snart een snart en 
anden Skikkelse; saasom naar den udöves af Øvrigheden eller Fol
ket. Thi Intet er forskielligt uden ved at det bliver paa nogen 
Maadc stridigt ; men al Forskiel kommer af de enhver Ting fore
skrevne Grændser. Naar man af en naturlig Drift vil overskride 
samme, saa ppstaaer strax en Strid, som derved alene kan afven- 
des, at man ligesom i Chrystaller og andre faste Legemer, sam- 
menfoier Smaadelene og saaledes slutter dem til hverandre, at de 
ingensteds anstode, men, indbyrdes passende, udgiore et overalt 
sammenhængende og sig selv lignende Legeme. Men uagtet disse 
Dele saaledes ere forbundne, saa ville dog Legemerne selv, især 
de stprre, ikke desmindre bestandig kives, og bör ei heller, 
hvis man ikke- vil, at i Verden al Afvexling og Bevægelse skal op
hore, pakkes sammen til eet eneste. Er dette rigtigr, saa folger, 
at de Love, der for hine store Masser ere fastsatte*  i mange Styk
ker nodvendig maae afvige fra dem, der anvise de mindre deres 
Plads og Virkekreds, og at altsaa Stater eller offentlige Personer i 
Pligternes Anvendelse ei kunne folge samme Liycts Rettesnor, som
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enslige eller private. Denne Sætning skulle vi nu fra flere Sider 
gienemgaae. Det er en af Retslærerne almindelig antaget Mening, 
ar, da Stater endnu for det meste leve i samme Forhold til hver
andre, som enslige Mennesker eller Familier for Staternes Opret
telse, men i denne saa kaldte naturlige Tilstand efter deres Mening 
ingen andre end biot negarive Pligter til ingen anden ar fornærme, 
finde Sted, saa maa nödvendig om Stater og Nationer i deres nær
værende Tilstand det samme gieide. Men, ei ar tale om, ar den
ne Sætning ei udelukker den ethiske Forpligtelse, som paaligger 
Mennesker til indbyrdes Velvillighed og Tienstagtighed ; saa er 
det vel ei engang gandske vist, at selv den srrænge Ret er af 
saa liden Omfang, at den ingen positive Pligter indbefatter. Thi, 
hvad enten man med de Ældre vilde sætte denne Rers Væsen i 
den dermed forbundne lovlige Tvang eller med de Nyere af den 
udvortes Friheds Natur vil udlede den; saa troer jeg alligevel at 
kunne bevise, at den strækker sig meget videre. Thi for det for
ste kan man vel ikke tvivle paa, at, saasnart en Ret er uimodsi
gelig og almindelig erkiendt, kan det ei heller formenes den, som 
samme tilkommer endog med physisk Magt at forskaffe sig dens 
Nydelse, hvis det paa anden Maade ei kan skee. Men have nu 
Mennesker ei aabenbar ligesaa vel en Ret som Forbindelighed til 
visse Handlinger, hvorved de vexelviis positiv kunne gavne hveran. 
dre? og gives der ei Tilfælde, hvor Anvendelsen saavelsom Nöd- 
vendigheden deraf er saa indlysende, at ingen let vil kalde dem i 
Tvivl? Er £ Ex. en vis Brug af Andres Eiendom ei ofte for Ej
ermanden saa uskadelig, som at tænde sit Lys ved en andens, 
og for de Övrige saa uundværlig, at disse, naar den skulde for
menes dem, med Rette kunne tiltvinge sig samme? Er den Rige
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biot forbunden til ci at beröve den Fattige» og denne derimod 
ril heller af Hunger og Elendighed at omkomme tilligemed Sine, 
end i Nodsfald med Magt at rive noget af hans Overflödighed 
ril sig? Saaledes have dog de gamle Lovgivere derom ikke dömt: 
og selv efter vore for Eieadomsrctten saa bekymrede Love ere 
skibbrudne Folk jo dog under visse Omstændigheder berettigede 
til, endog mod Eierens Villie, at söge Redning og Livs Ophold 
paa. den ugiæstmilde Strand. Men forudsætter den Frihed ei en 
positiv Pligt hos andre, der uden Væggring bör udöves, og for
modentlig vil man tilstaae, ar denne Ret i den naturlige Tilstand 
strækker sig meget videre end ril de virkelig meget snevre Grænd- 
ser, hvori de borgerlige Love have fundet rienligt at indslutte 
den. Hvad dernæst den udvortes Frihed angaaer, saa har man 
tidr udvidet samme ril alle de Ting, som Nogen, enhver Anden« 
Ret ubeskaaret, er isrand til at bringe i «in Magt, og herved stil
tiende forudsat, at al Ret til de naturlige Ting ved Occupation 
först og alene kan erhverves, samt ar ingen fornærmes, om Een 
var lykkelig eller hurtig nok til heri at forekomme alle Ovrige, 
hvorpaa det cfrer den her anragne Grundsætning da alene kom 
an. Det er vanskeligt ar begribe, hvorledes saa mange skarpsin
dige Mænd i denne Mening have kunnet stemme overeens, der
som ei Overbevisning om de for opfundnes Urigtighed havde 
tvunget dem til af er Slags Fortvivlelse at rage deres Tilflugt til 
tn, der i Urimelighed dog overgaser alle de forrige; da derefrer 
Begierlighcd og Hændelser skulle have givet al udvortes Ret sin Op
rindelse. Dens virkelige og egentlige Forskiel fra den indvorte« 
kan umueli^ bestaae i noget andet end i dens Vished, der snart 
grunder sig paa Tingenes almindelig bekiendtc Beskaffenhed, snart

Fid. Sil. &r, KI Deil. II I8IÓ- Q
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paa saadanne Bestemmelser, som man af Nödvendighed msn ener 
om at vedtage. Nu kan man vel ikke nægte, at det var meget 
vigtigere paa den sidste Maade at skaffe sig selv og andre Sik
kerhed for de negative end positive Pligters Efterlevelse; men at 
paastaae, der ingen positive gives, der have samme Vished og gi
ve samme Rettighed endog til i Nödsfald at bruge Tvang, er der
for ligefuldt urigtigt. Er dette nu, hvad de strænge Rettigheder 
og Pligter i den naturlige Tilstand angaaer, overhovedet saaledes 
beskaffet; saa maa man om Stater ogsaa kunne sige det samme, at

f
de strængt ere forbundne til ikke blot ingen anden at fornærme, 
men endog til at bevise hverandre enhver Art af indbyrdes Hielp 
og Tieneste, hvorom det er aabenbart, at enslige Personer have 
Ret til indbyrdes at fordre ligedanne.

Der gives ogsaa dem, som næsten ikke ville, at Nationer el
ler Stater, som vi nu kalde Selskaber i en fortrinlig Bemærkelse, 
skulle have nogen fælles Ret i Forhold ril hverandre, med mindre 
de maaskee ved frivillige Pagter derom have forenet sig. Der 
gives tvertimod andre , der holde nogle Pligter for efter Fornuf
ten saa upaatvivlelige, ar, hvis Nationer væggre sig for at bevise 
dem mod hverandre, paadrage de sig den störste Skiændsel: men 
hvad der hörer Velvillighed og Menneskekiærlighed til, det anscc 
begge Parter deels som alt for tvetydigt, deels som Noget, man 
vel skylder Vetiner, Bekiendre, og især Fædrenelandet, men mene 
derhos, at det da tillige saa fuldkommen bliver opfyldt, ar, naar 
alle Sindets Kræfter dertil opoffres og fast udtommes, der for 
Fremmede aldeles intet bliver tilovers: og da disse paaysin Side nu 
ei kunne ander end rænke ligesaa ; saa blive de mod hine enrea 



gandske ligegyldige eller endog lange tiere ugunstige og fiendtlig 
sindede. Jeg for min Part holder ingen af disse Meninger for 
gandske rigtig. At jeg med den forste skal begynde; saa kan det 
let bevises, at Pligt forener en Stat, et Folk paa samme Maade 
som det e-ne Menneske med det andet. Thi, hvad enten man af 
fælles Nødvendigheder og Fordele eller af naturligt Forvantskab ud
leder denne Forbindelse, saa passe begge Grunde paa Stater i Al
mindelighed ligesaa vel som paa enslige Personer. I hvad Hen
sigt Mennesker ved Selskab forst have sluttet sig tættere sammen: 
om de deri mest have seet paa deres Sikkerhed eller paa andre 
Fordele: om dette snarere er skeet uden et vist Öiemed ved In
stinct eller Magt alene, derom er ofte disputeret, og da Erindrin
gen i saa gamle Tildragelser gemcenlig slaaer Feil, saa kan Spörgs- 
maalet neppe tilfredsstillende nok besvares. Dog, hvad der er 
saaledes beskaffet, at, hvis Mennesker ikke naae det, ere de ei 
istand til at opfylde Naturensegne Fordringer, og, hvis dette uden 
Selskab er umueligt at erholde: saa bör for dette Godes Skyld 
¿et omtalte Selskab endelig oprettes. Men ingen kan tvivle paa, 
at jo Aandsdannelse og det hele Livs Fuldkommelse især ere baa- 
de höist ônskværdige Ting og i Ensomhed forgieves blive sögte. 
Intet kan derfor digtes mere urimeligt og mod Erfarenhed stridigt 
end de Fabler om Thophails selvlærde Philosoph eller Robinson 
Cruse, der dog saa begierlig ere bievne læste. Paa det at altsaa 
Mennesker maae bevise hverandre denne Velgierning, bidrage til 
indbyrdes Slibning og Forfinelse, bör man altid stræbe ved alle 
Slags Tienester at giöre sig hverandre forbundne. Dernæst, da 
ei engang Forbindelse mellem nogle faa er istand til at udrette en 
caa vigtig Sag, men, jo flere der til den Ende forsamle sig, desto
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nærmere kommer man der foresatte Mani; saa bor derte Selskab 
ogsaa være det allersrörsre, som mueligt er, ja endog uendeligt, 
eller af en stedse tiltagende Störrelsc; ligesom og Öieinedet selv 
ei er indskrænker ved nogen Tids eller Steds Bestemmelse, men 
med utrættelig Flid giennem alle Tidsaldre uafladelig bör forføl
ges. Hvad de ovrige Fordele angaaer, som deraf kunne flyde, saa- 
som Sikkerhed og al Slags Overflod, der kildrer Sandserne, saa er 
det endnu ei afgiorr, at Mennesker ved Övrigheders og borgerlige 
Loves Hielp enten leve meget sikkrerc, eller nyde renere Fornoi- 
eiser, end da de i Stammer eller Horder paa Bicrgc og i uveisom- 
me Skove gik pia Jagt efter vilde Dyr eller vogtede deres Qvæg. 
Thi hos saadanne Folk giör narlirlig Tilböielighed det samme som 
Fordrag, Ærbarhed som Love, Bierge og Floder som Fæstninger 
og Forskandsninger og det samme som Rigdom giör Overdaadig- 
beds Foragt. Men denne Lyksalighed cr dem særegen, i intet 
Tilfælde at vige for Nogens Magr, Ingens Overflod ar betragte 
med Misundelse, föle ar Lykke og Ulykke er Alles fælles Lod, 
kun at have Naturens Onder at sukke over, Ingen nogen Vold 
eller Urer at bebreide, som man jo strax kan hævne. Men om 
Barbarer og i Ensomhed forvildede Nationer have mere af Hun
ger, Fattigdom eller Sygdom at udsraae end Almuen overalt, der 
ogsaa blandt de mest civiliserte Folk er meget at beklage; om 
de Velhavende eller ved Overdaad Fordærvede blandt de sidste 
overhovedet nyde Livet paa en behageligere Maade, kan man med 
Rette tvivle paa. Der bliver da visselig kun et lidet Antal af 
Mennesker igien, som, naar man vil giöre Fornöielse til Ende- 
maal, ved det borgerlige Selskab have vundet noget Stort; men 
skal derte Selskabs Gode eller Onde ei bedommes efter Vcllysr, 



men efter vor Naturs Fuldkommélse ; saa bliver en hngr anden 
Doni derover at falde. • Thi, skiöndr vi i Sandserncs Finhed, i 
legemlig Kraft og Styrke for hine Barbarer maaskee staae tilbage; 
saa er derimod vor Aand ved Kunster og Videnskaber gandske 
vist nu oploftet til en Hoide, til hvilken hverken Enslige eller 
noget Folk alene,« uden ved alle Tiders og Nationers forenede 
Bestræbelser, nogensinde kunde være kommen. Grunden til Sel
skab mellem alle Folk og mellem Individer eller Familier er altsaa 
den somme, ja, ikke det alene: men, da den Nytte, for hvil 
Skyld Mennesker have forenet sig, er den allerædleste og saale- 
des beskaffen, at i Hensyn dertil Egennyttens smaae og lave Sinds
lidelser, hvorved alt selskabeligt Arbeide gemeeolig geraader i Uor
den, ei kunne have Sted : da man fremdeles i en saa herlig Sag li
den eller ingen Fremgang enten til Indsigt eller Virksomhed kan 
giöre, uden indbyrdes Velvillighed og et hait al Vellyst og Over- 
daad foragtende Mod; saa er heraf tydeligt, ar Staters og Indivi
ders Dyd har samme hoiesre eller for sin egen Skyld onskværdige 
Gode til Formaal, samme Stof at beskiæfrige sig med, og at lige
ledes samme Laster ere fælles for begge; thi af Gierrigheds og 
Egennyttes urene Kilde have de silesammen deres Udspring. Her 
er ingen Forskicl, undtagen i Henseende til Srörrelse; thi Fami
lien’er Billedet paa en Star, denne paa det allerstørste Selskab, 
der indbefatter alle Nationer rilsammentagne ; men ril at fatre disse 
saa indviklede Forhold og utallige Vinkelgange fordres uden Tvivl 
et overordentlig og fast guddommeligt Genie. Men, hvis Slægt
skab eller Blodsforvantskab först har forbundet Mennesker med 
hverandre, da er ingen saa vankundig, ar han jo nogenledes indseer, 
hvorvidt dette strækker sig, og endskiöndr Fornærmelser, narto» 



nak Had eller Stolthed ridt har hindret denne Kundskab fra i 
Gierningen at vise sig virksom ; saa har Sagen selv for ingen Bar
bar , end sige oplyst Mand, dog nogensinde været gandske skiulr. 
Thi hvad Nogle have villet paastaae, at almindelig Velvillighed 
för Chrisrendommens Tid var en baade Græker og Joder ube- 
kiendt Dyd, deri have de saavidt Rer, som de ville have dette for- 
staaet om Sæderne og det virkelige Liv ; men for Resten kunde 
man dog i Antist henes’ s Skole lære, at den Vise bör betragte den 
hele Jord som sit Fædreneland, og derom findes hos Diogenes 
Laertius af Cynikeren Krates et Par fortræffelige Vers. Andre 
græske Skribenrere og Philosopher, blandt hvilke Aristoteles har 
fortient et udmærket Sted, have vel, forblindede af en utidig 
Kiærlighed til deres Födeland, saaledes tilspidset deres Fornufr- 
slutninger, at man skulde troe, de övrige allesammen for dette 
Folks Skyld alene vare skabte og af Naturen selv til Slaverie for
domte. Ikke desmindre finder jeg ingensteds, at, hvorvel de el
lers tidr bestrede cyniske Læresætninger, de have paa denne havt 
Noget at udsætte: hvilket er et stort Beviis paa, hvor mægtig Sand« 
heden, endog gandske nogen og ikkun sat paa et aabenlyst, skiöndc 
uanseeligt Sted, mod de mest indgroede Vildfarelser maa være. 
Barbariske Nationer ere mod Fremmede og Ubekiendte gemeenlig 
giæstfrie ; Nogle vel gruesomme og mod alle fiendske, der Jangt. 
fra nærme sig deres Strande; men dette Fiendskab viser sig kun 
af Frygt eller Mistanke: fra Had mod den övrige Menneskeslægt 
ere selv de vildeste Folk saa langt borte, at, naar de ved Nogle# 
OpofFring have mættet deres Hævngierrighed, udkaare de tidr af 
overvundne Fiender andre, der kunne indrage deres i Krig ihiel- 
slagne Sönners Sted; hvilket jeg aldrig troer, de vilde giöre, hvi«
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ei en dunkel Forestilling om fælles Oprindelse svævede dem for 
öine. Der ere nogle Menneskekiærlighedens Pligter, som alle 
slebnere Folk indbyrdes pleie at udöve f. Ex. at de i Fred synes 
at agte hverandre, i Krige selv afholde sig fra Grusomhed og saa- 
danne Fornærmelser, som ere begge Parter til lige megen Skade» 
Heraf den Hoflighed og de Complimenter, som Konger og Fyrster 
bruge i Hilsener og Tiltale, den Nöiagtighed i Titler og Ceremo
nier, den Giestfrihed, der findes hos Private, og den samvittigheds
fulde Forsigtighed hos Nationerne ei ved Ord eller Gierning at 
stöde nogen anden ; hvoraf forst Mistanker og siden Krige kunne op
komme. Ja, ikke det alene; men endog Lyst til at hielpe andre 
Stater, at afvende indvortes Ulykker fra dem eller hævne de dem 
vederfarne Fornærmelser pleie de tidt at foregive, dog saaledes, 
at de tillige med deres egne Borgeres Gavn kunne forsvare de Be
kostninger, de giore for et fremmed Anliggendes Skyld» Thi 
dybt i Alles Sind er den Mening indgravet, ar, endskiöndt privat 
Velvillighed især vurderes efter den Foragt, man viser mod egen 
Nytte; saa bör Stater derimod ci agte Noget saa hoir som denne, 
og, hvis de nogensinde frafalde samme, saa maa dette snarere til
regnes dem som Uforstandighed end Dyd og Ærekiærhed. Men 
hvorfor de Fleste herom ere saa overbeviste, vil man let indsee, 
naar man overveier, at det med offentlige og private Sager vel 
Overhovedet forholder sig paa samme Maade, men at de af Men
nesker dog ei ligedan kunne bedömmes. Thi endog i mindre vigtige 
Tilfælde og i det daglige Livs snevre Kreds ere vi om mange 
Ting uvidende, og tage derover ofte feil; hvor meget mere maa 
da i de vigtigere og tillige vanskeligere det samme skee, dersom 
vi ei foreskrive os selv den Lov, ei at indvikle os i alt for mangó
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Ting eller flere, end vi kunne overrage? For snavidt vi derfor enten 
ere Borgere eller Øvrighedspersoner bor vi ikke tænke paa hvad 
der kan være deri hele Verden til Gavn og Skade, overmaade for- 
nöiede, naar vi kun kunne opfylde hiin visselig ogsaa meget vigtige 
Pligt. Hertil kommer, at Enslige ci alene uden synderlig Skade 
enten for-sig selv eller andre i dette Tilfælde kunne gaae forvidt; 
men at og Enhver til af Sit at meddele saavel Venner som Frem
mede kan have frie Raadighcd : men, da Stater, som for er tn-i 
fort, ei kunne handle ved sig selv; saa kunne vel de Personer, der 
forestille samme, indgaae, slutte og opfylde Alt, hvad de forudsee 
vil blive deres Medborgere til Nytte; men hvorvidt de ogsaa ha
ve Lov til at eftergive, bevise Tiencster og Goddædighed, træn
ger til mange Bestemmelser og Forsigrighcds Regler, at de ei skulle 
tiltage sig större Frihed end fornoden er eller end den Fuldmagt 
gaaer, som deels virkelig er, deels af kloge og for deres egeni 
Velfærd bekymrede Mennesker nogensinde kan formodes dem 
at være given.

Men, for ingen Ting at dölge, saa kunde der maaskee di
sputeres , om der alene beroer paa Borgernes Villie og den med 
dem indgangne Pagt hvad Ret og Myndighed Konger eller den 
höieste Övrighed i Henseende til andre Stater kan tilkomme, eller 
om snarere paa Staters Natur og væsentlige Bestemmelse, naar der 
ikke tænkes paa hvad de virkelig ere, men hvorledes de bor at 
være. Thi sæt, det er rigtigt, som jeg ovenfor har sagt, at Na
turens Öiemed, der fra Fornuftens ei er forskielligt, sigter dertik 
at der af det hele menneskelige Kiön kan blive den fuldkomneste 
og en alle mindre i sig indbefattende Stat, og det paa samme

/
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Maade, som de himmelske Legemer, skiondt i Rummet uendelig 
vidt afsondredc, for umindelige Tider siden til et System alt ere 
forenede. Lad os dernæst indbilde os, at der findes noget Menne
ske med et overordentligt Genic, af Forsynet selv skiænket Ver
den til den Ende, ar han skal fuldfore dette Værk, hvilket, hvis 
det virkelig gavner og det hdiesre Væsen dommer ligesaa • jeg 
dristig tor paastaae engang vist vil skee.: mon da denne saa begå
våde og store Mand eller udødelige Genius, om man saa mai 
sige, vel for at kiende Regieringskunstens Love enten af gam
le Mindesmærker og Pergamenter vil opgrave dem , eller, efter
år have ladet Folket give deres Stemmer, tælle samme, eller först 
höre de Fornemmere« Betænkninger? mon han ikke snarere vil 
folge Geniers höiere Tilskyndelse, det er Gud eller Visdommen 
selv, der aabenbarer sig i hans Bryst, og hvoraf Lovenes saavel 
som al anden Myndighed dog tilsidst udvælder? Thi af ingen an
den Aarsag er det, at snart Folkets, snart de klogeste Mænds ge
menlig holdes for en Guds Stemme end fordi den Viisdom , der 
hos Enslige kun er stykkeviis og ufuldkommen, i mange og især 
de forstandigste Menneskers Enighed skinner mere reen og fuld
endt. Men, lad os sætte Opdigtelser tilside. Hvad man leder 
efter, er nu og har altid været ril, vel ikke gandske modent eller 
det vor Siel indprentede Begreb fuldkommen ligt, men dog saa- 
-dant, ar, naar vi see vel til, kunne vi blive Ligheden vaer. Thi, 
ville vi ei aldeles ubillig vurdere vore egne Fordele; saa maae vi' 
tilstaae , ar de menneskelige Ting dog nu erc langt bedre ordnede 
end i de længst fremfarne Tider: ei heller bör de Storme, hvor
af vi nu især omtumles , giöre «aa dybt et Indtryk paa os, at vi 
ei adskille dette, skiondt heftige, Uveir fra hine Hvirvelvinde,
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Oversvbmmelsfir og Jordskiælv, hvorved i fordums Dage hele Lan
de ere bievne begravne. Naar af saa stor Forvirring nye Orden 
igien fremspirede, saa troede de Gamle, at Magten dertil ei kom 
fra noget Menneske, men at en Gud i menneskelig Skikkelse hos 
dem havde været tilstede. Dog kunde ei engang denne fastsætte 
noget Evigvarende, men maatte forlade mange Stykker raae og 
ufuldendte. Vi see den samme guddommelige Kraft i store Siade 
og paa samme Maade nærværende; men efterdi Aanden paa denne 
Jord aldrig kan fremtræde gandske reen, saa giöre vi det Gud
dommelige til intet, og tænke blot paa lave eller menneskelige 
Ting, som de, der i Solen selv ei blive den evige Lysets Kilde, 
men ikkun Pletter og rygende Luer vacr. Ideen om saadan be*  
ständig og almindelig Orden bære vi allesammen i vort Bryst. 
Indvikler hos de Fleste, roere udfolder hos Andre, funkler den i 
de fortræffeligste Siele med et saa straalende Lys, at de, indtagne 
af dens Skiönhed, ei kunne ander end i Handlinger, i Selskabet, 
i den hele Natur, saavidt muligt er, udtrykke den. Naar nu 
deres Samtidige ikke desto mindre bemærke, at de, som Alexan
der, undertiden lukkes af Vellyst eller ere samme Sindslidelser 
som andre Mennesker underkastede, saa slutte de deraf, at der 
hos Dem ei heller er noget Stort og synderlig Ophöiet over de sæd
vanlige Kaar, eller, hvis noget saadanr dog falder Enhver i Öine- 
ne, saa troe de at burde tilskrive det bloc Ærgierrighcd, ja, end
og sletterc Bevæggrunde, uden at betænke, at ei engang almin
delige Mennesker, endskiöndt de stedse synes at skue nedad 
paa Love eller jordiske Ting, crc hiin höiere Sands gandske be. 
rövede, da de dog baade hos Andre især beundre det hôie Mod, 
og, saatidt de hos sig selv fornemme denne Gnist at blive vakt> 
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strax fryde og önskc sig derover til Lykke: ei heiler er Nogen 
af en saa indskrænket Tænkemaade, at han jo af Himmelens 
Maicstæt og Alverdenens hole Pragt, af hvilken han dog vel veed 
hvor liden Deel er ham umiddelbar vedkommende, behagelig bli
ver rört. Hvorfor skulde man da ikke troe, at vel ikkun Faae, 
men Nogle dog ere at finde, som inderlig bevægede af hiin mo
ralske Tingenes Orden, hvis Idee Hver skuer i sin egen Aand, 
i deres hele Liv derpaa kunne beflitte sig, at de i der störste saa- 
velsom i de mindre Selskaber kunne faae samme nogenledes efter
lignet at see? Men som det gierne ganer, at de, der med et 
stort Værk ere beskiæftede, tidt ere nødsagede til ar brække 
nogle, skiöndt i sig selv smukke og med Kunst forfærdigede 
Stykker itu, eller afklæde dem deres forrige Prydelser, fordi de 
til denne Bygning ei cre passende, saa pleier det samme gierne 
med dem at hændes, der paatage sig Staters Omdannelse; hvoraf 
man kan slutte, at de ei alene folge andre Regler end deres For- 
giængere, der dog i deres Tid ogsaa vare berömtc Mestere, men 
endog saadanne, hvis Grundsætninger mod hines maae synes gand- 
ske stridige: at vi derfor hos dem forgiævcs söge mange Dyder, 
der ellers anstaae bnade Fyrster og Private saa vel, især Venskab, 
Medlidenhed og Ærbôdighed for de Gamles Anordninger. Alli
gevel kunne vi neppe undlade at beundre dem : ja, ved de Berøvel
ser, den Blodsudgydelse, de mange Stæders Ødelæggelse og Lan
des Udmarvelse, som efter vore Tanker uretmæssige eller unød
vendige Krige foraarsage, fole vi os dog ei paa samme Maade saa- 
rede som ved andre Slags Uret og Forliis. Men hvorledes Sam
tiden end vil undskylde, beklage eller fordomme disse Gierninger, 
saa regne dog Efterkommerne, naar Gunst og Vrede til Ophavs-
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mændene dertil er forbi, hine Alexandre, Cæsare, Karler til de 
storste Mænd, der nogensinde have lever paa Jorden, og været 
Prydelser for vor Art : og dette giöre de, saasnart de troe, at 
disse Storinænd heri dog ei have handlet i blinde, men efter en 
Plan og for ct höiere Godes Skyld, som de uden Tvivl have 
fragtet efter, men maaskee ei have været Lykkelige nok ar naae. 
Jeg veed vel, der nuomstunder gives mange Philosopher eller 
lærde Mænd, som mene, at de derved især kunne vise, hvor hoir 
de hæve sig over enhver gammel Fordom, at de af berömmelige 
Mænds Rolle dristig slette alle disse Jordens Undertvingere ud 
og erklære dem for Rovere eller Menneskeslægtens Fordærverc. 
Denne Mening har i vore Dage endog udbredt sig til Mængden 
selv, og er med lydeligt BiFald optaget dcels af alle dem, som 
Lykkelige ved deres Overflod, ei frygte saa meget for nogen 
Ting, som ar en Hændelse skal afbryde denne Nydelse, dcels og 
af dem, der intet kunne forstaae, uden hvad der rörer deres Sand
ser, og kun giennem vidtaabenstaaende Porte vove sig ind i Sand
hedens Helligdomme. Men hvor meget, end hine Philosopher de
clamare; saa formaae de dog aldrig rcenr at udrydde den mod
satte Mening eller, om saa skal være, Vildfarelse, af Manges, 
ja, ei engang af deres eget Sind. Thi baade nodes vi af Natu
ren selv ril paa udmærket Aandskraft ar sætte megen Friis, og af 
samme Aarsag foretrække vi, om ei virkelig udforte, saa dog i 
Forsætret udkastede nye og glimrende Planer, skiöndt ofte farli
ge, for de smua og daglige: ja, hvis vi see nogen Mand ophöiet 
og udmærket frem for andre, saa fordre vi endog, at han skal, 
vælge de forste, og fortryde paa, om han intet vover, og ei over
lader de banede Veie til Mængden at betræde. Dog bor jeg ei 
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fortie, hvor farligt et Lykkespil man herved indlader sig-i, saavel 
med Hensyn til visse Personer, som ril Alle. Lovene sætte der« 
for selv med Rette Grændser for denne Dristighed, see vel tidt 
giennem Fingre dermed, naar den lykkes, men ere derhos bestem
te til at straffe hvert ulykkeligt Udfald af samme. Thi hverken 
bor Loven , hvis Lykken er Nogen gunstig og Enden bliver god, 
heri vise sig alt for stræng, da den dog tillige maa fole sin egen 
Svaghed saavelsom Ufuldkommenhed, ei heller bör Borgerne paa 
den anden Side ved saadan Ledighed med alt for fulde Hænder 
udöse Rögelse og Borgerkrandse, paa det at maadelige og a£ 
ugrundet Selvtillid opblæste Hoveder ei, deraf forforte, bestan
dig skulle pönse paa Forandringer, eller endog virkelig store Ge
nier först aflægge de menneskeligste Fölelser og siden Klogskab 
selv, der i halsbrækkende Foretagender dog især er saa nødven
dig. For Resten maa Enhver begribe, at hvo der har store Ting 
i Sinde, ei ligesaa vel kan besorge de allermindste, at hvo der 
har Verden til Fædreneland, alle Borgere til Forældre, Börn, Be
slægtede og Venner, «i med samme Hiertelighed kan elske hvert 
ensligt Menneske som de, der fole, at de ei ere saa mange Ting 
vóxne, og derfor indskrænke deres Hielp og Forsvar til dem, 
der ere dem meest paarörende. Men jeg vender tilbage til det, 
hvorfra man kunde troe, at jeg længe har skeiet ud. Jeg vilde 
nemlig bevise, at de, der regiere Stater, ei blot have det at be
tænke, hvad deres Medborgere ville have, men hvad disse bör at 
ville, og at man derfor- ei altid kan lægge fyrstelige Personer til 
Last, om de mere tage den hele Menneskeslægt eller mange 
Folk end deres egen Stat i Betragtning, og fordre, at deres Bor
gere, endog med eget Tab, skulle tiene til hines Velfærd at befor- 
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dre: hvorved min da ei alene maa see paa den nærværende Tid, 
men betænke, at Stater selv ingen Evighed kunne have, ar de alli
gevel for et evigvarende Godes Skyld ere bievne ril, og at de 
derfor, saavidt Eftertiden ligger aaben for deres Ojne, hör sorge 
for samme: men vilde nu Fyrster ei paatage sig saadan Omhue, 
hvorledes, maa jeg spörge, kan Staten da vel giöre det, som, 
naar disse, der alene knytte Delene sammen,- ere borte, nodven*  
dig bliver oplöst og falder tilbage til det forste Chaos igien? Da 
altsaa Stater have de samme Pligter mod hverandre som Private; 
saa sommer det Fyrsterne at opfylde dem paa deres Vegne, ef
terdi de alene kunne, og Borgerne kunne ikke have Rer til ved no
gen, hvilkensomhelst, Selskabs Pagt at löse sig selv fra denne 
Pligt, ei heller ere de, der have den hoieste Magt i Hænderne, 
forbundne til at holde saadan Lov eller Pagt. At Mennesker al
tid have været af denne Mening give Historiens Mindesmærker 
tydelig nok tilkiende. Thi hvad betyde vel Venskabsforeninger 
mellem Staterne, hvad deres andre Folk givne Understøttelser, 
hvad de fremmede Konger og Övrigheder undertiden voldgivne, 
Og af dem overtagne Sager, hvad alle de til den sande Religions 
Udbredelse forte Krige, uden at intet Menneskeligt bör ansecs for 
Nogen især uvedkommende, og at man derfor, naar man kan, 
bör tilbringe de længst bortliggende Folk Lyksalighed og Lys? 
Gaves der ei endog blandt Barbarer og de allerældste Nationer 
saadanne Mænd, som, skabte hverken for deres egen eller dere» 
Landsmænds Skyld alene, men for alle Folk, have giennemvandret 
store Landstrækninger for overalt at lære dem, som boede der, 
Agerdyrkning og andre Kunster, som have fægtet mod Rovera 
siler vilde Dyr, der giorde de fleste Jordsrrög usikkre, og om
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vendt Indbyggerne fra et vildt og skændigt til er menneskeligt 
Liv. Dette lære vi ei af Grækernes fabelagtige Fortællinger alene, 
men af den hele Oldtids ensstemmige Vidnesbyrd. Thi hverken 
Ægyptier, Phoenicier, Chaldæcr, Perser, Inder eller engang de 
nordiske Folk manglede der lidte, som have besögt mange Lan
de, og deels, som Hercules, renset dem fra Uhyrer og Stiemænd, 
deels bibragt de rnae Nationer Religion og andre velgiorcnde Lær
domme. Har ei Misgierningers Afstraffelse, Undertryktes Befriel
se, hvis man i det mindste kan troe Angriberes Ord, baade nu 
og fordum været Aarsag til mange blodige Krige? Det er mig 
vel ei ubekiendr, at Folkerettens Lærere i Almindelighed forka
ste disse Grunde til Krig som mellem frie og ei afhængige Folk 
upassende: og hvem vilde vel i en indfort eller til at udfores 
virkelig bestemt Retsorden giöre Forslag til saadanne Love, hvor
ved al Frihed maatre gaae til Grunde? Men er alligevel det rig
tigt, som hidindtil er viist ; saa kunne der vist gives Tilfælde, hvori 
disse Grunde ere ligesaa lovlige som ædle og af et ægte sædeligt 
Sindelav udflydende. Hvor lidet var ogsaa til Folkenes Kultur 
endnu udrettet i Verden, hvis de enten havde levet aldeles afson
drede fra hverandre, eller i deres Omgang deels blot fulgt Egen
nyttens Indskydelser, deels, for at bringe Andre paa den rette 
Vei, havde indskrænket sig til Overtalelser alene og aldrig vovet 
at bruge nogen Magt? Jeg veed ogsaa hvor mörk en Udtydning 
man af hiin Indblanding i fremmede Nationers Anliggender og 
foregiven Menneskekierlighed let kan giöre ; da desuden Erobrere 
og andre Fremmede for Begierlighed og Rænker gemeenlig forud 
ere mistænkte: og hva-d behoves hertil nogen Vidtløftighed, da 
de, der just i vore Dage opfylde næsten den gandske Jord med
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Rov, Mord og indbyrdes Tvedragt, og giore hvert Farvand usik
kert, skiöndr de forst udgave sig for den undertrykte Selvsræn- 
digheds Beskyttere, nu omsider ci alene opgive dette Forsvar og 
erklære Selvopholdelse for deres eneste Lov, men endog aabenbar 
belee dem, der troede, at de nogensinde kunne have tænkt ander
ledes? Men denne Menneskehedens Bespottelse, denne sidste Frugt 
af en rasende Politik, kan ei kuldkaste nogen Pligt, hvorved alle 
Stater ere hverandre forbundne, eller saaledes slöve Fölelser for 
samme, at jo noget af dens Braad bliver tilbage: ja intet Folk kun
de ved pralende Forgiettelser om saadan Velvilligheds Virkninger 
have ladet sig bedrage , dersom ei Enhver havde fundet samme 
Fölelse i sit eget Bryst. Slutningen af alt hidindtil Anförte nia a 
da være folgende: Stater have samme Pligter mod hverandre, ei 
som Borgere, men som Mennesker have, -der endnu ci ere traadre 
i noget besynderligt Selskab. Menneskeheden er det fælles lige- 
saa behagelige som naturlige Baand, hvilket man vel ei efter 
Godtbefindcnde snart kan stramme snart iglen lösne, men man 
dog heller ikke maa paalægge Nogen som en Byrde og mod hans 
Villie. I Staten er man derimod saaledes bundet ved Love, 
blandt hvilke nogle vel erc almindelige og i visse Maader natur
lige, fölgelig for saavidt og ubrödelige, men dog derhos besvær
lige, deels fordi Frygt og Overmagt ere satte til deres Vogtere, 
deels fordi man om Anvendelsen ei selv maa være Dommer, men 
altid er nödt til at underkaste sit eget Andres Omdomme. Med 
Folkeretten vilde det forholde sig paa samme Maade , dersom der 
mellem Folkene ligeledes var noget lovbundet Selskab, hvilket 
hidindtil ikke gives, endskiöndt man derom har en Idee, som 
dog endnu er næsten uden Virksomhed, indtil engang en Mym 
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dighed opstaaer, som til at fastsætte og forskandse denne Ret, be
sidder den fornódne Magr,

2 d e t Hovedstykke.
Samme Spovgsmcal besvaret under den Forudsætningat Lyk
salighed eller Nytte er det höieste Gode og Grunden til al 

Pligt.

De Undersögelser, vi hidindtil anstillede, fornemmelig til
— *

deres Overbevisning, der som Prinsip antage, at Pligter ei af Vel
lyst eller nogen sandselig Fordcel bör udledes, men dog kunne væ
re i nogen Tvivl, om Dydens og Ærens Idee enten gandske pas
ser til Folkenes indbyrdes Forhold eller for de fleste Mennesker 
kan blive saa klar, at de noksom indsce, hvad herved er at giöre. 
Da nu denne Sag tilstrækkelig er afgiorr, saa skulle vi herefter hen
vende Talen ril Dem, der maale deres Pligter efter Nytten alene. 
Men, skiöndt intet synes saa ubestandigt som denne Regel, saa 
skal jeg dog vise, decís at hvert Slags Nytte har et Eodemaal, 
hvortil Alt maa fore, og at dette med det höieste Gode er det 
samme; deeh at den offentlige og private Nytte, være sig Natio
ners eller Borgeres, i besynderlige Tilfælde vel synes meget for- 
skiællige, men jo höiere man ved Undersøgelsen stiger op til deres 
Kilde, desto mere nærme de sig hverandre og sigte til samme 
Maal. Hvis Mennesker fra Begyndelsen havde indseer denne Sag,

'saa vilde baade Nationer og enslige Borgere saa langt fra at hin
dre og stöde hinanden bort, meget mere af al Magt indbyrdes 
have staaet hverandre bi. Men at dette ei, som alt for fint og 
dybt udtænkt eller langt fra Erfarenhed og det virkelige Liv,
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skal være dem forgieves sagt, der vel af Övelse kicnde disse Ting 
meget nöie, men for dette Slags Philosophie dog ere gandske frem
mede, saa vil jeg endelig stræbe at bevise, at, om man end holdt 
Rigdom og Vellyst for der Eneste, der er værd at önske; saa be
hoves der dog, for at opholde samme, cn Forening og indbyrdes 
Velvillighed mellem alle Folk. Var der nogen Lov, som tværti
mod paalagde Nationer at rive Alting til sig, foragte de Ovrige 
©g beröve dem, skulde den for dem samtligen være ligesaa for
dærvelig , som hvis enslige Mennesker eller Borgere levede paa 
denne Maade. Kunde man derimod overtale de forste til ei alene 
at lade Handel og Kunster et ganske frit Omlob, men endog ved 
alle muelige Midler at vække og nære Lyst ril samme; saa vilde 
dette upaatvivlelig blive Alle saavel offentlig som privat til det 
störste Gavn. Naar dette bliver udförr, saa er ogsaa den Sag klar, 
som jeg deraf vil slutte, at det med Dyd og Nytte forholder sig 
paa samme Maade, og at altsaa, hvorledes man end lægger sin 
Plan, naar det ikkun skeer med Fornuft, cre Selskabers Pligter 
mod hverandre, aldeles ei forskiællige for dem, som Alle gierne 
ville, at enhver Enslig med et fromt og reent Hierte maa udöve.

T. Nyttigt kalder man i Almindelighed hvad der til hvil- 
ketsomhelst Öiemed kan være tienligt, som et Sværd f. Ex. til 
Drab, hvad enten cn Fiende dermed skal nedlægges eller en For
vant. Hvad som derfor er nyttigt er hverken altid roesværdigt 
eller for sin egen Skyld værd at eftertragte, ja, tidt snarere höili- 
gen at afskye: hvad derimod er roesværdigt det er dog alrid og- 
saa nyttigt eller frugtbringende. Thi Dyden er ligesom Guds
frygt, en Art af samme, nyttig til alle Ting eller, thi saalede»
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bör det førstaacs, tiener til alt hvad man man fornuftigviis kan 
attraae. Mængden kalder nu alle de Ting gavnlige, der kunne 
giöre Livet sikkert og rigt paa Hielpemidler, hvori de Fleste 

► troe, at sand Lyksalighed eller der höieste Gode hestaaer. Men
ar dette er urigtigt bliver paa samme Maadc klart som man let 
begriber, at Guldet ei indbefatter Alt hvad gavnligt der i andre 
Ting kan være. Thi, blev dette til Guld forvandler, eller hvis 
Vellyst og Øverflod, som Regnen og Floderne, paa alle Kanter 
oversvømmede Jorderige; saa vilde det, der nu er det mest vel- 
giörende, saa længe der af Naruren kun sparsomt og med megen 
Moic skienkes, i alt for stor Overflödighed derimod bliver skade
ligt og i höieste Grad værd ar frabede sig. Men hvad der saa- 
Icdes er beskaffer, at der, saasnart det naaer sin Höide, antager 
det Ondes Væsen, hvorledes kan der i sig selv være godt? Paa 
det at altsaa Begrebet om Nytte ci skal blive alt for vaklende, 
bor man i egenrlig Forstand kun kalde de Ting nyttige, der staae 
i en saa nær Forbindelse med det höieste Gode, at de virkelig 
formaae noget til dets Erholdelse. Men tilforn har jeg allerede 
givet Vink om, at Staters og Privates sande Goder alene hestaaer 
i vor Naturs Kultur og Fuldkommclse, og at folgelig alle For
dele ere fælles for Begge: og er dette afgiort, saa cr ved denne 
Materie fremdeles kun lidet at erindre. Men hiinr er 1er at be
vise. Hvad der nedbryder eller svækker vor Natur er nödvendig 
ondt: hvad der bevarer og fuldkommer den er altsaa godr : ei heller 
kan man derforuden tænke sig noget, der i sig selv og absolut er saa- 
ledes beskaffet, fordi der mellem at være og ei at være ikke kan 
sættes noget ander. Alt Natur bestaaer dernæst i en vis Virksom
hed; tager man denne bort, bliver intet tilbage: det höieste Gode
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er altsaa den höieste Virksomhed eller den dertil fornødne Kraft; 
men blandt alle Væsener er Sindet det mest virksomme: ere nu 
Legemet og de övrige Redskaber, hvormed vi maae virke, der
til skikkede, saa synes Mennesket at have naaet, hvad der er det 
yderste Maal for Alles Artraa. Men disse, skiöndr uovervindelige 
Grunde, ville Nogle, fordi de enten ci gandske kunne fatre dem, 
eller ere mere vante ril at bedomme Tingene efter deres Sand- 
sers Vidnesbyrd end efter Fornuft, maaskee have mistænkte for 
Sophisterie. Man kunde derfor tvivle paa, om denne vor Naturs 
Fuldkommenhed, naar den ei tillige foder Lyksalighed af sig, vir
kelig bor holdes for det höieste Gode; og det med störste Ret. 
Thi hos Os kan intet Ypperligt findes, som vi slet ikke fole; 
men i Fölelser er det Lyksalighed bestaaer. Imidlertid gives der 
mange Videnskaber, hvorved Sindet visselig faaer en vis Skiönhed 
og fiin Dannelse; men om denne nye Form er den naturlige, 
skiöadt raa, strax at foretrække, og om vi derfor med Rette kun
ne være glade, over Andre troe os ophöiede, eller, naar vi sam
menligne vor nærværende Tilstand med den foregaaende, over Ot 
selv tillige, det er endnu ei gandske tydeligt. Til et lyksaligt 
Liv er det vel nödvendigt at fole sit eget Gode: dog giör ei en
hver behagelig Fölelse os strax lyksalige, men kun en, der er be
standig, og denne kan ei opkomme uden af vor hele Naturs Fuld
kommenhed og Delenes Overensstemmelse, blandt hvilke, der 
som nogen især rager ud over de andre, og trives ligesom paa 
deres Bekostning, saa maa det Hele tilligemed Foleisen selv om
sider forsvinde. Thi, som Agerdyrkningens Öiemed er noget 
langt andet end Lyst- og Blomsterhavers Yndighed: som Træernej

• Löv og skyggefulde Grene eller andre Planters Lugt og Farver, 



hvorpaa fine Skiönnere sætte den srörste Priis, dog ei udgiöre de
res vigtigste Fortrin, men tidr ci ere mere end en for frodig Na
turs Udsvævelser, hvorved Frugten eller der frugtbringende Froe 
drives tilbage; saa forholder der sig uden Tvivl ogsaa med man
ge Kunster, som de mest slebne Folk lægge sig efter, paa samme 
Maade; men' denne af Gicrrighed og Sandselighed udsprungne 
Fordærvelse kan derved forbedres, at vi i vort Livs hele Plan 
ei giöre Vellyst til vort Formaal, der hos Enhver er nogen andet 
og af noget andet, men vor Naturs sande Fuldkommenhed, hvori 
Enighed möllern /Kile baade kan og bör have Sted.

IL Da Begrebet om Nytte nu i Almindelighed saaledes er 
bestemt og med der höieste Gode bragr i Sammenhæng, saa skal 
jeg for der andet deraf overhovedet vise, at den9 Dele, nemlig 
den offentlige og private Nytte ere ligesaa nöie forenede. Thi, 
endskiöndt Naturen hos enhver Eenslig er paa nogen Maade for- 
skiællig, saa volder dog denne Forskiæl, naar Sagen rigtig bedøm
mes, ingen Splid; ei heller er det Menneskers adskillige Tilboie- 
ligheder, der nære Tvedragt mellem dem; men tvertimod hændes 
det meget ofte, at jo mindre der formedelst Gemytternes og Na
turgavernes Mangfoldighed kan opstaae nogen Rivalitet, desto stör- 
re Priis vide veltænkende Mennesker vcxelviis at sætte paa an
dres, ligesom begge Kiön paa hinandens Fortrin, fordi de selv ei 
kunne opnaae de samme, desto mere elske de just af denne Aarsag 
hverandre og knytte det stærkeste Selskabsbaand. Paa samme 
Maade skeer der, at, da intet Land overflödig nok frembringer 
ille Ting, som tiene til det menneskelige Livs Beqvemmelighed, 
og intet Folk yed ypperlige Sindsanlæg udmærker sig saa meget
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fra andre, at det jo i nogen Fuldkommenhed for dem maa staae 
tilbage; saa nodes de deraf til at slutte sig desto tættere tilsam
men: og, da alt Godt, som hine saa berygtede Skolevise efter 
ældre Philosopher dog rigtig lærte, gierne meddeler sig selv; saa ’
indsees, hvor meget Alles Fordeel kræver, at det, hvori ethvert 
Folk overgaaer andre, hos det samme fornemmelig maa fremel
skes, paa der at Frugterne deraf for de övrige ei enten maae bli
ve for umodne eller utilstrækkelige. Viinranken og Olietræer tri
ves ei i alle Klimarer ligevel, i nogle aldeles ikke. Med Silkeor
men forholder det sig Jigesaa. Ville Andre alligevel tage Deel i
disse Landes Fordele med Indbyggerne; saa gives dertil intet vis- (
sere Middel end at foröge Productionen og heri være dem behiel- 
pelige. Visse Kyster og Havbugter ere frem for andre særdeles 
fiskerige. Isteden for at trættes med Naboerne, der drive samme, 
fra langt bortliggende Steder at begive sig derhen, og om mue- 
ligt at fortrænge saa vel andre som disse selv derfra, vilde det 
formodentlig paa alle Sider være langt fordeelagrigere at opmun
tre dem ril derpaa at anvende den yderste Flid, medens andre ,
imidlerrid beflittede sig paa de Producters Frembringelse, der ere 
ethvert Land i fortrinlig Godhed og Mængde skiænkede. Ved 
Misundelse skade Folk og Nationer, ligesaavel som visse Perso. 
ner, sig endnu mere selv end andre, i det denne Lidenskab afdra
ger deres Opmærksomhed fra sine egne til fremmede Fordele, 
som man enten slet ikke eller dog ei i samme Grad kan opnaae, 
og derover forsommer dem, hvori det vilde være mueligr, ei min
dre til sit eget end almindeligt Bedste ar bringe der saare vidt. 
Saa tilböielig end Egennytten er til at regne, og saa megen Prii« 
vor Tidsalder især synes at sætte paa denne Kunst; saa lidet har



man endnu lært at drive den i det Store og herved at tage saavel 
det Tilkommende som Nærværende tillige i Betragtning. Siger 
man, at kun det sidste er os vedkommende; saa kan dertil sva
res, forst, ar, skal denne Indvending gieide, saa bor Statsmænd 
af samme Grund og alene sorge for sig selv, og for det almin
delige Vel kun for saavidr, som deres egen Fordeel kræver: der
næst, hvor lidet hörer der ei til der Nærværende, som ikkun er 
et Öieblik? Bor man ei endog af blot Egennytte i det mindste 
sætte sig istand til at oversee en Række af mange Aar , og synes 
end Efterkommerne os overhovedet kun lidet vigtige; saa er dog 
Borns og Börnebörns Skiebne dog ingen gandske ligegyldig*  Men
rages alt dette i Betragtning, og begriber man tillige hvor lidet
Enhver især virkelig behöver af udvortes Hielpemidler til et lyk
keligt Liv; saa vil det blive tydeligt, at man enten, som i Ly
stigheder og underfulde Pocalers Klang, aldeles ingen Beregninger 
bör giöre eller udstrække dem meget videre end gemeenlig skeer*  
Om Nationer gieldcr dette saa meget mere, som enslige Perso
ner, lige Flodens Vande, idelig afvexle og forgaae, men Staten 
og Floden blive de samme, ar disse derfor have et Slags Evighed 
og at fdlgelig al Beregning snarere bor have den hele folgende 
end den nærværende saa korte Tid til Formaal. Der kan allige
vel ikke nægtes, at saa vis som anforte Grundregel overhovedet 
maa være; saa kan den dog alene være nyttig at efterleve, naar 
man er forvisset om en almindelig Iagttagelse af samme, og ar. 
hvor urigtig eller modsigende den anden, som Egennytten indsky
der i dens Sted, virkelig er i sig selv; saa kunne Stater alligevel 
for deres egen Fordeels Skyld ofte være nödte til at folge den, 
hvorved det da kommer an deels paa Ledighed deels paa Gave 
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til ar overliste snart aabenbare Fiender snart hemmelige Efterstræ
bere. At saadan Opforsel hos Private strider mod Fornuftens re
ne Bud er vel en afgjort Sag, og at disse endog ved Opoffrelser 
af ethvert timeligt Gode, ja Livet selv bör dyrke Sandhed og 
Retskaffenhed alene, men ingen af de Afgudsbilleder, som Egen
nytten opstiller i deres Sred. Thi for Individer er Döden kun 
en Overgang til et höiere Liv, og alle rimelige Fordele med et 
evigt Gode for intet at regne: Staters Varighed er derimod ind
skrænket til dette Jorde Liv, hvori den ene Slægt vel uophørlig 
folger efter den anden ; men uden for samme er der for dem hel
ler intet tilbage: saadanne Offere kunne de derfor ikke giore. Da 
Selskaber ikke desmindre kun besraae af Individer og ei have no
gen fra dem afsondret Tilværelse; saa staaer det unægtelig disse 
frir for endog ar oplöse hine, hvis de ei ande/ledes end ved Tro
løshed og Laster kunne haandhæve sig: i hvilket Tilfælde der da 
med Hensyn til den höieste Nytre selv mellem private og offent
lige Pligter ingen Strid kan være. Overalt, saasnart der spörges 
om hvorvidt begge disse Slags med hverandre stemme overeens 
eller ikke; saa vil man enten vida, om der overhovedet i Selska
bers Natur ligger nogen Umuelighed i at udove samme Pligter i 
det offentlige som private Liv, eller om denne Strid meget mere 
bar sin Grund blot i deres nærværende Forfatning, saavel i Be
tragtning af der Endemaal, de virkelig opstille sig, som de Mid
ler, man dertil pleier at anvende. Hvad det sidste angaaer, saa 
forstaaes det af sig selv, at begge Dele saaledes kunne være beskaf
ne, at ingen gandske moralsk Tænke- eller Handlemaade under 
disse Betingelser kan have Sted. Thi sætter man f. Ex., at et 
egennyttigt Herredom over alle andre Folk, at opdyngede Skatte
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og de fineste eller mest udsögte sandselige Nydelser er alle eller 
nogle Staters Endemaal, at talrige Finder og Krigshære, en over
alt udbredt og udelukkende Handel, uhyre Fabrik- og Manufacture 
Anstalter, visse forborgne Kunster og andre Nationers Uvidenhed 
om de samme forbundne med Slaverie og Undertrykkelse vare de 
<enesre Middler, man holdt for tienlige til at opnaae en saa blom
strende Værdighed eller Velstand; saa er der vel ingen Tvivl oni 
at Moral og Politik jo maatte fore ril gandske modsatte Forholds
regler. Beviset for denne Sætning findes paa hvert et Blad i Nu
tidens saavelsom de sidst forbigangne Tiders Historie. I det Kul
turen paa den ene Side har befordret de moralske og paa den an
den de politiske Videnskabers Udbredelse, og i det den tillige, 
som formel Aandsdannelse har bevirket en mere folgerigrig Tæn- 
kemaade end man i ældre Tider havde vant sig til, cr Modsæt
ningen mellem begge bleven des mere pasfaldende. Vore störste 
Philosopher have selv paa nogen Maade giort denne Strid stedse
varende, ved at bygge Retslæren paa et Princip, hvis Sammen
hæng med Sædelærens er vanskeligt at vise. Starsmænd have li
geledes, ved en aabenbar Misforstaaelse af nogle Philosophers The
orie, giort Selvopholdelse til den överste Regel for deres hele 
Handlemaade, og derfor taget denne Regel i en saa vidrloftig Be
mærkelse, at de derved have forstaaet, ikke blot en Stats Uafhæn
gighed eller dens politiske Tilværelse, men Haandhævelsen tillige 
af dens nærværende Tilstand, af alle dens virkelige og indbildte 
Rettigheder, samt Udsigter til en stedse voxende Magt og Vel
stand. I de engelske Parlaments Taler er dette Sagens Ansyn 
overalt herskende, naar Talere ved et Slags Skin af Retfærdighed 
eller endog Rersphilosophic holde det for Umagen værd at besmyk- 
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ke Regieringens Anmasselset: og den foregivne Nodvendighed af 
en bestandig Krig. Hvis man nu derefter vilde maale Omfanget 
af de gavnlige eller skadelige Ting, hvo seer da ikke, at hver
ken Menneskekierlighed eller den i ethvert andet Forhold agtede 
Retfærdighed selv i Ordets egentlige Betydning dermed kan be- 
staae. Men ere disse Ting da ^virkelig nyttige? Have alle rige, 
mægtige og blomstrende Nationer da tillige været lykkelige og 
og vise? deres Borgere ved disse Egenskaber udmærket sig frem 
for alle andre? Ere og have tvertimod ei mange smaa og fattige, 
ja lider berömte Folk i den Henseende været hine meget ar fore
trække. Sveitsernes Uskyld og Lykke har intet andet Folk mere 
priist end Erittcrne. Foire de derved ikke selv hvor misundelses
værdig en Lod det maa være, enten ei at kiende, eller at foragte 
de Skatte, for hvis Erhvervelse de Fleste saa let opoffre deres 
egen Tilfredshed og Sieleroe? Endog hos Barbarer og vilde Folk 
have de samme beundret Sæder, som fra deres egne vare saa for- 
skiællige. Er det Misundelse, som har drevet dem til paa begge 
Steder ved deres Guld at fordærve dem? Have blandt de störste 
og mest cultiverte Nationer Uskyld og Lyksalighed ei maattet- vi
ge for den Usædelighed, som Magr, Rigdom og dennes fast uund- 
gaaclige Misbrug har indfort? Betragte de ikke selv deres höieste 
Flor almindelig som den Tidspunkt, i hvilken Alt, hvad Menne
sker med Rette holde for ædelt og ønskværdigt, mærkeligst har 
begyndt at forfalde? Man kunde troe i Batavernes Exémpel at ha
ve fundet et Beviis for, at Overdaad og Usædelighed af saadan 
Flor just ei ere nödvendige, men blot tilfældige Folger. Det er 
sandt, Lasten har hos dem, i det mindste hiemme vidst at skiule 
sig under Ærbarheds og Velanstændigheds Skikkelse : men cr Gier*
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righed, Tyrannie og Gruesomhed i Omgang med andre Folk el 
ligefuldt afskyelige? og hvo hav nogensinde drevet disse Laster 
til en grueligere Spidse end netop dette Folk? Have de ikke paa 
Amboina derfor oprettet sig et evigt Skiændselsminde, og hvo 
har mere vedligeholdt det end de selv? Om deres Sparsomhed, 
Afholdenhed, ikke Kiærlighed, men Libhaverie for visse Kunsrer 
og Videnskaber har forskaffet dem en Lykke, hvilken de uden 
saa uhyre Rigdomme ei havde kunnet »yde, er vanskeligt at troe, 
dersom Pengesrolthed og Misundelse, Ligegyldighed for de vigtig
ste eller vor Natur mest forædlende Giensrande, dersom Punkt
lighed, Kunstlen og Smaglöshed ere lidet skikkede ril at foroge 
Livets virkelige Nydelser. Fremmede kur.nc være bievne indtagne 
af den med Orden og Reenlighed forbundne -Tarvelighed, der hos 
dette Folk findes saa afstikkende: men Intet foraarsager saa let 
Kiedsommelighed og omsider Væmmelse som uafbrudt Aarvaagen- 
hed for utallige Smaating, som en almindelig Sædvane ci tillader 
at forsömme: ei heller kan den. i Længden bestaae uden hos et 
saa koldt og phlegmatisk Folk. Men ikke nok med, at der, man 
ved Staters höieste Velstand pleier at forstaae, ei altid udgiör Bor
gernes sande Lykke, og at altsaa Stræben for dens Vedligehol
delse og Formerclsc tidt kan være dem til Skade: der kunne endog 
indtræffe saadanne Tilfælde, hvori Statens Oplosning selv er et 
langt mindre Onde, end de Fleste forestille sig, ja, et virkedigt 
Gode. Var politisk Frihed og Uafhængighed uden Undtagelse 
nyttig for Statsborgere; saa maatte der intet saa lidet Samfund 
være, som jo burde tragte derefter. De storre Stater maatte da 
oplöses i mindre, og saaledes gaae tilbage ril dens försre Begyn
delse, Der vilde da blive ligesaa mange Stater som Municipalite- 
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fer: og hv® kan vide, om de igien ei burde deele sig saa længe 
indtil Familicselskabet alene blev tilbage. Hvilken Störreise der 
for enhver Star er den gavnligste, er et Spörgsmaal, som overho
vedet neppe lader sig besvare. Vi finde den baade saa forskiæl- 
lig, og Folkenes Tilstand i Henseende til Lyksalighed og Kultur 
derefter saa vanskelig, Ja umuelig ar bestemme, at Erfarenhed ei 
kan kære, hvilken der er den bedste. Mange Stater ere saavel t 
ældre "som nyere Tider oplösre og med andre sammensmelrede, 
uden at der af denne Forandrings Folger i Almindelighed er klart, 
om Indbyggerne derved have tabt eller vunder, omendskiöndt man 
vel i enslige Tilfælde med nogen Vished kunde bedömme denne 
Sag. Men her heroer det dog alene paa Omstændigheder : i en 
Stars Natur og Væsen selv er det intet, som fastsætter en vis 
Störreise som nödvendig til dens EndemaaL Civilisationens Stræ
ben har altid gaaet ud paa at forbinde det Afsondrede og Decke. 
1 det nyere Europa ere derover mange besynderlige Stater sotn 
saadanne undergangne: men, hvo tör paastaae, ar Folkene derfor, 
Spörgsmaalct om Ret og Uret tilsidesat, ere bievne mindre lykke
lige, eller at de vare bievne det i en höiere Grad, om ethvert 
havde beholdt sin Selvstændighcd og oprindelige Forfatning? Ma*n  
maa om de fórste Encvoldskongers Charakter, der enten paa en
gang eller efterhaanden have samlet en Mængde smaa Stater til et 
Heelt, tænke som man vil; saa er man dog almindelig af den 
Mening, ar Sikkerhed og Velstand derved er rykket langt mere 
frem end tilbage: hvorvidt saadan Staternes Forening, Folkenes 
sande Velfærd ubeskader, kan strække sig, er vanskeligt at afgiöre. 
Paa Organisationen og Regieringens Aand kommer der uden Tvivl 
fornemmelig an. Er altsaa hverken Rigdom og Magt eller engang 
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Selvstændighed i alle Tilfælde Stater nyttig-: men bor Nytten alene 
bedömmes efter disse Tings Forhold til der höieste Gode; saa 
kunne de Regler, hiin foreskriver,, med Moralloven ei heller være 
smidige: saafremt man ellers tilstaaer, at Sædelighed, Lyksalighed 
og det höieste Gode i Grunden er det samme. Skulde Nogen 
kalde denne Sætning i Tvivl, saa. vilde han gandske vist giöre 
det saavel med I-Iensyn til det private som offentlige Liv: thi lyk
kelige og vise kunne Nationer dog paa ingen anden Maade blive end 
Private. Men-, er man derimod overbeviist om dens Rigtighed, 
maa man ogsaa, for at være conseqvent, ligeledes, erkiende dens 
Anvendelighed paa Begge. Det folger derfor heraf,, at, hvis Nye
re tages i dens höieste og ædleste Bemærkelse, er der samme nyt
tigt for Selskaber som for enslige Borgere, og Pligterne, saavidc 
de heraf alene bör udledes, ogsaa de samme. Staren fordrer intet 
ander end Menneskeheden selv: Selskabet mellem Folkene er lige- 
saa naturligr og nödvendigt som det mellem Borgere og samme 
fælles Nytre forener dem med det mest broderlige Baand.

I •

III. Men da det om fælles Njjrtte hidindtil Anforte, som 
Jeg strax erindrede, vel hverken for den almindelige Forsrand el
ler for de fleste Statsmænds selv vil være nok indlysende; saa 
ville vi nu lade dette fare. Vi ville tværtimod forudsætte eller, 
som man rrocr, af Erfarenhed derom overtydede, med Mange 
holde der for afgiorr, at der ei gives noget bestandigt Gode, men 
at Alt er vaklende, og ar man aldrig efter nogen Fornufts Idee, 
men af sandsynlige Formodninger alene om hvad der sædvanlig 
skeer bör vælge og forkaste. Det er da bekiendt, ar, hvilken 
Mening angaaende Ondt og Godt end Mennesker offentlig antage ;
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saa tragte de Fleste dog ei saa meget efter nogen Ting, som fórst 
Befrielse fra Smerter og ængstlige Bekymringer, dernæst Besiddelse 
af en Forraad eller ligesom et Slags Oplag, hvoraf de altid kunne 
tage frem hvadsomhelst der falder dem ind at begiere. Men , da 
Penge dertil ere det almindelige Middel, saa er Begierlighed der- 
efrer hos Höie og Lave bleven grændselôs. Thi, saasom det Go« 
des Væsen endnu ei gandske er bestemt eller overalt bekiendr, 
men det derimod ved alle Stemmer er vedtaget, at hvo der eier 
Penge, naar han kun vil, let erholder alt det Ovrige, ei Dyd og 
Viisdom engang undtagne, saavidt nemlig disse ei beroe paa Natur 
og Fornuft alene, men tillige paa Kunst, Underviisning og mange 
udvortes Hielpemidler ; saa maarte heraf folge, at Penge sædvan
lig agtes, om ei for det höieste Gode selv, dog for sammes Sted
holder eller Repræsentant, og for saa meget önskeligere, som hint, 
en Skygge ligt, inden et Öieblik slipper os af Hænderne, disse 
tværtimod kunne befóles, giemmes og overalt i Gierningen fremstil
les. Da vi altsaa efter Begrebet ei om Noget, der overhovedet 
nytter, men om en bestemt Gienstand, hvorved man i ethvert 
Tilfælde kan erholde hvad man önsker, nu skulle bedomme Staters 
Pligter mod hverandre; saa synes det hele Spörgsmaal derpaa at 
gaae ud, om disse paa samme Maade som enslige Borgere kunne 
erhverve Penge, og om det altsaa er Srater, baade paa det ar de 
kunne opdynge og sikkre deres Rigdomme, saa magrpaaliggende, 
at de mod andre iagttage samme Pligter, uden hvis Efterlevelse af 
deres egne Borgere, de heller ikke selv kunde være lykkelige og 
velbeholdne. Der hersker da for det forste fast om ingen Sæt
ning blandt alle civiliserte Folk saa megen Enighed som om den
ne, at en varig og stedse stigende Velstand især befordres ved en
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bestandig Fred, hvorved Eiendom bliver sikkret og alle Kunster 
eller Vindskibeligheds Grene, der tiene til at erhverve Rigdom, 
blive blomstrende. Men hvorledes ker saadan Fred rnuelig uden 
indbyrdes Tiltroe og Velvillighed? i hvis Sted man dog vel maa 
tilstaae, at Frygt, Aarvaagenhed eller Magtens Ligevægt ei giör 
samme Nytte: og kunde derom være nogen Tvivl, saa har, soni 
jeg siden skal vise, baade det gamle Grækerlands og det nye Eu
ropas Historie, hvis Statskunst hidindtil fornemmelig har bestaaet 
i disse Midlers Anvendelse, tilstrækkelig afgiort denne Sag. Der 
findes vel de, som have foreslaaet heller ved alle Slags phy- 
siske saavelsom moralske Grændser at afsondre Folkene fra hver
andre. Nyelig har endog en berömt Philosoph gientaget og efter 
sine Principier omarbeidet samme Forslag. Men node Joder og 
Spartaner da vel Fredens Goder i höiere Grad end andre Folk? 
Have Hindus og Ægyptier ved deres besynderlige Skikke, de sid
ste endog ved Landets naturlige Grændser da været mere betryg
gede for Overfald og Odelæggelse? Sandt er det, at levende saa- 
velsom döde Ruiner af deres forrige Herlighed endnu ere tilbage, 
men denne Herlighed selv er længe siden forsvunden, og hine 
selv have de ei paa anden Maade kunnet bevare end ved tillige
med nærværende Magts og Velstands Opoffrelse at forsage alt 
Haab om i Forbindelse med Fremmede at skride frem til et höie
re Maal. Og er vel af saadan Tænkemaade andet Udfald at ven
te? Mon heraf ikke folger andre Nationers Foragt, Had og, hvad 
der endnu skader meget mere, Aands Armod og Indskrænkning, 
da intet Folk af sig selv enten er saa rigt eller vist, at det jo 
for at bringe det deri endnu videre trænger til andres Hielp og 
Omgængelse, Vi finde derfor, at hos Nationer, der saaledes have
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isoleret sig, have de største Mænd dog Landets Sæder eller Love 
tiltrods, altid sögt at brække disse Skranker ned. Psammitichuf 
aisbnede Ægyptens Kyster og Havne £or Fremmede. Pausaniar 
og selv Agerilaus stræbte med Lacedæmonierne at forene foruden 
der hele Peloponnes mange flere græske Stædcr saavel i Asien 
som Europa : og kunde de forste vel ellers være bleven til en 
herskende Stat? Skulde de ved noget andet Middel naae der sam
me, maatte de have behandlet disse Bundsforvante paa samme 
Miade som för Messenierne, ved at giore dem til Slaver, ind
skrænke deres Eiendomme og Nydelser, ligesom sine egne, til en 
Jernmyrrt, Vandet af Eurotas og hiin berygtede sorte Suppe: men 
saa er hverken offentlig eller privat Velstand muelig at erhverve. 
Med Joderne forholdt det sig fordum og maatte herefter forholde 
sig ligeledes, hvis de nogensinde fik deres Statsforfatning .igien, 
at de ingen andre end odelæggende Krige kunde fore, og, hvis 
de deri bleve Seiervindere, skulde de overvundne Folk enten dri
ves ud eller blive solgte til Slaver, at de ikke, naar de som Frie 
kunne ‘blive under P-arrooers Herredom, disse da ved idelig Om
gang eller blot Berörelse skulde blive besmittede deraf, Saaledes 
at afsondre Stater er derfor vel især andre til Skade, men heller 
ikke nyttigt til hines egen Sikkerhed og Velsrand. Thi Manges 
Had foder dog omsider en upaarvivlclig Undergang, og er ccn- 
somt Liv er saa langt baade fra Vellyst og Overflodig'hed, at hvad 
enten Stater eller enslige Personer vælge det, mase de tillige gio
re et Slas/s frievillig Fattigdoms -og Afholdenheds Lofte og det i 
aandelig saavelsom legemlig Henseende. Da nu hverken Salomon, 
eller Pausanias, Psammitichus og andre saadanne Mænd derved 
vilde lade sig Hænderne binde; «aa indgik de Forbund baade med
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Naboer og andre langtbürrliggende Folk, men rnaarte da tillige 
overtræde sin egen Nations særegne Skikke og Forordninger og 
give Anledning ril at dette med hine mere eller mindre blev ef- 
terhaanden sammenblander. Til Nationers Fred og Velstand er 
der altsaa intet andet Middel end de Dyder, hvorved samme Lyk
ke fremmes i der private Liv. At denne Sandhed hidindtil enten 
saa lidet er forstaaet eller befulgt, maa man ligesaa lidt undres 
over, som at Borgere heller ikke uden ved Loves Tvang sædvan-- 
hg ville leve derefter. Thi skiöndt. den overhovedet er noksom 
klar, saa udfordres der dog mere end almindelig Indsigt lil rigtig 
at anvende den, ja, foruden Kundskab om den menneskelige Na
tur, Tingenes Forhold ril samme, Tillige Færdighed og Ovelse. 
Af Mangel paa begge Dele maa en indfort Retsorden lede dem 
giennem mange ubek-iendre Stier og ridt Omveie, som de selv 
hverken havde været isrand til at bane sig, eller uden Anförsel at 

, udfinde. Det kunde alligevel falde Nogen ind at paastaae, at ind
byrdes Frygt er et langt sikkrere Middel til Freds Vedligeholdelse 
mellem forskiællige Folk og Stater. Saa liden Menneskekundskab, 
hvoraf Srarsmænd fornemmelig bramme, end denne Mening for
udsætter, saa ligger denne dog til Grund for det saa kaldte Lige
vægts System. Men hvor mange blodige Krige har ikke samme 
baade været Aarsag, og maaskee endnu tiere Paaskud ril, om min 
endog hos de Gamle kun vilde regne deres Begyndelse fra Peri
cles's eller hos de Nyere fra Franz den forsirs, ja, kun fra JFil- 
helm den tredies Tid. Ei heller var andet Udfald at vente. Thi 
uden indbyrdes Mistanke kan saadan Ligevægt ingenlunde holdes 
vedlige; men denne Gemytsbeskaffenhed rerfærdiggiôr tillige Bru
gen af enhver gunstig Ledighed til ved Magtens Udvidelse at for- 
m SW. Skr. Kl Deel. Il T#J5. U
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skandse sig selv; hvor meget mere maae andre Lidenskaber, som 
aldrig udeblive, lægge Vægt til dens kolde og forsigtige Bereg
ninger? Men lad os sætte, at dette System engang var bragt til 
Fuldkommenhed, og, hvad dets Talsmænd formodentlig ville sige, 
at de derfor hidindtil forte Krige vare de nødvendige Giæringer, 
der i Naturen selv ahid gaae foran Tingenes Fasthed og ordent
lige Gang. Hvo indseer ikke, at intet kan være ubestandigere end 
just Ligevægt, hvilken den mindste Omstændighed, der uden fra 
og af os uafhængig kommer til, ophæver. Naar derfor hint poli
tiske Mesterstykke var fuldbragt, hvorpaa man i Seder har arbei- 
det, saa behövedes der dog intet andet end et eneste overordent
ligt Genie for at kuldkaste det. Thi hvor stor Overvægt et saa- 
dant kan give ei blot en lige mægtig, men endog cn meget sva
gere Stat, have Philip, Alexander og Fridcrik den anden noksom 
viist. Desuden er Ligevægt, hvis endog muelig, Dvd, og en be
standig evig Död. Dette System synes derfor mere skikket til 
en uafbrudt Virksomheds og Aarvaagenheds Befordring end til 
Freds og Sikkerheds; men Historien lærer, at dertil aldrig mang
ler anden Lejlighed, og Fornuften foreskriver denne Virksomhed 
saavel ædlere Bevæggrunde som et langt værdigere Maal. Andre 
mere skeptiske Personer turde maaskee kalde den Sætning selv i 
Tvivl, at bestandig Fred, Sikkerhed og indbyrdes Tillid fremmer 
Vindskibelighed eller de nyttige Kunsters Flor, og fölgeh’g Er
hverv tillige eller Rigdommes Opdyngelse. Det kunde maaskee 
forekomme dem, som om Kunstfliden omsider maatte slöves ved 
ensformig Anstrængelse, hvis Frygt og Fare ei bestandig under
holdte Kiærlighed til det Erhvervede og hvæssede vor Lyst til 
Mere. Men er dette da virkelig Tilfældet i ordentlige og velind
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rettede Stater? Have Japan og China vel enten indvortes Urolig
heder eller udvores Krige deres Velstand og Vindskibelighed at 
takke? Vilde Holland være bleven mindre rigt og mægtigt, hvis 
det mere havde vogtet sig for at tage Deel i de store Staters 
Tvistigheder og med mere Beskedenhed indskrænket sig ril ind
vortes Anliggender, eller, isteden for frivillig eller tvungen at 
föie sig efter sine Stormænds herskesyge Planer, heller havde sögt 
at mægle Fred? Avler ei ogsaa Freden Kappelyst? Maae saa Man
ges Begiærlighed efter det Samme ei opmuntre til Ansrrængelse? 
og maa ei den Tomme selv, som en vel haandhævet Retsorden 
lægger paa Lidenskaber og Egennytte, holde Mennesker i en ide
lig Bevægelse? Kiærlighed til saadan Orden selv udelukker ei Om
sorg for Enhvers egen Individualitet: at udfinde Midler til at for
ene denne med den for det almindeligste Bedste er en Opgave, 
som ingen uden yderste Flid og Opmærksomhed kan, men under 
en fredelig Forfatning dog nödvendig maa see til at löse. Jo 
större Sikkerhed for Liv og Eiendom der gives i besynderlige 
Stater ei alene mod Vold og Undertrykkelse, men tillige mod List 
og Rænker: jo mere almindelig Velstand, som i de forhen fore
nede Nederlande, og i det mindre rige, men ikke mindre lykke
lige Sveits; desto mere Sædelighed: eller omvendt, hvor Folkets 
Sæder ere lidet fordærvede, der hersker tillige Sikkerhed og Vel
stand. Hvad der blandt disse tvende Stykker bor ansees for Aar- 
sag eller Virkning er vanskeligt at sige, fordi begge som udvor-, 
tes og indvortes Aarsager vexelviis bestemme hverandre: imidler
tid ere de udvortes overhoveder de mægtigste, og følgelig kan 
Sædelighed med Rette betragtes som hine verdslige Fordeles Grund
vold. Hvad der saaledes gicider om besynderlige Personer og Fa-

U 9



milier, mas dette da eî ogsaa gieide om hele Folk, som enslige 
Medlemmer af den store Stat, der indbefatter alle andre? Dyden 
er nyttig til alle Ting:. Rigdom og Overflod selv kunne hverken 
bedre vindes og bevareseller bruges paa nogen anden Maade. 
Blandt de forskiælligc Meninger om national Velstands sande Kik 
der, som de sidste for det Nyttige saa bekymrede Tidsaldre have 
bragt paa Bane, synes den om en almindelig og ubehindret Ham 
delsforbindelse mellem alle Folk at være bygget paa de mest libe
rale Grundsætninger.. Man kan i mange Stykker være af andre 
Tanker end Forfægterne, af det saa kaldte oekonomiske eller phy- 
siocratiske System,, især hvad Maaden angaaer at udfore det paa, 
samt de Betingelser, under hvilke det er mueligt, og de Forsig- 
tigheds Regler, som man derved maa iagttage. Men neppe vil 
Nogen kalde det i Tvivl, at, hvis alle Nationer kunde bringes 
til virkelig Enighed i denne Sag, vilde en frie Meddelelse af Na
turens og Kunstens. Frembringelser være Iigesaa gavnlig for hvert 
besynderligt Folk som denne Frihed er det for de adskillige Pro- 
vindscr af samme Stat; hvori man ogsaa til den Ende ved Veies 
cg Kanalers Anlæg og ved ethvert ander optænkeligt Middel so
ger at lette Stædcrs og Landskabers Mellemhandlinger. En fælles 
Regiering, der ei kan være mistænkt for Partiskhed, hindrer, 
at ingen udsues eller forfordeles af den anden. Alles Lyst til Ny
delse vækker ogsaa Lysten til Arbeide for at frembringe hvad An-

• dre kunne behöve; efterdi ingen faaer uden at give Noget i dets 
Sted. Foruden den Nødvendighed y som Lovene paalægge, til at 
afholde sig fra al Slags. Uret, have de klogeste Kiôbmænd selv 
indseet eller i det mindste offentlig erkiendt, at, som. det, de kal
de Kredit, er Sielen i al Handel; saa. kan denne uden Redelig-
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hed ci bescaae. Fornemmelig pleie de, der formedelst vidt ud
bredte Forbindelse mod fremmede Kiobmænd i mange Lande troe 
sig onliöicde over Mængden af dem , der drive samme Forretnin
ger i det Smaa og- inden en liden Kreds, at paastaae, at nærvæ
rende, men uretmæssige Fordele ei let kunne friste dem, der ere 
skikkede til at farte store Planer og paa- eengang at oversee saavel 
den tilkommende som nærværende Tid. Denne Paastand er i sig 
selv uden Tvivl meget rigtig, om man end ei vil indromme, at 
de, der helst fore saadanne Tankesprog i Munden, om Sagens 
Rigtighed just ere sai overbeviste, at de el tillade sig nogen 
Undtagelse derfra. Men for den Anvendelses Skyld, som jeg 
deraf agter ar giöre, er detre' nok. Retfærdighed, ja, Ædelmodig
hed selv ere baade for enhver Person især og for det hele Sel
skab eller flere saadanne det sikkreste Middel til varig Fordeel el
ler Vinding; thi hvad man for Oieblikker kan opoffre bærer ofte 
fór Eftertiden langt rigere Frugter end den srrænge Ret alene kun
de forskaffe. Skulle derfor Handels Fordele have nogen Bestandig
hed, saa maae de paa disse- Dyder være grundede. Egennytten, jo 
mindre den er indskrænket enten til Tid eller Sted: jo mere den 
omfatter aller desto, nærmere kommer den Dyden selv eller yttrer 
sig i det mindste paa samme Maade. Det er saa langt fra, ar Sæ
delighedens Love paa- private Forhold cre mere passende end paa 
de offentlige, at snarere det Modsatte kunde synes rigtigr. Thi 
i de förste kommer det Nærværende, i de andre der Tilkom
mende mere i Betragtning i hine gieide Hændelser og Undragel- 
ser, i disse kun almindelige Love; ligesom de, der i Lykkespil 
enten vinde eller tabe, vel i ehslige Tilfælde kunne giöre Regning 
sai den Gudinde> hvilken de bære Navn ; men: overhovedet 
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nodes hun dog ogsaa it rette sig efter Sandsynlighedens Regler: 
og hvo der altsaa , som Stater, bestandig blev ved at spille, vilde 
sandelig blive bedragen, hvis han fulgte nogen anden Regel end 
•den slet hen almindelige, som Sædelighed alene foreskriver. Ei 
heller vilde dette lettelig skce, hvis de, der styre Staternes An
liggender, ei meget oftere spillede deres egen end det Selskabs 
Rolle, hvilket de forestille. Thi saa stor Uvidenhed kan sielden 
lægges dem til Last, at de jo indsee hvor aldeles sædelig denne 
Rolle burde være; men, da de betragte sig selv som er Slags Pad
dehatte, pludselig opkomme for ligesaa hastig at forsvinde, og in
gen sand Udödelighed enten önske eller haabe, saa drage de Sta
terne med sig ned i samme Grav, og forblinde Folkene med det 
samme Skin af Nytte, der har fortryllet deres egen Siel. Jeg 
vil hermed ikke nægte, at det med de her beviste Sætninger kun 
da har .sin fuldkomne Rigtighed, naar man kunde stole paa, at 
alle andre eller dog de fleste Folk dömte og handlede derefter, 
og jeg tilstaaer, at i modsat Tilfælde tusinde Omstændigheder kun
ne indtræffe, hvori Klogskab byder at afvige derfra; saa at dero
ver Retfærdighed og Nytte tidt blive gandske stridige. Imidler
tid er den Retsorden, hvilken man saavel mellem Nationer som 
Borgere söger at indföre, selv ligesaa let af en vel forstaaet Egen
nytte som af noget andet höiere Princip at udlede: og neppe vil 
eller havde det nogensinde villet lykkes at forskaffe den det al
mindelige Bifald, hvormçd den hyldes af Uretfærdighed selv, der 
som man ei indsaae, hvor fordelagtig dens Iværksættelse maatte 
blive. Men saa vanskeligt er det at bringe Mennesker til nogen 
Enighed med sig selv, at, uagtet de sædvanlig iqdrornme det An- 
forte, saa er intet dog almindeligere, end at saavel det ene Folk 
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ved visse Privilegier og Fortrin söger at undertrykke andre, som 
at en Stand eller Kaste mod Statens övrige Borgere handler lige- 
saa. Saa længe nu denne Stræben endda vedvarer, fordi man til 
Maalet endnu har langt tilbage, er den vanskelig at overtyde om 
sin Vildfarelse. Men ligesom den bekiendte Midas först indsaae 
sin Daarlighed, da Alt for ham forvandlede sig til Guld ; saa vilde 
den Begiærlighed, der river enhver nyttig Ting til sigalene, ogsaa 
gandske sikkert blive viis, hvis den engang fuldkommen blev til’ 
fredsstillet. Britterne f. Ex., der nu omstunder ved Enehandel 
have vidst at tilvende sig den störste Deel af den hele Verdens 
Rigdomme, hvor vilde de ei finde sig bedragne, hvis det omsider 
lykkedes dem at bringe alle andre Folk under der Armods og 
Trældoms Aag, under hvilket Bengalens Indfodte sukke. Til hvem 
vilde de da sælge saa megen Overflod eller deres egne Fabrik- og 
Manufacturvare; thi Betlere og Slaver vare ei istand til at betale 
dem? Maatte de ei omsider opraadne i dens Magaziner? Eller 
vilde de selv forbruge dem, maatte de da ei omkomme ligesom 
af Ufordöielighed og Overmættelse? Jeg maa herved derhos be
mærke, at det Princip, hvorefter man saaledes handler mod andre 
Nationer, i samme Star nödvendig tillige maae vise sin fordærve
lige Retning til en uindskrænket personlig, ei længere fædrenelansk 
tiler statsborgerlig, Egoisme. Erfares denne Virkning ikke der og 
paa de fleste Steder allerede, da cn Borgerklasse bestandig, saa 
vidt mueligt er, undertrykker de andre, og Mængden overalt for 
nople Faa er rilpriis, som nære sig af dens Elendighed og Under
gang? Saadanne Nationer maae ikke smiggre sig med den Tanke, 
at, hvis de troelig arbeide paa at udfore deres Lederes Planer, 
saa ville de Rigdomme, der hidindtil ere bleven staaende ligesom 



i nogle Söer eller Damme, snart oversvumme og frugtbarglöre det 
hele Land, at alle Landsbyer da ville blive forvandlede til præg
tige Stæder, alle Huse til Paladser, enhver Indbygger i Sammen
ligning med andre Landes som Tyrus’s Kiobmænd til Konger og 
Fyrster eller deres glimrende Vasaller, Nei , den samme Misun
delse, hvormed deres Kiobmænd nu forfelge andre Folk, vil og 
maa tillige lede Rigmanden i hans Forhold til Medborgerne. Han 
vil grave disse Söer saa meget videre og dybere endog med Ni- 
boemarkenes Indskrænkning og Ødelæggelse, eller aflede dem i 
Havet ved Kanaler, heller ^end at tillade nogen Oversvömmelse; 
brænde sine Forraadshuse eller mæske og pryde sine Kreature, paa 
det han ei skal nodes til deraf at uddele enten Belönninger eller 
Gaver: Jordens egen Gröde og frivillige Frugter vil han, som 
Hollænderne med Muskattræet paa Molukkerne, for udrydde, end 
at han ligegyldig skulde see Prisen falde ned indtil almindelig 
Deeltagelighed og Nydelse. Hvad skulde bevæge disse Herrer til 
♦t handle paa nogen anden Maadc? Velvillighed? men hvorfor yt- 
trer denne sig ikke da ligesaa vel mod alle Folk? Kiærlighed til 
Fædrenelandet? Men hvorledes kan denne vid med hiin Egoisme 
besraae, som, hvis den ellers er enig med sig selv, og det bliver 
den stedse mere og mere, ingen anden Gienstand end den enslige 
Person kunne have? Ligesom Velvillighed bestandig udbreder sig, 
jo bedre den bliver sig sit rette Maal bevidst; saa bliver Egen
nytten dermed altid sne.vrcrc: denne rummer ikkun et eneste, 
hiin omfarter alle Mennesker i sit vide Bryst. Ved fremmede 
Folks Undertrykkelse blive fremdeles Overflodighcdens Kilder 
stedse mere og mere tilstoppede. De frugtbaresre Jordens Egne 
cre af Mangel paa Vindskibelighed virkelig fattige. Thi Vindski-
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belighed trives ikke uden Frihed og Opmuntringer: men hvad eu
ren egne Despoters -eller 'fremmede Kiobmænds Udsuelser dertil 
er Aarsagen, saa er det dog lige vist, at Egennytten paa den ene, 
Fortvivlelse paa den anden Side, ligesom der, saaledes overalt 
maa forvandle vor Jord til en Udörken, og at et eensligt Land, 
der, som en Oase, hævede sig i dens Midte, omsider dog selv 
maatte prove samme Skiæbne, naar den skiulte Vandaare blev ud
rorret, hvoraf det alene fik nogen VcderqvægeLse. Men der, som 
Nationerne, for ved egen Flid at blive mægtige og rige, saa höili- 
gen trænge til, er fælles Kappen om det Samme, er alies Beqvem- 
hed til ligeledes at frembringe Noget, hvortil andre et have sam
me Midler i Hænderne, og Evner til paa alle Sider ved Omrusk
ning at forskaffe sig, hvad enhver on'sker eller virkelig kunde be
hove. Vilde man isreden for lovlig Handel sætte Underfundighed, 
Ran eller Tyveric: blev noget Folk, som fordum Skandinaviens 
Indbyggere, mægtigt nok til ustraffet at udplyndre Fremmede; 
vilde der da vel omsider blive meget mere at röve tilbage, og 
maatte ei de Flestes Forfatning omtrent blive den samme som paa 
Cypern -og andre Steder i det tyrkiske Rige, hvor baade Land
mand og Borger fast inTet mere har at yde, og Besiddelsen blive 
Voldsmanden selv til Byrde. De ved ideligt Strandhug , Skænden 
og Brænden hærgede Kyster give Soeroveren selv ei længere noget 
Tilflugtssted : han nodes dog tilsidst at skaane dem blot for sin 
egen Skyld. Spanien er ved Americas Erobring og Indbyggernes 
Udryddelse ikke bleven rigere. De Fordele, som England af Hin
dosrans ligesaa frugtbare som uhyre Landstrækninger og af Ind
fødtes fremtvungne Sved kan hoste, ere i Forhold lidet vigtige, 
og opvcies af de Bekostninger, der maae giöres for at forsvare
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hine htmmelraabende Synder, hvorved det cr undertvunget. Hvad 
Moderlandet selv derved virkelig vinder, vilde være meget mere, 
hvis det indskrænkede sig til cn blot lovlig Handels Fordele, 
derved opmuntrede Folkene til en frivillig Flid, og satte detn 
isrand til at kiöbe fremmede Vare for ligesaa höie Priser som der 
nu nodes til at sælge sine for meget lavere, end de cre værd. 
Den srörsre Fordeel falder ikkun i deres Lod, der, som Europas 
Afskum, kunde rense Fædrenelandet, hvis de aldrig mere vendte 
tilbage, og derved bevise det den störste Tienesre : nu udbrede 
de tværtimod ved deres Hiemkomsr en nye Sæd til al Slags phy- 
sisk og moralsk Fordærvelse. Fornemmelig maae de‘ Grundsæt
ninger, hvorefter de i hint Uretfærdighedens og Egennyttens Ka« 
naan have vænt sig til at handle, være dem alt for- dybt ind
groede til at de nogensinde kunne afvige derfra, Deres uhyre 
Rigdom maa sætte 'dem istand til her paa nye at bringe dem i 
Udovelse: deres Underviisni.ng og Exempler overalt finde Læriin- 
ger og Efterlignere; sat at, hvad Modstand end den gamle Reli
gion eller Philosophie kunde giöre, disse dog lettelig overvindes, 
og Egoismen des snarere naae den Modenhed, hvorom tilforn er 
talt. Hvad Indien nu er for Prrirrerne, det ville de mere nærlig
gende Lande, det vil hele Europa blive, hvis hines Statsmænd 
opnaae deres Öiemed. Vi ville allesammen blive deres Slaver: for 
dem ville vore Marker bære Korn, for dem vore Bjergværker in
deholde Metaller: for os vil der intet vwre tilbage uden mod en 
ringe Dagion at bearbeide dem. Saavidt havde fordum Hansee- 
stæderne vel endda ikke bragt der med de nordiske Riger; men 
hvo kan tvivle paa, det jo var kommen dertil, dersom vore Kon
ger ei havde vidst i Tide at afkaste saadant Aag? Og nu disse.
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Kiobmænd selv, ville de derved blive rigere end hidindtil? Gand- 
ske vist ingenlunde. Arbeidsfolkene ville stedse blive færre, Mo
det tabt, og de Fordele, sera Fremmede deraf drage, ville ei en
gang erstarre den karrige Lön, som de ved sine Plagefôgeder bli
ve nödte til snarere længe fortid at forskyde end efter fuldendt 
Værk at erlægge. Fremmed Udsuelse lönner sig endnu siettere 
end den indenlandske, fordi Opsynet her dog kan være strængere, 
og de uundgsaelige Bekostninger ere meget ringere. Paalægger 
derfor Egennytten selv Herrer mod deres Tienere Retfærdigheds 
og Menneskeligheds Pligter ; saa maae Grundene dertil for et mæg
tigt eller herskende Folk mod andre være langt stærkere: de al
mindelige Sædelighedens Love kan dette følgelig endog mindre 
end hine ustraffet overtræde. Saaledes havde Spanien af sine Ko
lonier paa Hispaniola og Cuba i Begyndelsen liden Nytte. Mange 
nye Sölv- og Guldværker har man i Peru selv været nødt ril at 
nedlægge, fordi Omkostningerne langt overstige Gevinsten, En 
forkert Benyttelse opslugte Fordelene og den sidste Grund dertil 
laae alrid i Giærrighed og Tyrannie. Det var let af andre euro
pæiske Koloniers Exempel i alle Verdens Parter ar bevise det sam
me. Abbeden Reynal alene kunde dertil levere Materialier nok. 
Den Carthagiske og Phoeniciske Handels Vidtløftighed er os alene 
nogenledes bekiendr. Men kiendre vi tillige deres Handels virke
lige Historie, deres Kiôbmænds Udsuelses System, der i alie Han
delsstater har været der samme, og tillige deres Klagemaal over 
uhyre Udgifter med stedse formindskede Indtægter; saa vilde vi 
deri upaatvivlelig inde nye Forsætninger til dette Beviis. Men 
efterdi der dog findes nogle Stater og offentlige Personer, der for- 

•agte baade Rigdom og Nydelse, men derimod, som de ældre Ro- 
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mere, giöre Magt og Herredom eller en derpaa grunder Ære til 
dens Endemaal ; saa sporges om hvad der i dette Tilfælde til <">ie- 
medet er nödvendigr vel kan erholdes tiden de Loves Overtrædel
se, som Sædelighed i det private Liv foreskriver. Vi kunne, hvad 
denne Sag angaaer, bemærke, at, saalænge de med stadigt Blik for
fulgte dette Maal alene, behandledes de overvundne Folk alrid 
med saa megen Mildhed og Retfærdighed, ar disse med romersk 
Overherredom kunde onske sig til Lykke, og til intet Opror 
fandt sig fristede. Provindsernes Udsuelsc og Misfornöielse be- 
gyndre forst, da Overdaad og Giærrighed havde sneget sig ind hos 
det romerske Folk, og dette naturligviis. Thi hvo der intet at- 
traaer, uden ar regiere, gror det alene, fordi han fo'çr ei alene 
den physiske men tillige den moralske Kraft, som giör ham skikket 
til ar fore Regieringen til Undersaatternes eget Bedste. Nu er det 
vel rigtigt nok, decís at Ideen om dette Bedste ofte kun dunkelt 
svæver de Herskesyge for Öinenc, hvoraf utallige Misgreb kom
me; deels at enhver besynderlig Stræben, ogsaa den efter Herre
dom, naar den ikke styres af tydelig Indsigt, gemeenlig gaaer me
get videre, end den burde, og derover indvikler Nationerne i uen
delige Krige, der, ligesom Ukruder, saae sig sdv; hvilket hverken 
for den nærværende Slægt eller engang for Efterkommerne altid 
er til virkelig Nytte. Men Sporgsmaalet er jo heUer ikke, om 
Uvidenhed og Lidenskab ei ofre forlede til de srörste Vildfarel
ser, hvad enten man giör Magt, Rigdom, Vellyst eller Dyden 
selv til Endemaal; men om hvad der af ethvert Princip eller af 
enhver Grundidee rigtig følger. Nu er Lyst til Herredom grun
det paa Fölelscn af Kraft .* d-enne Fölelse kan feile, og feiler ofre i 
det man tiltroer sig selv mere, end man er istand til at udfore.



Alligevel, hvo der virkelig er skikket til at herske, og derfor 
gierne vil öve denne Kxaft, kan, saasnart han engang opnaaer sir 
Önskes Maal, ei andet end regiere vel: thi Fornuften vil, at de 
Bedste skulle regiere, og disse bör nødvendig lyde dette Kald, 
Grækernes og Romernes Herredom var derfor saa langvarigt og 
gavnligt for dem selv, som Velstand og Kultur derved blev ud
bredt i deres Provindser eller hos dens Bundsforvante. Saa længe 
var Baandet tillige paa begge Sider fast: og mest vare de Folk 
deres Herrer hengivne, som havde dem for de srörste Velgiernin- 
ger at takke. Uagtet derfor de vestlige Lande indeholdt de tap- 
presre Nationer; saas vare disse dog Romerne langt troere end de 
ösdige, der ikke sielden ved Leilighed roge deres Fienders Par
tie, og hvis Lydighed selv var ikkun Svaghed at tilskrive. Thi 
de sidste vare dem ogsaa meget mindre forbundne med de forste, 
som förend dens Forbindelse med Romerne havde levet i en Til
stand af Vildhed eller Barbarie. Krigerske Folks Herredom er
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tidt for begge Parter lige velgiörende, Handelsraters overalt og 
omsider ogsaa for dem selv odelæggende: hos hine er Misbrug 
et tilfældigt, hos disse et nödvendigr Onde. Hunnerne og andre 
barbariske Erobrere have, som indstyrrede Bygninger, i der de 
knuste andre tillige nedbrudt sig selv. Gorhcrne og Longobarder
ne derimod blevç just saa meget lykkeligere og stege til en höiere 
Spidse, som de vidste at forene de Ovcrvundnes Gavn med deres 
eger. Deres Ødelæggelser og Feudallove srandsede ogsaa deres 
esen Fremgang saavel i Magt og Velstand som Kultur; men det 
Kraftige i deres Aand og Legeme meddeelte sig ved Omgang og 
Sammenblanding og tiente en udarter Menneskerace til Forædling. 
Var der mueligt ved et Slags aandcligt Chemie at afsondre hvad 



der i enhver menneskelig Handling er .ædelt eller godt fra de 
Slakker, som Uvidenhed og Egennytte sætte til: og kunde man 
ligeledes i Henseende ril Fölgernc med nogen Nöiagtighod bestem^ 
me, hvad der er enhver af disse Aarsager især at tilskrive; saa. 
vilde man gandske vist af Erfarenhed kunne lære, at hvad der i 
Udfaldet virkelig har været godt, alrid har havt en sædelig Grund, 
og hvad‘tværtimod skadeligt eller ondt, af Usædelighed sit Ud
spring. I Verdens Historie vilde dette være saa meget tydeligere, 
som den fremstiller os cn lang Række af Aarhundreder, og sætter 
os istand til at oversee alle saavel de iærneste som nærmeste Fol
ger, hvilket een eneste Tidsalder eller eet menneskeligt Liv ei kun
de giöre. Ved at betragte alle Staters Flor og Undergang fra den
ne Side kunde den Hovedsætning, jeg her har villet bevise, faae 
en Klarhed, som intet censligt Exempel kan give den : men endog 
kun i eet eneste at udvikle hver Omstændighed saa noie, som til 
den Ende var nodvendigr, maatte lede til en Vidtløftighed, søm 
for Monresqietis og Gibbons Plan vel kunde passe sig, men i en 
almindelig Afhandling om den hele Materie ei kunde finde Sted, 
Intet gavner mere end Sikkerhed. Denne forlænger Nytten eller 
giör den varig. Gemeenlig troer man ved Mag: og Rigdom, siel- 
den ved Retskaffenhed, at forskandse sig mod Angreb. Stater især 
synes langt at foretrække de forste tvende Middler for det sidste: 
private Personer folge tiere en modsat Forholdsregel. Alligevel 
have disse, som mig synes, mere Grund end hine til at stole paa 
deres Magt, fordi den er mere samlet, og ingen Splid her er at 
befrygte; da Selskabers ei har nogen naturlig, men kun cn kun
stig Foreningspuncr, og derfor lettere blive opløste. I de mægtig
ste Stater er Sammenhængen altid mindst: de kunstige, især mo
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ralske Biand ere derfor desto niere nødvendige. Hvor utallige 
Exempter fra Mettus Fuffetius af indtil Mazeppa og Diintowiez 
lode sig anforc paa hvad stridige Fordele i Selskaber formaae, naar 
indbyrdes Kiærlighed og Troskab mangle? Skulle flere Stater virke 
sammen til et fælles Öiemed, saa kunne disse Dyder alene give Vis
hed om et lykkeligt Udfald, De mægtigste Forbund have derfor 
næsten aldrig udrettet' noget Stort enten ril Forsvar eller Erobrin
ger, fordi de vare byggede paa Fordele, der, om de endog virke
lig ere fælles, dog ei kunne opveie de Forbundnes sædvanlig kuri 
alt for velgrundede Mistroe til -hverandre. Thi ere Fordelene end’ 
de sartime, san ere de dog ei paa alle Sider lige store. Gemeen- 
lig har man ogsaa kun eet og samme nærmere Maal, altsaa kun en 
Deel af Veien i Selskab at giöre: det fiernere kan desuagtet være 
meget forskiellrgt, naar det ei er det nødvendige og sidste Mail, 
som Natur eller Fornuft ligedan har opstillet for alle. I Ostindi
en siges Malaycrnc paa mange Steder aldrig uden bevæbnede med 
deres Créées eller Dolke at forlade deres Huse: endog til Samtaler 
med saakaldte Venner bringe de dem altid med. Saaledes ogsaa 
Stater. L Europas barbariske Tidsaldre besögte Konger og Fyrster 
hverandre gemeeniig harniskede : til Giesrebuder.^ selv komme de 
ei lettelig sammen uden en Flok af deres Kæmper i deres Folge, 
hvoraf Antallet undertiden var bestemt. Hvilket Liv I Hvor liden 
Sikkerhed, Lyst og Glæde! Kan noget være gavnligt, der er om
spændt af saa megen Frygt og Fare? I vore Dage seer man vel 
ofte Fyrster at tilsidesætte denne Forsigtighed. Under deres Om
favnelser og Venskabs Beviisningcr bære de vel ingen Frygt for 
hemmeligt Overfald eller skiulte Sværd; men hersker der i deres 
Meltemhandlinger större Sikkerhed eller Tillid? Der vilde gandske
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vist være höiligen at önske. Hvo kunde tvivle paa, det jo paa 
alle Sider maattc geraade til det störste Gavn. Disse Ting ere saa 
klare og Enhver i Historien ei aldeles ukyndig saa bekiendte , ar 
jeg derved ei behöver at opholde mig. Den eneste Tvivl, der 
endnu staaer tilbage, kan være, om ei en mægtig og ved sin Belig
genhed isoleret Handelstar, ¡naar den först havde til vendt sig Her
redommer over alle andre, uden offentlig Sædelighed dog var sik- 
kret nok mod disses Had og Misundelse. Dette kunde da alene 
være saa, hvis for -der forste dens höie Flor var uafhængig af 
udvortes Omstændigheder;' hvilket ei kan siges om nogen, langt 
mindre om en Handelsstat: hvis dernæst dens indvortes Styrke 
var grundet paa en ligesaa almindelig som usvækkelig Mening, at 
alle Borgeres Nytte fordrer en bestandig Anstrængelse for at holde 
denne Magt vedlige; men naar Mængdens Elendighed, Rigdom
mens Opdyngelse hos forholdsviis k.un faa Borgere og disses Egen
nyttighed, en nödvendig Folge af den herskende Egoisme eller 
det mercantile System, stedse mere og mere maa svække denne 
Overbevisning; hvorledes kan den da længere staae fast? Endelig 
maa dog den uophörlig overspændte Kraft ved Modloshcd, Vellev
ner og de kunstige Middler eller Hierrestyrkninger selv som man 
nodes til at anvende, for at holde Mod og Fyrnghed vedlige, til
sider blive slapper. Men forgieves lyder Sandhedens Stemme i disse 
Sratsmænds Ören. For at blive giennemtrængende nok ri! ar virke paa 
deres offentlige, maatte den forst have været isrand til at forandre deres 
private Charakter. Det vilde da være 1er ar lære dem Retfærdighed i 
Omgang med fremmede Nationer, naar de tilforn indsaae, at denne. • 
Dyd ogsaa i deres Forhold til Medborgere alene kan forsikkre dem 
selv Fred, Værdighed og varigt Gavn.
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Det er upaatvivleligt en af de behageligste Beskæftigelser for et 

tænkende Væsen, at efterforske Naturens vise og uforanderlige 
Love, hvorved de mangfoldige Slægter og Arter af det udbredte 
Dyrerige, for hvis Underholdning moderligen sörges, saaledes ved’ 
ligeholdes og ordnes, at de fodes, at de finde, hvad der er nød
vendigt til deres dyriske Fornødenheder, at de opnaae i et kortere 
eller længere Tidsrum den Grad af organisk Fuldkommenhed, 
hvortil de mueligen kunde stige, at de ved den dem tillagde Na- 
turdrivt forplante deres Slægt, nyde Livets mere og mindre ind
skrænkede Glæder, og at de döe og tilbagegive deres Legemers 
materielle Bestanddele til Naturens Skiöd for igien at bidrage til 
andre Naturproducters Dannelse. Dette skeer hos nogle, naar de 
neppe have begyndt deres Tilværelse, hos andre ved mange Slags 
mödende Omstændigheder, som synes at være tilfældige, men alle 
og over hele Jordkloden under Forsynets vise Bestyrelse til Bedste 
og Nytte for det Hele. Ikkun faa opnaae de yderstc Grændscr 
af den Levetid, som Skaberen synes at have bestemt for hver 
Slægt af det hele udstrakte Dyrerige, hvis Tal hastig vilde synke, 
og mange Dyr-Slægter tilinr.ergiores, om ikke de Födtcs og Dødes 
Tal vare i cn bestandig Harmonie cg i er Forhold, som vi med 
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saa megen Grund maae beundre med Hensyn til Vedligeholdelsen 
af alle levende Væsener og der Heles Fuldkommenhed. Mange 
Dyr, saasom Fisken, Insektet og flere frembringe deres Afkom i 
en saa urroelig Mængde, ar de i dsn egentligste Forstand vilde 
opfylde Jorden og Haver, om ikke strax fandtes Leilighed ril de
res Formindskelse, ved at tiene andre Dyrarter til Fode, og at 
berige Jorden med- Bestanddele, (ienlige til nye Vegetationer, saa 
at deres skiönt korte Tilværelse dog kunde ansees som nyttig 
for det Hele. Skaberen har derfor ogsaa indskrænker den hos 
Dyrene i Almindelighed nedlagte Naturdrivt at forplante deres 
Slægt, hos mange til bestemte Aarsrider og ikke til alle Tider 
som hos Mennesket. Dyrslægternes Frugtbarhed vilde dog i det 
Hele være indskrænket inden meget snævre Grændser, om ikke 
Skaberens Viisdom havde i Almindelighed forbundet den Handling, 
hvorved Kiönsdrivren tilfredsstilles og Dyrslægrernes Afkom frem
bringes, med den forhöiede Opvækkelse af Livskræfterne i det 
hele dyriske Væsen og med den behagelige Fölelse, som i den 
hele dyriske Oeconomie nok ikke kan lignes med noget bedre 
end den Fodendes Fornemmelse, naar efter haarde og langvarige 
Veer de heftigste Smerter og Anstrengelser paa eengang op
hore og gaae over til en fuldkommen Roelighed. Dyrcslægtens 
Forögelse, Formindskelse og Vedligeholdelse ledes under Skabe
rens og Naturens umiddelbare Bestyrelse; Dyrene handle efter Na
turens evige og uforanderlige velgiörcnde Love ved hiin uforklar
lige Naturdrivt, som man i Almindelighed beregner med Kunstor
det Instiner, hvilken næsten aldeles er nægtet Mennesket. Denn<e 
for dem saa vclgiörendc Instinct bevarer dem for saa mange Fa
rer, saa mange Afvigelser og Ulykker, som Uorden og Umaadclig- 
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hed i Nydelsen af Livets Glæder udbrede over en saa stor Deel 
af Menneskene» Naar Dyrene, berovede deres naturlige Frihed, 
ere under Menneskenes Formynderskab, ledes de ikke saa meget 
af deres velgiörende Naturdrivt, synes ogsaa i denne Indskrænk
ning at være mindre lykkelige, og ere flere Sygdomme underka
stede, skiont Menneskene for deres egen Fordcels Skyld anvende 
air, hvad Erfaringen har lærr for at kunne afværge Farer for dem 
og hindre deres Afkoms hastige Formindskelse.

Mennesket derimod har Skaberen forundt en indvortes høie
re intellccTuel Kraft, en vidt omskuende Aand, som seer tilbage 
i Forriden,' nyrter sine Forfædres Erfaring, beriger sig med nye 
Forsög og nye Erfaringer, beregne Følgerne af sine Handlinger, 
og arbeider og virker til Medmenneskernes Vel i Nu- og Fremti
den. Ved disse Evner især er der, at Mennesker paa hele Jordklo
den sættes i Srand ril at afhielpe og raade Bod paa sine physiske 
og moralske Mangler og sraacr saa höit over alle andre Skabninger. 
Forsynet har sat Mennesker paa Jordkloden som höiere Væsener, 
bestemte til at herske med Frihed over andre Skabninger, Væsener 
hvis Handlinger ikke, som hos andre Dyrarter, allene bestemmes 
ved en blind Instinct, men ved en lysere Forstand og dybere Ef- 
terranke. Sørgeligt nok at disse höiere Evner, endog under Reli
gionens og Moralens Oplysning ikke kunne afværge saa mange 
Uordener, Udsvævelser og Misbrug af Livets Behageligheder, som 
saa ofte nedsætte Mennesket saa langt under andre Dyrarrer. 
Naar andre Dyr have opnaaer deres bestemte Størrelse og Udvik
ling, da have Sielens Evner hos dem tillige opnaaet den Grad af 
Fuldkommenhed, som de ikke lettelig formaae ar overstige. Men- 
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nesket derimod i bestandig tiltagende Kundskab, Oplysning og Er
faring, i vedholdende Stræben efter Fuldkommenhed forener For
tidens Tildragelser med Nutidens, og benytter dem til Fordeel 
for dem selv og Andre i Fremtiden.

Disse store Fortrin som Menneskene nyde fremfor alle an
dre Væsener paa Jordkloden vilde dog være mindre fremstikkcnde, 
og af ringere Virkning, hvis de ikke i selskabeligt Samfund gien- 
sidigen bestræbte sig for at udvikle hinandens Fuldkommenhed. 
Allene og uden sin Lige, vilde Mennesket maaskee ikke udmærke 
sig meget fremfor andre Rovdyr; dets Bestræbelser vilde nok 
allene være indskrænkede til dets Underholdning, Sikkerhed 
og Forsvar. Intet Dyr i hele Skabningen trænger derfor saa 
höiligen til et selskabeligt Liv og til Forbindelse med sine Li
ge som Mennesket; det kan ikke undvære en saadan Forbindel
se, naar det skal opnaae dets höiere Bestemmelse. Ved Samfundets 
forenede Bestræbelser kan den Kloge og Oplyste komme den min
dre Kloge og Enfoldige, den Erfarne den Uerfarne, den Stærkere 
den Svagere til Hielp for at fremvirke det Gode, og for at op
naae störrc Fuldkommenhed. Naturen magede det derfor viseli- 
gen saaledes at fælles og giensidig Trang nodre Mennesker til at 
forene sig i Selskaber, og at denne Trang maatre stige i et be
stemt Forhold til deres Fornødenheder, og Nødvendigheden at af
værge Farer for dem. Saaledes fremkom Byer og Stæder, Regen
ter og Love, storre og mindre Riger. Uden selskabelig Overeens- 
komst og Vedtægter, og Love og Straffe for deres Overtrædelse, 
uden Regiering og Övrighed vilde Mennesker nok uagtet dets höie 
Evner være der vildeste og ubændigsre Dyr paa Jordkloden.



Store Stæder, hvor mange Mennesker ere indsluttede i et 
snævert Rum, foranledigede for Samfundet vigtige Fordele og 
trykkende Mangler; Naar paa den ene Side Evner og Anlæg 
ibhndt Beboerne blive meer udviklede, Oplysning og Dannelse 
tiltage, Videnskaber, Kunster og Lærdom udbredes ni. v., saa frem- 
bringe folkerige Stæder paa den anden Side saavel i physisk som 
moralsk Henseende skadelige Folger, som ere höist fordærvelige 
for Menneskeslægten. Moralske Uordener af alle Slags, ere i sto
re Stæder mere almindelige; Luften er mindre god; skadelige Ud
dunstninger mangfoldige; Solens og Vindens velgiörende Indfly
delse ringere; Nærihgsmidlerne og Vandet ikke saa godt, som Na
turen ellers frembydcr der, men nærmer sig mere til Fordærvelse, 
og ere derfor mindre velgiörende; Vellyster, Overdaadighcd og 
Uniaadelighed have deres Hovedsæde i folkerige Stæder, og alt det 
physiske og moralske Onde, som hviler over Menneskeslægten.

Det synes at være en naturlig Folge heraf, at i alle store og 
folkerige Stæder, især hvor deres Qvadrat Indhold er uforholdsmæssigt 
ril Mængden af Menneskenes Uddunstning og andre for den dy« 
riske Mechanismus skadelige Legemer, findes mindre Kraft og 
Styrke, mindre Tilfredshed og sand Lykke, skrobehgere Helbred, 
svagere Born, som döe tidlig, uden at være Staten ril mindste 
Nytte, flere Sygdomme og större Dödelighed, hvilket ogsaa den 
bestandige Erfaring over hele Jordkloden bevidner, naar man sam
menligner dem med mindre S tæders Indbyggere og Landboerne. 
Det er derfor langt fra at være til Fordeel, men synes at være 
til Skade, for et Land, ar det eier store Stæder, hvor en stoï 
Deel af Statens Beboere samles og frembringe et Misforhold ¡mel. 



176

lem slige Seæders og Landets Beboere. Ethvert Land taber i Fol
kemængde Kraft og Styrke, jo större Forholdet af dets Indbygge
re er, som opholde sig i store Stæder, til dem, som leve i min
dre Byer og paa Landet. Vel formaaer menneskelig Kundskab, 
Kraft og Anstrengelse meget, saare meget imod de i store Stader 
herskende Sygdomme og Dødelighed, men ingen Kunst kan alde
les hæve de svækkende Aarsager, som foranledige dem, da de efter 
Samfundets Öiemed nödvendig maae Gefragtes som henlagde under < 
hvert enkelt Individs frie Villic.

•* y r > • i ' ? <-» - •

Værer frugtbare, formerer Eder og fylder Jorden, er Ska
berens Forskrivt i Ovcrecnsstemmclse med Naturens physiske og 
moralske evige og uforanderlige Love over hele Jordkloden; hvor 
der findes Cultur, hvor Menneskenes Siels- og Legemskræfter ud
dannes, og Arbeidsomhed findes, hvor Jorden frembringer Pro- 
ductcr i tilstrækkelig Mængde og der gives Næringsveje til at er
hverve Livets Nödvendigheder, hvor Kundskaber blomstre, selska
belige Fornöielscr nydes og Usædelighed og Vellyster ei ere alde
les herskende, der formeres Folketallet, vel i en langsom dog pro
gressiv Orden. Under modsatte Betingelser formindskes Indbygger
nes Tal, saa at folkerige Stæder og Stater derved kunne synke tilba
ge og forvandles til Örkener. Fordærvelige Landeplager, Krige, Pest 
og andre ondartede dræbende'Sygdomme, selv odelæggende Narurré- 
volutioner, som dog i Almindelighed ere korrvarende virke derimod 
kun tilsyneladende og paa en kort Tid paa Folkemængden. Histori
en og vor egen Tidsalder, frembyde mangetalende Beviser for denne 
Sandhed. Naar Cultur, Næringsvele og Arbeidsomhed vedblive, saa 
erstattes den större Afgang hastigere end man skulde troe, det var 
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mueligt. Dette skeer saa meget hastigere og sikkrere naar en op
lyst og blid Regiering, milde Love og Retfærd, anstændig Bor
gerfrihed, noiagrig Orden i de offentlige Sagers Gang, Orden og 
Sparsomhed saavel i det offentlige som dét huslige, og ikke al
deles fordærvede Sæder, værne om Borgersikkerhed, om Velstand 
og huuslig Lykke. Ogsaa Fremmede vilde da, fra mindre tillok
kende Egne, erstatte den tabte Folkemasse. Upaatvivlelig giver 
een med Bestandighed og langsomt tiltagende Folkemængde, som 
ikke er foranlediget ved tilfældige kortværende Omstændigheder, 
en höi Grad af Formodning om tillige tiltagende Lykke blandt 
Beboerne, og Statens tiltagende Flor, dog kunde dette tænkes, og 
findes ogsaa, virkelig adskilt. Mange og tillige lykkelige Menne
sker giöre endog en liden Stat stærk, kraftfuld og blomstrende. 
Det er behageligt at kunne slutte fra de danske Staters stigende 
Folkemængde med Undtagelse af Island, Finland, Finmarken og 
Nordlandene, til deres tiltagende Flor og Lykke, ligesom man og
saa fra det betydelig forøgede Antal af vore Huusdyr af forandret 
Godhed, kan slutte til Beboernes tiltagende Cultur og Vindskibe- 
lighed. Store Stæders Tilvæxt i Folkemængde, er derimod ofre 
ikkun tilsyneladende og ikke nær saa beroeliggende og fyldestgø
rende, som, naar den med Bestandighed finder Sted, blandt Be
boerne paa Landet og i de mindre Sræder. Det er en almindelig Er
faring, at alle store Stæder med Undtagelse af Enkelte, have flere 
Döde end Föde, skiönt Beboernes Antal er i et stigende For
hold. Saaledes kunde i Kiöbenhavn Krig, hvori Staten selv er ind
viklet, tiltagende eller afragende Ilandel og deraf flydende Næ
ringsveje, en större eller mindre Udskrivning af Söefolk til Sta
tens Tieneste, en foröget eller formindsket Guarnison, et större 
m Sei. Skr, FI Deri. Il Haf" 1816. Z



178

eller mindre Antal af Fremmede, som opholde sig i Staden, og 
flere deslige tilfældige Omstændigheder, kunne for enkelre Aar og 
til visse Tider foranledige en ikke ubetydelig Forskiel i Hoved
stadens Folkemængde.

Allerede i den ældre Historie finder man Spor af Folketæl
linger. I Ægypten, denne Videnskabernes Vugge, finde vi Spor 
deraf. Romernes Censur var en ved Lovene bestemt Handling, 
som hvert Lustrum skulde igientages. I den jödiske Historie sy
nes Folketællingen vel ikke at have været meget almindelig, da 
Kong Davids Tælling blev anseet som en höist umoralsk Hand
ling; dog findes baade for og efter den Tid tydelige Spor deraf. 
Disse Tællinger synes dog kun at være anstillede i den Hensigt 
at bestemme Tallet af vaabenföre Mænd til at forsvare Fædrelan
der, naar det blev angrebet, eller til at erobre andre Lande, saa 
og at bestemme Tallet af arbeidende Hænder, naar et eller andet 
stort Foretagender -skulde udfores, hvoraf nogles Störrelsc endnu 
sætter Verden i Forundring. Naar et Lands productive Evner 
ikke vare tilstrækkelige til Beboernes Nødvendigheder, har dette 
vel ogsaa givet Anledning til Folketælling, for at bestemme den 
Indforsel af Fornödcnheder, som Omstændighederne maatte udfor
dre. Disse Tællinger, om man ogsaa formoder dem med Nöiag- 
sighed anstillede, viiste dog kun Folkemængdens Beskaffenhed paa 
en kort Tid, uden Hensyn til Aarsagerne, som kunde have bidra
get til dens Forögelse eller Formindskelse paa enkelre Steder og 
i enkelte Provindser, uden at drage deraf den væsentlige Nytte, 
ar kunne bidrage til at fiærne eller dog formindske de Hindringer, 
som modsætte sig Folkemængdens Forögelse. Da det kan antages 



som en almindelig Grundsætning, at hvor Folkemængden med Be
standighed (og uden Medvirkning af kortvarende Omstændighe
der) foröges, der eier Landet productive Evner, der findes Næ- 
ringsvcie, og, under Arbeidsomhcdens Velsignelser, Lykke og 
Velstand ; hvor derimod Folkemængden med Destandighed formind
skes, der herske Fattigdom og Mangel, Jordens slette Dyrkelse, 
Næringsveienes Formindskelse, og Landet bliver öde for Menne
sker og Dyr, og gaaer sin Undergang i mode.

I de nyere Tider og især i den sidste halve Deel af det 
Iienrundne Seculum, har man givet Folketællingen en mere viden
skabelig Retning, og har giort den mere velgiörende for de; Al
mindelige. Man har forbundet den med Fode- og Dödc Lister; 
man har nöiagtigen bemærket de Fodres Tal i og uden for Ægte
skabet, man har ved Erfaringer lært at kiende Ægteskabernes hoic 
og velgiörende Indflydelse paa et talrigt og kraftfuldt Afkom, frem
for Polygamie og Concubinar, og derved lært, at det er velgioren- 

. de for en Stat at befordre ægteskabelige Forbindelser; man har 
lært, at Arbejdsomhed og Maadelighed ere Hovedsrotter for Folke
mængden, ligesom den meget bidrager til Menneskenes Held og 
Lykke. Man har fremdeles været meget agtpaagivende paa de Do
des Tal i begge Kiön og i alle Aldere, paa den bestandige Kamp 
imellem Livet og Døden fra Födselen til Graven, paa de Sygdom
me, som fra Vuggen til den höieste Alder igien bortrive Menne
skeslægten, decís efter Naturens evige og uforanderlige Love deels 
frembragte ved tilsyneladende tilfældige Omstændigheder under 
Forsyners vise Bestyrelse, og deels ved alle Slags Uordener hvor
til Menneskets Letsindighed og Usædelighed giver Anledning, som 



tipurvi vleiigen kande betydelig formindskes ved tiltagende Oplys, 
ning og paa Erfaring grundede og med Klogskab og alvorlig 
Strenghed overholdre medicinal Politie - Love.

Paa de Stader, hvor Fode- Döde- og Ægteskabslisrer med 
den nødvendige Nöiagtighed og Paalidelighed holdes og tilbörli- 
gen ordnes, kunde Srarsmandcn, Mcnneskeforskcren, Statistikeren 
®g Lægen, ved at sammenligne tilfældige Omstændigheder med 
Hensyn ril Luftens herskende Constitution og Vindene, med de 
herskende Sygdomme, tilstedeværende Mangel og Overflödighcd, 
Rigdom og Fattigdom, Sædelighed og Usædelighed, Maadelighcd 
og Umaadelighed, Fornöielscr og Adspredelser, Odsclhed og For
fængelighed, Arbcidsomhcd og Ladhed, Krig og andre Landepla
ger, med den större eller mindre Dodclighed, der findes i adskil
lige Tidsperioder, i adskillige Stænder og Næringsveie, og derved 
ledes ril de vigtigste Resultater; Han vil saaledes sættes i Stand til 
ar sammenligne Virkningerne med Aarsagernc, og ved at kiende 
disse, opgive de Advarsler, og de medicinale Politic-Love og An
ordninger , som kunde bidrage til at afværge de Farer, som true 
Menneskets Liv og Helbred fra Födsclen til den sildigste Alder. 
Er Land, hvor nun derfor ikke er opmærksom paa Folkemængdens 
vedvarende Til- eller Aftagclse, og i det sidste Tilfælde ikke saa 
hastig som modigt nöiugtigen undersöger Aarsagcrne dertil, som 
mueligen kunde afværges eller hæves, findes derfor i en meget 
tvivlagtig Stilling. Det er især Engelændere, Tydskere, Svenske 
og Hollændere, som synes först ar have været opmærksomme derpaa, 
saasom Grounr, Pitty, King, Korseboom, Struger, Short, Derham, 
Süstnilch, Baumann, Runeberg, Wargenrin, Malthus, m. fl., og 



især det svenske Videnskabers Selskab, som har giort Verden op
mærksom paa den höie beundringsværdige Orden, hvilken efter For
synets vise Indretning hersker over hele Jordkloden ved Menne
skeslægtens Fodsel, Dod og Forplanrelse, saa at det, som i en
kelte Aars Beregninger synes at bebude Uorden og Odelæggelse, 
ganer over til den fuldkomneste, skiönneste Harmonie, naar man 
folger er længere Tidsrum, med Hensyn til Til- og Aftageisen 
af Folkemængden, hvilket derimod neppe i en kortere Periode 
kunde bemærkes. Paa denne vigtige og nyttige Gienstand have 
ogsaa adskillige danske Lærde henvendt deres Opmærksomhed.

Nöiagtige Fode-, Döde- og Ægteskabslisrer og de deraf 
dragne Resultater have dog allerede giort os bekiendr med visse 
bestemte Grundsætninger, som kunde ansees som uafvigeligc Na
turlove; da de i adskillige Lande, og forskiellige Himmelegne fin
des næsten aldeles overeensstemmende. Jeg tillader mig at anföre 
nogle af dem, forend jeg henvender mig til at betragte, hvorledes 
vore Dode-, Fode- og Ægteskabslister i de danske Stater fores, 
og hvilke Forbedringer efter min individuelle Mening derved kun
de værr anvendelige. Kundskab om Folkemængden i de danske 
Stater, grunder sig især paa den i Aaret 1769 foretagne Tælling, 
som med en höi Grad af Nóiagtighed og Orden efter Kongelig 
Befaling ved vores Oeder og Zoega er bearbejdet, som tvende 
Gange offentlig er bekiendtgiort *),  förend den Tid synes den 

*) Heintz Sammlung zur Geschichte und Staatswirthschaft Göttingen 1789, 
Beilage zu dem aten Theil der Materialien zur dänischen Statistik, 
Flensburg und Leipsig 1787.



offentlige Opmærksomhed ikke at have været henvendt herpaa. 
En anden almindelig Tælling blev foretaget i Aaret 1787» bear- 
beidet af Postmester, Etatsraad v. Eggers, hvoraf findes en summa« 
tisk Fortegnelse i Conferentsraad Schlegels statistiske Beskrivelse over 
Dannemark, 2den Deels iste Hæfte. Af den over begge Konge
riger i 1S01, med Undtagelse af Sønderjylland og Holsteen, hvor 
Tællingen forst foretoges i 1803, som siden er bearbeidet i Ren
tekammerets Tabelcomroir, er endnu intet fuldstændigt kommet for 
Lyser. Da Folketallet dog ikke holdes hemmeligt, og Fode- og 
Dodelisterne hvert Aar offentlig bekiendrgiöres, saa har vor 
Etatsraad Pram kunnet samle Resultaterne af alle 3 Tællinger, og 
akienke os en Afhandling om Befolkningen i Scandinavien fra 
1769 til 1800, som for enhver Fædrelandets Ven maa være saa 
meget mere behagelig, da den overbeviser os om den aarlig bety
deligt tiltagende Folkemængde; og Statens derved forögede Kraft 
og Lykke, naar man allene herfra undtager Island, Norlandene, og 
især Finmarken, som formedelst den jevnlig og stærk aftagende 
Folkemængde, synes at gaae sin visse Undergang irnode, især da 
den ved Climatcts stigende skadelige Indvirkning og tiltagende 
Mangel paa Fødemidler og Livets forste Nødvendigheder neppe 
ved nogen Omsorg vil være at afværge. De danske Stater og 
Sverrig henhöre nu til de Lande, hvis Befolkning i de senere Ti
der meest efterrettelige» er oplyst; de danske Staters nemlig fra 
den forste Tælling i 1769, og de Svenskes fra det allerede i Aa
ret 1749 oprettede Tabelcomroir ved der kongelige svenske Viden
skabers Selskabs kraftige Medvirkning. I alle oplyste Lande, hvor 
man har været opmærksom paa Folkemængden paa hver  Miil 
er denne Kundskab vel oplysende paa enkelte Districter eller Om
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egne, men for hele Staten synes Nytten deraf at være meget pro
blematisk. De Danske Stater höre ogsaa ril de Lande hvis Flade-Ind
hold og EZJ Mile især ved de ved det kongelige Videnskabers Sel
skab udgivne ypperlige Kort med megen Nöiagrighed er bestemt» 
Der findes kun faa Stater, som have mere end geometrisk Kund
skab om Landers Areal i det Hele, men maaskee i ingen har man 
nogen Vished om, hvormange EJ Mile ikke alene dyrket og dyrk
bart, men ogsaa udyrker og udyrkbarc Land en Stat indeholder, 
og hvor mange mere eller mindre virksomme og arbeidsomme 
Mennesker finde eller kunde finde deres Underholdning paa hver 
EJ Miil, og med hvilke Vanskeligheder de maatte have at kæmpe 
for at opnaae der. Herom har man ikkun Kundskab i nogle smaae 
enkelte Stykker overalt lige vel dyrket Land, hvis Beskaffenhed 
og Productive-Evner sædvanlig er saa meget forskiellig. Lande 
med er stort Areal og lidet Fladeindhold af dyrkbart Land kunde 
derfor have en ligesaa stor Folkemængde, som smaa Lande, hvor 
paa en overalt lige frugtbar Jordbund mange arbeidsomme og flit
tige Mennesker paa et lidet Fladeindhold ere sammendyngede.

Mennesket har det tilfælles med andre Dyrarrer, maaskee 
endog med Planteriger, at Forsynet har begavet dem med en Na- 
turdrivt ved Foreningen af begge Kiön, at forplante deres Art 
og forbinde denne Handling med en behagelig Fölelse. Med Ret
te beundrer man Skaberens vise Indretning og den Orden, ved 
hvilken er bestemt Forhold af begge Kiön findes, som er tilstræk
keligt til Menneskeslægtens Forögelse. Man kan antage der som 
en Grundlov, at i det Hele flere Drenge end Piger blive fodte. 
Grandt er den forste, som har bemærket denne Sandhed, og be- 
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vlist den, ved, paa adskillige Stæder, samlede Erfaringer. Vel er 
Forskiellen af födte Drenge og Piger i mindre Summer neppe 
mærkelig; men i större samlede Summer bliver det en uforander
lig Lov, at imod 20 Piger fodes 21 Drenge, -sieldcn flere eller 
færre, fölgelig det Mideltal 5 af 100 eller 50 af 1000. Alle Na
tioners bekiendte Fodclister stemme heri overccns. Ogsaa i de 
danske Stater er dette Tilfælder. I den i Flensborg og Leipzig 
udkomne: Beilage der Materialien zur dänischen Statistik: anförte 
for 7 Aar, findes omtrent det samme Resultat. Af de paa den 
kongelige Fodselsstiftelse i 20 Aar, fra 1788 til 1807 födte 
19434, vare 10038 Drenge, 9405 Piger. Under en lige Dødelig
hed maae af er noget större Antal Drenge döe flere end af der 
mindre Antal Piger, hvilket ogsaa Erfaringen lærer.

Listerne af den i Aaret 1769 d. 15 August foretagne Tæl
ling viser dog et betydeligt Overtal af Qvindekiönnct fremfor 
Mandkiönnet, som i et Middeltal næsten belobcr sig til 9 p. c. 
Aarsagen hertil synes for en stor Deel at ligge deri, at denne 
Tælling blev foretaget i midtsommer Tiden, da cn Deel af Mæn- 
dene ved Handel og Söefarr maatte være fraværende , og cn Deel 
af de gevorbne Militaire ikke skal have været indbegrebne i Tæl
lingen. Qvindernes noget længere Levetid kan vel ogsaa for
ege disses Antal. Mændenes Kald og Næringsveie udsætte dem 
oftere for Livsfarer, og give dem Ledighed at erhværve deres 
Underholdning p3a andre Sred.er, hvorved de ere tabte for Fædre
landet. En almindelig Erfaring har beviist, at Sygdom og Döde- 
lighed ere hyppigere, og en meget höi Alder sieldnere i store 
Stæder, end i de mindre og paa Landet. De store Srædcrs 
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Indhold er sædvanlig 'uforholdsmæssigt til Mængden af de Menue*  
sker, Huusdyr og andre Legemer de indeholde, da derved Kilder« 
ne til Luftens Fordærvelse og ril dens Forening med allehaande 
skadelige Gasarrer og Uddunstninger ere saa talrige, da Rigdom 
og Fattigdom, Umaadelighcd og Mangel, hæftige Lidenskaber 
og Bcgiærlighcder, Usædelighed og alle Slags Uorden langt mere 
er herskende i srore Stædcr end i de mindre, da smitsom Syg
doms Stof vanskeligere indskænkes, og dens Udbredelse forebyg
ges m. V., -saa er d.er en SelvfoJge at slige Sræd-er betydeligen hin
drer Folkcformerelsen, og at ofte en heel Provinds efter Naturens 
Orden neppe kunde erstatte det Folkerab som i Residenzen, (sæd
vanlig den storste Stad i Lander) har fundet Sted. Ethvert Land 
kan derfor siges at tiltage destomindre i Folkemængde, jo «torre 
Forholdet er af dets Indbyggere, som opholde sig i store S.'æder, 
til dem der boe i mindre Byer og paa Landet. ' Susmilsh og Price 
antage efter adskillige Landes Mortalitets-Lister, hvor man har væ
ret opmærksom paa Folkemængdens Forögelse og Formindskelse, 
at med Undtagelse af de Aar da Epidemier har hersket, i store 
Stædcr doer i af 20, i mindre Stædcr 1 af 28, og iblandt Land
boerne i af 40- 50; den samme forögede Mortalitet af voxne 
Mennesker i store og folkerige Stædcr finder ogsaa Sted blandt 
Börnene; Der findes de store Stædcr i Europa hvor den halve 
Deel af de födte Born döe förend de opnaae det ßdie Aar.

Ogsaa Kiöbenhavn deler skiöndt i en mindre Grad alle store 
Sræders .Skiæbne, ar flere döe end fodes, -og ar denne, i Forhold 
til Rigers Srorrclse meget store Stad, betydeligt hindrer Siarcns 
Folkcformerelse. Dette Tab maae da erstattes ved Tilvæxt af ind-

Vid. Sel. Skr. VI Deel. II Hafte 1816. A a
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komne Landboere, og Fremmede for at deeltage i de talrige og 
tillokkende Næringsveie og Fornöielser, som her tilbydes. Dog 
findes i Kiöbenhavn en Deel Aar hvor de Fodtes Tal overstiger 
de Dödes endog betydeligen. Jeg har i mine udgivne phys. med. 
Betragtninger over Kiöbenhavn efter de fra Politiet bekiendtgiorte 
Lister, samlet de i Kiöbh. i go Aar Döde og Fodte; deraf sees 
at i de forste 40 Aar, fra 1729 til 1768 > fandtes 8 Aar hvori 
flere fodtes end döde, hvis Tal belóber sig sammen til 18185 deri
mod i de ovrige 32 Aar var Tallet af de flere Döde end Födte 
25560. I de folgende 4 Decennier, fra 1769 til igog, vare 15 
Aar, hvori flere födtes end döde hvis Tal vare 7310 og i de ov
rige 25 Aar döde 14012 flere end der födtes. Det geraader me
dicinal Væsener, Sygepleien, Borns, Fattiges- og Sygebehandling og 
endelig medicinal Politiet til megen Ære, at Stadens Mortalitet 
saa betydelig har aftaget, uagtet Englændernes Overfald i igoi og 
1807 kostede i Kiöbenhavn nogle 1000 Mennesker Livet. Den 
siden 1801 indförre Vaccination, hvis hældige, faste og uafbrudte 
Gang giör at næsten ingen udbredt Koppeepidemie kan finde Sted 
i de danske Stater, har vist ogsaa bidraget ril Dødelighedens For
mindskelse i det sidste Decennium. Der ere i Kiöbenhavn i disse 
80 Aar 21344 flere döde end fodre, uagtet Stadens Folkemængde 
i dette Tidsrum vist har foröget sig med 30000. Dette viser til
falde hvor upaalidelig store Stæders Folkemængde ved Folketællin
ger , Döde- og Födelister, bestemmes, og hvor nödvendige almin
delige gientagne Folketællinger ere, for deraf at sintre til Stadens 
til eller aftagende Folkemængde, og derved ril Srarens Kraft, Vel
stand og Lykke. Naar man derimod igiennemgaaer Föde- og Dø
delister efter de der findes i Heines Samlungen zur Geschichte
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der Staatswissenschaft, og af: Beilage zu den 2ten Theil der Ma
terialien zur diinischen Statistik, Flensburg und Leipzig 1787 j for 
I Aarhundrcdc, saa finder man, med Undtagelse af Island, Nord- 

». landene og Finmarken, vist en bestandig og betydelig Overvægt
af Födte fremfor Döde paa Landet og i de mindre Stæder. Fol
kemængden i enhver Stat vilde hastig tiltage om ikke meget store 
Byer droge en ikke ubetydelig Mængde af Landboere til sig. 
Upaatvivlclig har Forsynet paa den ene Side ved uforanderlige 
Naturlove, sorget for hele Menneskeslægtens stadige og langsom*  
me Forögelsc, hvor ikke klimatisk Indflydelse, Mangel af Jordens 
productive Evner og Fødemidler, og Mangel paa Industrie og 
Huusflid og arbeidsomme Hænder sætte uovervindelige Hindringer 
derimod; hvor disse Andes vil selv temporaire Landeplager, Krig, 
Pest, og andre smitsomme Sygdomme, Hungersnöd, store Natur- 
Revolutioner, m. V., ikkun paa en Tid formindske Folkctallet, 
som snart ved igien forøgede Næringsvcie vil erstattes. Paa den 
anden Side har Skaberen tilladt, at Menneskenes intellectuelle Ev
ner, en klog og oplyst Regiering, vise Love, Forstand, Eftertanke fe
og Erfaring kan bidrage saare meget, ved Hielp af sunde, kraft
fulde, arbeidsomme og moralsk gode Mennesker, til at foröge 
ikke alene Folkctallet og derved ogsaa Staternes Lykke og Beboer
nes Styrke og Velstand, men ogsaa under modsatte Betingelser 
at formindske den og derved frembringe modsatte Virkninger.

Folkeformerelsen har sin Grund i Ægteskabet ; denne Fore
ning har Skaberen saaledes indviklet i Öeconomie-Planen for Men
neskeslægten, at de med Rette kunde ansees for uadskillelige Den 
langsomme Udvikkling af de menneskelige Evner, som ved Mcn- 
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»eskesltegten nok skeer mere langsomt end ved nogen anden Dyr
art, giorde det nødvendigt >, ved ægteskabelige Forbindelser at for
berede for vordende Mennesker den Omsorg, for at afværge tru
ende Farer for deres. Liv, den Pleie, den Opdragelse, som kunde 
giöre dem skikkede til deres Medmenneskers Nytte i et meget 
længere Tidsrum, end nogen anden Dyrart behøver. Ægteskabet 
er ar ansee som en uforanderlig Naturlov, hvis Nødvendighed og 
Værdighed af alle Nationer endog i deres raaesre Tilstand er er- 
kiendt og antaget. Denne Forening er ikke blot en selskabelig 
Contract en religiös Skik, en conventioncl eller politisk Indret
ning, men den er Udtrykket af Narurens lydelige Stemme, hvis 
Præg tydelig rober Menneskets medfódre Evner ril at hæve sig 
over alle andre Dyr, til de kunne modrage Aandseultur og Foræd
ling; den er een af Menneskers væsentligste Bestemmelser, og li- 
gesaa uundværlig for det enkelte Individs Opdragelse, som for 
Menneskeslægtens fremskridende Udvikling og vedvarende For- 
merelse.

Skaberne har giort alt for at befordre Ægteskaber, denne 
Grundsrotte for Menneskeslægtens Vedligeholdelse. Han har un
derordnet Ægteskaber som en frie Handling under Fornuften, og ik
ke allene under dyrisk Instinct. Mennesket kan forudsee Følgerne 
af sine Handlinger og indrette disse derefter. Ægteskaber, ind- 
gaaet med modent Overlæg, udgiör, under Agtelse og Venskab 
og fælles Attraae at bidrage til hinandens Lykke og Fornöielse, 
ikke allene den hoieste Grad af menneskelig Lyksalighed, men og- 
saa mange huuslige Dyder spire frem deraf, og giör Ægteskabets 
Baand til en Velsignelse for det menneskelige Kiön og Fædrelan
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det; cn öm Börneopdragelse hvorved Ægteskabers Velsignelse i 
saa höi en Grad forædlcs, Arbeidsomhcd og Orden ,. Sædelighed 
og Sparsommelighed, ere en lykkelig Forenings velgiörende Frug
ter, og fremme saavel enkelte Familiers, som Staters Moralitet, 
Velstand og Styrke» Den retskafne Mand bliver forst ved Kone 
og Börn knyttet ril Staten, til Regieringen og til Fædrelander, 
dets Vel, dets Ford-eel bliver da hans egen, eller*  som Bako ud
trykker sig — den som er gift og har Born, han har givet Sta
ten Gidsler, han er obligat, kun han er sand Statsborger, sand 
Patriot.

Naar man, i de Lande som kun findes lider befolkede og 
Næringsmidler og Nærin-gsveie vare mange, kunde rænke sig at 
Naturdriften og Menneskenes endog overlagte Beslutning til Gif
termål kunde have sit frie Löb, vilde ægteskabelige Forbindelser 
vist være mere talrige, mere almindelige end de nu findes, og 
næsten indbefatte hele Mennesketallet af den Alder, hvor Natu
rens Stemme lydeligen indbyder ril den Handling hvorved Men
neskearten forplantes. Men dette er i Almindelighed ikke Tilfæl
det. Den som med modent Overlæg bestemmer sig til Gifter- 
maal, paatager tillige den Forbindtlighed og den Pligt at under
holde en Familie og opdrage sine Born, hvilket under uvisse Ud
sigter afholde mange fra at indlade sig i en Forening, som de önske, 
skiönt der findes mange, som under ublióe Udsigter indlade 
sig i Ægteskab, og dog ved Duelighed, Arbeidsomhed, Orden og 
Sparsomhed, ikke allene erhverve deres rigelige Udkomme, men 
ogsaa vel opdrage deres Börn, og derved blive i en höi Grad 
agtværdige.
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I ethvert Land hvor Mængdens Fattigdom er stor, Prisen 
paa Livets Förste Fornødenheder er overdreven, Borneopdragelscn 
saavel i physisk som moralsk Henseende forsötnr, Ladhed og 
Uvirksomhed ikke er ualmindelig, Næringsveje neppe ere tilstræk
kelige til Livets Ophold, Munterhed, Glæde og Virksomhed cjuæ- 
les ved ublide og sörgelige Udsigter i Fremtiden, Sædeligheden 
synker, og uordentlig Tilfredsstillelse af Kiönsdriften er hærskende; 
under disse enkelte eller samlede Omstændigheder er det en Sclv- 
fölge at Ægteskabernes Tal formindskes, og at de som findes skee 
i en Alder, som efter Naturens Orden er mindre beqvem til Ar
tens Forplantelse og mindre frugtbare, at Folkemængden derved 
maae formindskes, eller dog ikke betydelig tiltager er en Folge 
heraf; De som Ietsindigen indlade sig i ægteskabelige Forbindelser, 
ofte uden Kundskab og Erfaring, henrevne af Ungdoms Lidenskab 
og blind Tillid til Forsynet, finde ofre deres fyrige Haab om for
ventet Lyksalighed skuffet; uden Evner at underholde en Familie, 
bliver Modloshed, Armod og Mangel, Uenighed og Bebrejdelser, 
ja vel og Udsvævelser, Fölgerne af denne ubetænksomme Hand
ling, og disse Ulykkelige maae da ofre overlade deres elendige 
Afkom til offentlig Omsorg som gaaer derved en ridlig Ddd ¡mo
de. Slige Foreninger kunde vel foröge Ægteskabernes Tal, mea 
kun lidet bidrage til det offentlige Vel, eller' Folkemængdens 
Forøgelse.

Til Ægteskabernes Formindskelse kunde fremdeles bidrage 
den stigende Mængde nf ugifte sunde Mand, som hverken cre 
bundne ved antagne Religions-Skikke, ved politiske Nødvendighe
der eller Mangel paa Evne til at erhværve Fornödcnhcdernc for
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cn Familie, som da og sædvanlig naar tiltagende Alder, og afta
gende Siæls- og Legemskræfter indfinde sig, som oftest for sildig 
beklage deres Vildfarelse, og gaae under Savnet af den förste af 
al menneskelig Velsignelse, huuslig Lykke, cn eensom og ofte 
ubeklaget Död imöde, da ingen Stilling i Verden kan erstatte det 
ömme Venskab, den saa nöie forbundne Interresse, den Omsorg, 
Opmuntring og Deeltagelse, den Pleie og Trösr, som et lykkeligt 
Ægrcskab tilbyder. Naar til disse anförte Omstændigheder endnu 
komme, at Menneskene ved Tvang og Love fraholdes fra at ind
gase ægteskabelige Foi bindeiser, naar Statens Sikkerhed og For
svar nödvendigen kræver Underholdningen af store staaende Hære, 
som indeholde Kiærncn af Folket i deres blomstrende Alder, hvis 
Kald ikke tillade huuslige Sysler og Omsorg for en Familie, saa 
maae dette ogsaa nødvendig hindre Folkeformerelsen, skiönt de 
uægte Borns Tal derved inaatte foreges. Uordentlig Tilfredsstil
lelse af Kiönsdriften befordres ogsaa derved og især den Sygdom, 
som næst Kopperne har giort den störste Odelæggelse iblandt Men
neskene paa Jordkloden.

Det er ikke usædvanligt gnavel- i Kiöbenhavn som i de min
dre Srædcr og paa Lander at Menpeskcr i cn for tidlig eller en 
meget uiiig Alder indlade sig i ægteskabelig Forbindelse, og der
ved hindre den Frugtbarhed som kunde ventes efter Naturens 
Orden ; For tidlige Ægteskaber ved en Alder eller Legemsbygning 
hvor Legemer ei er fuldkomment uddannet er upaatvivlelig skade
lig saavel for Forældrene især af Qvindekiönnet, som derved bli
ve skrøbelige ofte igiennera deres hele Levetid, som for Bornene, 
som blive svage, og Dödeligheden iblandt dem större end efter



Naturens sædvanlige Gang kunde være at vente. Pigen under 29. 
og Ynglingen under 25 Aar, om ikke særdeles Omstændigheder 
maatte kræve det, handle derfor især under vores Himmelegn, som 
oftest ilde imod dem selv, deres Afkom, og det Offentlige at 
indlade sig i Ægteskab. Jeg paatvivler ikke, at en bestandig Er
faring -om disse Menneskers Historie i en Kække af Aar kunde 
fölges, vilde stadfæste denne Sandhed, som jeg saa ofte paa min 
lange practiske Bane har havt Ledighed at bemærke. De gamle 
Germanier holdt det for en Skam naar Pigerne giftede sig forend 
20 Aar. Ved Giftermaa'l saae de paa Liighed af Alder, Styrke 
og Störrelsc; og Julius Cæsar og Tacitus finde heri, med Rette, 
Aarsagen til deres fortrinlige Kraft og Störreise.

Det strider aabenbar imod Naturens Orden og Hoved-Hen
sigten af Ægteskabet naar Mennesker af en meget ulige Æder ind
lade sig i denne Forbindelse. Skaberen har ved ellers sunde og 
usvækkede Mennesker forundt Mandens Forplantelscs-Evner et læn
gere Tidsrum end Qvindens Frugtbarhed, hvilken imod det 50de 
Aar aldeles ophorer. Naar "tvende aldrende Personer af omtrent 
lige Alder gifte sig, saa kan paa Folkeformerelsens Side intet der
imod være at indvende. Men naar en gammel Mand tager en 
ung Pige, eller omvendt, saa at der «re 25 til 30 eller flere Aars 
Forskiel imellem deres Alder, 'saa strider det upaatvivlelig imod 
Naturen og slige Foreninger maae blive enten aldeles ufrugtbare, 
eller Ægteskabet kan dog ikkun blive saa kortvarende, at ingen 
Talrig Afkom mueligen deraf kan ventes. Önskeligt vilde det væ
re ar slige med Hensyn -til Alderen ulige Ægteskaber i de aarlige 
Ægteskabslisrer hieve anförte og om deres Tal som jeg formoder 
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vilde findes betydeligt, denne Uorden ved passende Anordninger 
kunde om ikke aldeles hæves, saa dog for en Deel indskrænkes. 
I dec mindste synes der ei at være ubilligr, at slige, mod Natu
rens Oidcn stridende ægteskabelige Foreninger erhvervede Bevil
ling dertil, og efter Vedkommendes Evne og Øvrighedens Bestem
melse, maatte paalæ’gges en Skat som kunde tiene ril Udstyr, for 
yngere moralsk gode duelige Mennesker, som tillige vare arbejd
somme og som ønskede ar indlade sig i Ægteskab.

Det er en Erfarings - Sag, at Anlæg til forskiellige Sygdom
me kan have sin Grund i Forældrene og forplantes til Afkom
met. Vi bemærke derfor ikke usædvanligen, ar Brysrsygdomme 
og Tæring, Krampe og Nervesvækkelsc, Kirtclsyge og engelsk 
Syge, Gigt og Podagra, Hämorrhoider, Kræft, Steen, venerisk Sy
ge, under alle dens forskiellige Skikkelser, og andre Sygdomme 
hvis oprindelige Kilde er uordentlig Tilfredsstillelse af Kiönsdrif- 
ten kunde meddeles Börnene, endog-ved Undfangelse. Hos Jo
derne er Ægteskabernes Frugtbarhed stærkere, en naturlig Folge 
af deres tidlige og længe vedvarende Giftermaale. Skiönt ingen 
Frugtbarhed og Folkcformerelse kan lignes med den som Moses 
angiver, at af Jacobs Born kom 70 til Gosen i /Egypten og efter 
430 Aar udgik, 600,000 foruden Börnene. Ar Ægteskaber imellem 
Personer, som ere behæftede med slige Sygdomme ere skadelige 
for Folkeformerelsen og national Kraft og Styrke, er en Selvfolge; 
Hvilken kraftig Opmuntring ril Orden og Maadelighed for Men
neskeslægten har ikke Forsynet lagr i denne Naturlov, og hvilke 
bitrre Fölelser maae det ikke vække hos ei aldeles fordærvede 
Mennesker, naar deres Born af denne Aarsag under Smerter og

Kid. Scl. Skr. ¥1 Ded. II Hafte 1816. B b
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Lidelser gaae en tidlig 0öd imöde, og som maae bebreide deres 
Foraldre deres Tilværelse. Naturen straffer saare haardt Overtræ
delsen af sine velgiorende Love. Saa velgiörende ogsaa Ægteska
bernes forögede Tal maatte være for Stats - Samfundet, saa vilde 
det dog være at önske at ægteskabelige Forbindelser Imellem, i phy~ 
sitk og moralsk Henseende usunde og svage Mennesker, ved lægevi- 
denskubclige Undersøgelser kunde bestemmes, om de ikke aldeles 
fønefø forhindres, dog maaskee mueligen kunde indskrænkes. Æg
teskabernes Antal i Kiöbenhavn i 15 Aar, fra 1776 til 1791 be
lob sig til 15120, og i de folgende 15 Aar fra 1792 til 1806, 
til 14541. Følgelig have de under Stadens betydelig forögede 
Folkemængde, meget aftaget. Graden af Frugtbarheden i Ægte
skaberne i Kiöbenhavn kan vel efter de Födtes Tal ikke med no*  
gen Sandsynlighed bestemmes, undtagen naar den Mængde af uæg
te Born, som fodes paa Fødselsstiftelsen bleve fradragne, og da 
kunde man neppe regne 3 Born paa hvert Ægteskab. Jeg har 
ikke i vores forhen anförte nöiagtige statistiske Tabeller, fundet 
nogen Underretning om Ægteskabernes Til-, eller Aftagelse i Sta
tens forskiellige Provindser, men i Forhold til de Födtes Tal, 
hvoriblandt ikke saa mange uægte Born findes, kunde vel 4 Börn 
anslaaes paa hvert Ægteskab og i Norge ligesom i Sverrig end
nu flere.

Det er en meget sörgelig Sandhed, som næsten uden Und
tagelse finder Sted, især i alle store Stæder, at næsten en heel 
3die Deel af Menneskeslægten omkommer inden den har opnaaet 
det sdie Aars Ende. Dette er i en mindre Grad Tilfældet endog 
med de Born som fodes i Ægteskabet og ikke mangle aldeles
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Forældrenes Omsorg. Det er vanskeligt om ikke umueligt at sæt
te Grændser derfor , skiont man maatte luende Aarsagerne dertil. 
Skaberen har nedlagt i hele Narurriget den Naturdrift, at sorge 
for dets Afkom, afhielpe dets Trang, og at afværge Farer for 
der. Mange synde imod deres Biirn og forkorte disses Dage af 
Uvidenhed, andre af Letsindighed, andre af Ligegyldighed og at
ter andre af utidig Kiælenskab og overdreven Omsorg; ogsaa kun
de der vel findes nogle som ere grusomme nok til at önske hel
lere Börnene döde, end at leve under ublide pg sörgeligc Om
stændigheder og Udsigter i Fremtiden. Derimod findes ogsaa 
mange Modre, til hvis omme Omsorg spæde Born især ere be
troede, som med den meest ufortrødne Opmærksomhed i den 
nöieste Forstand ere Mödr? for deres Born, hvis Liv, Helbred 
og tiltagende Styrke er deres sødeste Belønning. Det er mæik- 
værdigt, at jo mere Mennesket afviger fra Naturens Orden med 
Hensyn til Sædelighed, Arbeidsomhed og Maadelighed, jo mere 
den velgiörende Naturdrift at elske deres Born, og at sorge for 
dem, ved Forfængelighed, Ödselhed, Lidenskaber, Umaadelighed 
og Udsvævelser eller ogsaa ved trykkende Mangel og Fattigdom 
svækkes øg nedtrykkes, desto flere Sygdomme vil spæde Born 
være udsatte for, jo större vil Dødeligheden være iblandt dem. 
(Jeg har omhandlet denne vigtige Gienstand i mine phys. med. 
Betragtninger over Kiob.) Den Nöiagtighed og Orden som ved 
spæde Borns Opfostring hör iagttages, og Farer for Börnene af
værges, kan ikke bestemmes af Staten, ikke ved medicinal og po
litic Love, men henhore upaatvivleligen til Forældrenes frie Hand
linger, som bor oplyses om deres Pligter og opmuntres til at op
fylde dem.

Bb 2



Af Born som ere avlede i lovligt Ægteskab og som opfo
stres tinder Forældrenes Omsorg i ordnede Familier, doe hos 
os sædvanlig i dec forste Aar fra Fodsclcn 4, til 5 Aar fra 
Fodselen i, , til 15 Aar, fyldest i Deel,*  altsaa leve af 1000 saa- 
danne Börn efter forste Aars Forlob omtrent 750, efter 5 Aar 
560, og efter 15 Aar 500, hvilket ogsaa er overccnfisremmende 
med Susmilchs og Baumanns, disse udmærkede Grandskere for 
Menneskeslægtens Formerclse og Formindskelse, — Beregninger. 
Derimod döe efter Süsmilch af uægte, og deres Forældre forladte 
Börn, naar de endog tages under offentlig Tilsyn, i det forste 
Aar omtrent den halve Deel, inden 6 Aar ¿ Deel, indtil 15 Aar 
* Dele, saa at af 1000 slige Börn, efter 1 Aars Forlob 500, ef
ter 6 Aar 250, eg efter 15 Aar i et Middeltal 200 Börn maatte
blive tilbage. Saa skrækkeligt hævner Naturen Overtrædelsen af
sine hellige Love, og Ringeagtelsen for de tvende Grundsrotter for 
Menneske-Samfundets Vedligeholdelse, Ægteskab og Forældrenes 
omme Kierlighed til deres Börn, Dog er Mortaliteten af de spæ
de Börn som födes paa Kiobenhavns Fodscisstiftelse, som nok ind
tager en betydelig Rang iblandt alle lignende bekiendte Indretnin
ger i Europa ikke fuldt saa skrækkende som de Suszmilchske 
Tabeller angive, da efter den fra Directionen for Fodscis-og Pleie- 
Stifrelsen under 20 Sepr. 1804. til Kongen indgivne Indberetning 
af 11863 Börn som i 16 Aar ere fodre paa Stiftelsen i Kiob, og 
overladre ril offentlig Omsorg og Plcie, til det 6re Aar, ikkun 
dode 1378 eller omtrent en 8 Deel, dog vare derfra afregnede de 
Dödfödte og strax efter Fodselen Afdöde, saavclsom Aborteringer 
og raadne Börn som aldrig kan reddes, samt 7 og g Maaneders 
Börn, hvoraf som bekiendt de fleste doe, uagtet den meest om-
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hyggelige Pleie anvendes, hvilke nok kunde udgiöre et temmelig 
betydeligt Antal. . i', ; . -r

.u-.'l sibf j^vo geb rt:> • ,-pJi b^m ;j snotrxii
Uægte Borny Tal Som födes i Kiöbenhavn er næsten aarltg 

tiltagende, og denne Uskik udbredes ogsaa paa Landet. I en Re
sidenz for Danmarks Konger, en- Söe- og Handdlsstad som: har Cn 
stærk Garnison., hvor. Rigets eheste Universitet findes, og mange 
Mennesker i deres blomstrende Alder, hvis Stilling ikke tillader 
dem ¡at tænke paa ægteskabelige Forbindelser , hvor Letsindighed, 
og Lyst til Fornöielser, Adspredelser. ognMoerskåb .synes tit tilta
ge og Sædelighed og Religiöserer derimod at aftage,' .hvor det sto
re Middel imod Uorden i Kiön&driften, Arbeidsomhed og Virk
somhed ikke, almindeligen udöves, iblandr hvilke sidste'jeg isæt
regner den store Mængde af Tienere, den Menneskeklasse som 
maiskec af alle er den mindst agtværdig«, og hvis«;Fristeiset ere 
saa talrige, har Hovedstaden det tilfælleds med alle andre store 
Stæder, at tillige med andre Uordener som hive deres Grlind i 
Misbrug af Kiönsdrivten, ogsaa de uægte Borns Tal tilrage til li- 
den, baade fór Folkcformerclsen og Menneskenes Lykke. Man 
bliver. i en hoi Grad mislcdet, naar man slutter, fra de fodce 
Berns tiltagende Mængde i Ligning med de Döde tik- Statens- cig 
Slædernes forøgede Folkemængde, og deraf flydende forögede 
Kraft, Styrke og Velstand. Fem Börn födte i ordentlige Ægte
skaber eré en langt sikkrere Gevinst for det Offentlige, end<20 
uægte Börn overladte til offentlig stedmoderlig Omsorg. <1 et 
Qvinqvennium, fra 1800 til 1805, ere i'Kiöbenhavn födte 1 gtfyg 
og heraf 6305 paa Fødselsstiftelsen, dc.cls derfra .mdisatte- paa 
Lander, deels afgivne i Pleiestifxelsen. Skiöndt af disse' k*n  

/



antages at have været 450 uformuende og andre Koner, som 
efter Stiftelsens Indretning vel have Adgang dertil, men mane ta
ge Börnene tilbage med sig, saa ere dog over en heel gdie Deel 
af alle Born i Kiobenhavn uægte, eller af 3 Born findes eet som 
er fodr uden for Ægteskab. Sandelig et meget sorgeligt Resultat 
for Kiobenhavns Sædelighed, naar man ikke maatte anrage, at ik
ke allene i Omegnen af Hovedstaden men ogsaa fra de fraliggen
de Provindser og Naboekongeriget mange tyede ril denne velgio- 
rende Stifrelse, hvor de, under Hemmelighedens Slör, kunne 
overstaae Födselen under det nöiagrigste Tilsyn, og efterlade de- 
stoværre ofte deres Born til Fodsels- og Pleiesrifrelsens Omsorg. 
Det vilde dog være ubilligt imod de Ulykkelige, som uden for 
Ægteskaber fodes paa Stiftelsen, ar troe, at Alle som der aflægge 
Frugren af forbuden Kierlighed skulde være saa aldeles föleslöse 
imod Naturens Stemme, at de rned Ligegyldighed efrerlodc deres 
Born, disse ulykkelige Væsner, til offentlig Omsorg, Dette er 
vel tildecis Tilfældet med vanartede Mennesker, men langt fra 
ikke med alle; mange tabe ikke deres efterladte Born af Sigte, 
men bidrage efrer deres Evne troeligcn ril deres PJeie. Andre 
hvis Esner og Stilling aldeles hindre dem fra at dceltage i deres 
Borns Skiebne, forlade som oftest Stiftelsen med et sorgende Hier
te. Oftere synes de umenneskelige Fædre at fortiene do-n billigste 
Bebrejdelse, og ethvert folende Menneskes Foragr, der efter at ha
ve under Ægteskabs - Levre og under Skin Hellighedens Maske 
forfort en god uskyldig Pige, giver er Menneske Livet og siden 
skiuler sig under det Hemmelighedens Slör, som omgiver Fød
selsstiftelsen, uden at tænke paa at fode og opholde der. Jeg vid
ste sandelig ikke at nævne en Handling, som er saa skiendig i
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sin Natur og saa skrækkende i sine Folger som denne. Meget 
ønskeligt vilde det være om Foranstaltninger kunde træffes, (uden 
at hæve det Skiul, som synes at burde være uadskillelig fra Fød
selsstiftelsen), hvorved dog slige unaturlige Fædre maatte tvinges 
til efter deres Stand og Vilkaær, at bidrage til deres ulykkelige 
Borns Pleie og Underholdning, in
: 'O'..'. o VuBtf'rt i ru omCT .'àoxqê ávilaá

Det er destoværre en ligesaa sand som sørgelig Erfaring, 
at i alle offentlige Opfostrings. Anstalter paa alle Stæder uden Und
tagelse de fleste Born döe i den barnlige Alder inden de kunde 
som virksomme Borgere afberale deres Gieid til Staren. Man har 
iagttaget at i Paris i Stiftelsen for Hittebörn, af et Tal af 7000 
Born, som omtrent aarlig indtoges i 10 Aar döde 6520, og at 
fölgelig af 14-15 Born ikkun eet undgaaer dette aabne Svælg. 
Dog skal cfrer de senere forbedrede Indretninger * Dødeligheden 
være noget formindsker. Uagtet al den Pragt Bygningen, det Loca
le, og den nöiagtige udvortes Omsorg for Reenlighed i Paris, 
frembyder, forholder sig dog Dødeligheden i den Kiöbenhavnske 
og den Pariser Fødselsstiftelse, som 4 til 5. Aarsagen til uægte 
Borns Dødelighed er ikke vanskelig at forklare, skiönt den nöiag- 
tigste Omsorg for dem anvendes. Uægte Born avles som oftest 
især i folkerige Söe- og Handclsstæder af, ved alle Slags Udsvæ
velser og Uordener svækkede Fædre, af Modre som igiennemgaaer 
deres Frugtsômmelighed under Kummer, Angest og Selvbebreidel- 
ser; Frugten af forbuden Kierlighed har allerede under Moderens 
Hierte uskyldigen maattet dele den Angest, Krænkelse og over
drevne Anstrængelse, som Frugtsommelige uden for Ægtestanden 
saa ofte ere udsatte for. Det omme, hellige Baand, som forbin-



ao o

der Moderen med det nyefödre Barn, afbrydes kort efter Fodse
len, hvilket ingen fremmed Omsorg, ingen nöiagtig Tilsyn fuld
kommen kan erstatte. Det spæde, ofte svage Barn bliver snart 
berövet den Die, som Neturen har bestemt for der, det bliver 
overladt til'fremmede, leiede Modre, som ikke Kierlighed og Na- 
turdrivt, men sædvanlig Trang og Vindesyge binde til den uljk-

I

kelige Spæde. Disse Aarsager cre i Kiöbenhavn og alle andre 
Stæder de samme. Dog holder jeg for, at, saa vidt jeg har kun
net bringe i Erfaring, Dødeligheden af uægte Born i ingen Fod
sels- og Pleicstiftelse i Europa er mindre end den der findes i 
Kiöbenhavn. Jeg har omhandlet denne vigtige Gienstand i det 
andet Bind af mine phys. med. Betragtninger over Kiobh. Siden Fod
sels- og Pleiesrifteïsens Indretning, ere Födsel i Dolgsmaal, Barne
mord, og Börnenes Udsættelse en næsten ukiendt Forbrydelse i 
Kiöb., hvilke derimod i en længere Frastand fra Hovedstaden ikke 
tre ualmindelige.\

Hvor under en oplyst og blid Regiering, milde Love og 
Retfærd, anstændig Borgerfrihed, nöiagtig Orden i de offentlige 
Sagers Gang, og ikke aldeles fordærvede Sæder, værne om Bor
gersikkerhed, om Velstand og huuslig Lykke; hvor Jorden frem
bringer Producter, og disse ved Virksomhed og Arbeidsomhed 
kan foröges og forædles; hvor der findes Næringsveie ril at er- 
hværve Livets Nødvendigheder og Behageligheder; hvor Ægteska
berne formeres og hædres, og saavidt mueligt, Lösagrighed af alle 
Slags forhindres og straffes; hvor der af omme Forældre sorges 
for spæde Borns Opfostring, og Ungdommens Siæleevner og Le
gemlige Kræfter tilborligen uddannes; hvor gode medicinal Politie-
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love findes og med Nøjagtighed overholdes, der vil Folkemæng
den og med den Statens Kraft og Velstand med Bestandighed til
tage om endog fordærvelige Landeplager paa en kort Tid maa-tte 
standse den Folkemængden, som et Middel til offentlig Hæld og 
Lykke, kan dog antages at have en Grændse, som den ikke kaa 
og bor overstige. Naar Jordens productive Evner i et Land ikke 
ere og kunne blive mere end tilstrækkelige til Beboernes Under
holdning, naar Næringsvcie ikke tillade flere Hænders Beskiæfti- 
gelse, saa vil ingen foröget Folkemængde finde Sred, og det over
stigende Tal vil söge andre Jordpletter hvor deres Virksomhed 
kunde frembringe deres og Familiens Underholdning, Vel findes 
i det hele Europa nok intet Land, som jo kunde underholde me
re end det dobbelte, ja endog det tredobbelte, ja vel og det io 
dobbelte Antal af Mennesker, end de nu eie, saa at ingen Grund 
er eller vil blive at befrygte at noget Land vil blive overfyldt 
med Mennesker, men vel, at en Stat ikke indeholder nær den 
Mængde Mennesker den kunde og burde underholde. Det or maa- 
skee kun Holland, som ikke allene giver et lysende Beviis paa 
hvad Orden, Arbcidsomhed og Tarvelighed kan udrette, som er 
det meest befolkede Land i Europa, men ogsaa hvis Folkemæng
de ikke mere kan foreges, da alle Næringsveje og Industrie - Gre
ne efter Landets Areal, er drevet ril det Hoicsrc, og maaskee un
der Tidernes nærværende Gang vil aftage.

Iblandt alle Midler som bidrage til Folkeformerelsen, denne 
Hovedkilde af Staternes Styrke og Sikkerhed, Rigdom og Lykke 
er Jordens tilborlige Dyrkelse og Forbcdiing, saaledes ar mange 
Mennesker ikke som Trælle allene arbeide for Andre, men som ' 
JTL S/cr. TZ II H<efw 1816. C c
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frie Mænd, under Avbeidsomhedens og Tarvelighedens Velsignel
se, for dem selv deres Koner og Born, ikke allene erhværve Li
vets Fornødenheder, men ogsaa noget til Livets Fornöielscr, og 
deres Borns Opdragelse til arbeidsomme og kloge Mennesker. 
Alle andre Næringsveie og Industrie-Grene maae staae tilbage for 
Jordbruger. Det er ikke Stæderncs forøgede Folkemængde, men 
det ere Landboerne som udgiöre den virkelig productive Classe, 
og som, naar Staten har sikkret deres Eiendom og Rettigheder, 
ikke allene tilbyder Fædrelandet troe og tappre Forsvarere, men 
ogsaa et talrigt og stærkere Afkom. Ogsaa er denne Folkeclasse, 
som den bör være, i alle Lande den talrigste.

Ingen Nation, undtagen maaskee Oldtidens Græker, saa langt 
Historien rækker, har hædret og nyttet Jordens Dyrkelse mere 
end Romerne, fra Friestatens forste Spæde Begyndelse, til den 
Tid den svingede sig op til Verdens Behærsker, som den for en 
stor Deel skylder Agerdyrkningen. Det er behageligr i de ældre 
Skribenter at efterforske paa hvilket hoir Trin de gamle Romere 
-stode i Henseende til Kundskab, Kunsrflid og Klogskab, ogsaa med 
Hensyn til Jordbrug ; Den kloge Fordeling af Jorden i mindre 
Dele, beregnede til Jordens, ved en god Dyrkning, muelige Frem
bringelse til en talrig Families Underholdning, og Overskud ril 
•offentlig Brug og Statens Nytte; Deres fortreffelige Agerdyrknings
love (leges agrariæ) som med Nöiagtighed angive Dyrkningsmaa- 
den, Jordens forskiællige Beskaffenhed, og rigtige Plaining, Val
get af de beqvcmmeste Frøsorter, Vandafledninger, Træernes 
Plantning, Viin-Plantning, Biavling m. v., vise, at denne forste 
og nyttigste af alle Videnskaber og Kundskaber, nok af ingen 
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anden Nation cr saa videnskabelig behandlet, saa rigtig anvendt, 
og paa intet anden Sted har saa uimodsigeligen bidraget til Sta
tens med Bestandighed tiltagende Flor, Styrke og Folkeformerel- 
se, end hos Romerne. Saa længe disse vedbleve at holde Jord
dyrkningen i Agt og Ære, saa længe Statens forste Embedsmænd 
og Hærførere selv beskiæftigede sig med Agerdyrkningen, og ei 
skammede sig ved at gaae fra Consulat-Pompen og Triumpf-Vog
nen tilbage til Ploven, og derved gave Folket et lærerigt Exem- 
pel til Efterfølgelse, saa længe enhver Eier af en slet dyrket og 
ureen Ager vare Censorernes Tiltale underkastede. Si quis agrum 
situm passus (nerat sordesccre, eumque indiligenter curabat, ac ñeque 
araverat ñeque purgaverat ; siquis arborem suam vineamque habuerat 
dcrelktui •. non id sine poena fecit > sed erat opus censorium, ánsares- 
que ærarium faciebant Pl. Hist, natural I. 18. Saa længe Tarvelig
hed og Maadelighed hærskede hos Romerne, Sæderne ei vare al
deles fordærvede, saa længe de under Arbeidsomhedens Velsignel
ser, fandt deres Lykke i Huuslighed og den Grad af Velstand 
6om var tilstrækkelig til en talrig Børnefloks Underholdning og 
som frie Mænd arbeidede for dem selv og Staten og ei for en
kelte af deres Medborgere — saa befordredes Ægteskaber, Folke
mængden forögedes betydelig, Statens Kraft, Styrke og Anseelse 
tiltog, og den savnede aldrig en talrig Skare af romerske Borgere, 
af Fædre med deres Sönner, som, opflammede af sand Fædrelands 
Kiærlighed, mandige strede for Fødelandet, Eiendom, Koner og 
Born, pro aris ct fods og derved vare uovervindelige. .Men og- 
saa dette skionne Monster paa Klogskab og Orden, som ingensteds 
hidtil er opnaaet, saasom alt i Verden er Forandringer, underka
stet, skulde synke, og neppe efterlade sig andet Spor end Vishe
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den om dets Tilværelse i aldre Tider, undtagen Ruinerne; Det 
«Tobe Rom, skulde synke i sine Ruiner, Uorden og Ødselhed skul
de aflöse Orden og Sparsomhed, Arbeidsomhed og almindelig Vel
stand skulde adoses ved Enkeltes uhyre Rigdomme og Mængdens 
yderlige Fattigdom, De meest velgiörende ved lang Erfaring hæv
dede Love skulde forst undergaae enkeltes Undtagelse, hvilket i 
alle andre Tilfælde med Sikkerhed bebuder deres forventende fuld
komne Tilsidesættelsje. Gode Sæder og Maadelighed skulde forja
ges af Usædelighed, Vellyster, Udsvævelser og andre Laster, som 
man ellers forgiæves söger i Verdens Aarböger. Censorernes Em
beder som vare bestemte ar vange over Sæderne og Lovenes Efter
levelse, til hvilket det gamle Rom skyldte saa meget af sin Stor
hed, skulde tabe deres velgiörende Myndighed og endelig indgaae*  
Mindre Jordlodder, som forhen ikke aliene ernærede mange tu
sinde Familier, men ogsaa frembragte et meget betydelig Over
skud, og efter Plinius meredibilem anona vilitatevh skulde kiöbes 
af Rige, og forvandles til latifundia, ikke mere dyrkes af Roms 
förste Hædersmænd, og romerske Borgere, men af Slaver, end
og ofte for Forbrydelser korporlig straffede Slaver, og derved 
Mangel og dyr Tid frembringes, og Rom gaae sin visse Under
gang imöde. At under disse Omstændigheder Næringsveiene maat- 
te formindskes, Ægteskaberne blive mindre talrige, og derved den 
sande Kilde til Folkeformerelscn udtörres, Börne-Opdragelsen bli
ve siettere, deres Dödelighed stærkere, de gamle Romeres ædle 
Charakteristik, Narional-Aand, og Fædrelands-Kierlighed aldeles ud
slettes, og Folkemængden ligesaa hastig aftage som den forhen til
tog, er en Selvfölge. Forgiæves stræbte--Augustus ved Love, ud
mærket Agtelse, Hæder og Fortrin, at opmuntre Mængden til at 
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indgaae ægteskabelige Forbindelser, forgiæves sögte den ædle Tia- 
jan ved ar opvække deres Æresfoielse ar befordre Ægteskaberne, 
og paarog sig mange tusinde uformuende Boms Opdragelse. En 
Narion som er sunket saa dybt i moralsk og physisk Henseende, 
er nok uforbederlig. Hierarkiets herpaa folgende Jerncepter til- 
intergiorde siden fuldkommen det som maarre været blevet tilba
ge af deres For fædres ædle Virksomhed og Tænkemaade,

Danmark som ogsaa Norge har i de senere Tider giort me~ 
get til Landbrugets Forbedring, denne forste Kilde til Velstand 
og Folkeformcrclse. Bondcfrieheden, Slavcbaanders Ophævelse, vi- 
se Love som sikkre Bondens Eiendom og Rettigheder for vilkaar- 
lige Undertrykkelser af Jordegodseiere, Fælledskabets Ophævelse 
og Jordenes Udskifrning, Fredelse af enkelt Mands Eiendom, og 
af Skovene, mange Huusmænds Ansættelse med saa meget Jord, 
tom vel bearbeidet kunde give dem Underholdning, Anordning 
om at forebygge Skovenes Ødelæggelse, Vand-Aftapning fra Ager
ne, Torvemosernes kunsrmæssige Behandling, Hoveriets Indskrænk
ning og Afskaffelse paa mange Stæder, mange Böndergaarde, som 
ere givet til Arvefæste mod en bestemt og målelig Afgivr, Sko
lernes hensigtsmæssige Indretninger, m. v., ere saa mange Æres
minder, som sikkre den danske Regiering Efterslægtens taknem
melige Erindring, da de allerede, uagtet Tidernes nærværende 
ublide Gang, bave bidraget meget til foröget Velstand og Lykke, 
til forbedret Cultur, til Ægteskabernes Formcrclse, og Folkemæng
dens Tiltagclse. Dog er det langt fra at vi eller nogen anden 
Nation i Europa kunne ligne os med de gamle Romeres Jorddyr- 
kclse eller med de hos dem derved tilvundne Fordele; hos Rø
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merne bestode deres mindre Jordlodder Agclli, af 2 jugera, som 
siden bleve forögcdc til 7. Plinius siger, Peruiciostim intelligi w- 
rtim cui duo jugera , non csseut satis. Disse Agclli vare de meest 
og omhyggeligst dyrkede Sræder i hele Staten , de gave endog ri
gelig Underholdning til en talrig Familie; og Overskuddet giorde, 
at Födemidler sædvanlig vare i en meget lav Priis. Der kunde 
efter Plinius leve og fodes paa en halv O Miil, eller 36000000 
d Alen 3300 Mennesker, hvilket dog vel neppe nogen Steds er el
ler kan blive efterfulgt. Hos os derimod ere Huusmandslodder, 
saavel Ager- som Haugedyrkningcn endnu i en meget maadelig 
Forfatning. Hos vore Gaardmænd som maaskee kunde lignes med 
Romernes latifundia, er i det hele Agerdyrkningen noget bedre 
skiönt ei udmærket, men Haugedyrkningen dog ogsaa aldeles for
somt, skiönt Frugttræernes Plantning ved Uddeling deraf, af Re
gieringen befordres; Paa de af Private udenfor Bondestanden til- 
kiöbre Eiendomsgaarde findes Ager- og Haugedyrkning i en höi 
Grad forbedret og Eiernc i en stigende Velstand» Den bedste 
Cultur er hos os paa de större Godser som vi kalde Hcrregaarde, 
hvis Eiere for det meste ere mere oplyste Mennesker, som drive 
Jorddyrkningen videnskabeligt, og denne drives paa mange Stæ- 
dcr til en höi Grad af Fuldkommenhed, skiönt ikke som hos Ro
merne med egne Hænder, hvilket ogsaa saa meget mindre er nød
vendigt for dem, da Hovericbyrden for Bonder og Huusmænd, 
skiönt ved billige Love noie bestemt, ikke er paa alle Steder gan
ske afskaffet, og folgelig en Deel Arbejde af Bonder og Huus
mænd maae forrettes for dem. I der hele er Agerdyrkningen i 
Danmark ved vor blide Regierings Omsorg meget forbedret og 
er i bestandig Tiltagende*  Landmændenes forogede Velstand, tal- 
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rigere Ægteskaber, tiltagende Folkemængde, og Jordejendommene« 
i saa höi en Grad forhøjede Priser, vise der, og giver de meest 
opmuntrende Udsigter for Fremtiden. Erfaringen lærer det også» 
hos os som alle andre Steder, at et meget forbedret Ageibrug, ik
kun kan ventes af frie og tillige oplyste Mennesker, som ved Flid 
og Atbeidsomlied virke for dem selv deres Families Underhold
ning og det Offentlige. Det kongelige Landhuusholdnings-Selskab 
har i en lang Række af Aar virket, og vedbliver at virke usige
lig meget til Landbrugets Forbedring, og den dermed forbundne 
Forøgelse af Folkemængden. Hos de gamle Romere vare i enkel
te Districtcr ansatte Censores agrarii, Mænd af udmærket praetisk 
og theoretisk Kundskab, hvis Pligt det var, at bemærke enhver 
enkelt Mands Fremgangsmaade i Jorddyrkningen, Jordforbedrin
gen, Hundyrenes Forhold til Landets Størrelse, Vandafledningen, 
Træeplantning, Bieavlen, m. v., og at staae dem bie med Raad 
og Hielpemidler, Denne roesværdige Skik cr ikke, saa meget jeg 
har kunnet bringe i Erfaring, noget Sted i Europa blevet efter
fulgt, skiönt de dertil medgaaende Bekostninger sandsynligen i en 
meget kort Tid vilde erstattes, og det Offentlige derved betyde
ligt vinde, ønskeligt vilde det være om hos os, enhver Jordgods 
Eiere, om han ellers selv var kyndig i Jorddyrkningens hele Om
fang, maatte være bemyndiget til, og have Villie til at være Cen
sor agrarius paa hans Gods, og ved Raad og Daad at oplyse og 
opmuntre Bonder og Huusmænd til Agerdyrkningens Forbedring, 
til egen og Statens Nytte, og at Landsbye-Præster kyndige i det
te og dertil kunde være behiclpeligc, hvorved den Deel af Ager
dyrkningen tom nos os meget trænger til Forbedring i korr Tid 
endog betydelig vilde tiltage.



2O8

Vel beskiæftiger Jordbrugen den störste Deel af en Stats 
Beboere, som kan giöre dem velhavende, tilkide dem ægteskabe
lige Forbindelser, og give dem Evne til en Families Underhold
ning , dog ere andre Næringsveie og Industriegrene næsren af 
samme Vigtighed, og befordre upaatvivielig samme Öiemed. Jq 
mere Næringsveie ere mangfoldige jo letture er det for enkelte 
Individuel, at vælge de Grene deraf som synes dem at være 
meest passende for deres Anlæg og Kræfter, deres Evner og deres 
Tilböieligheder. Jeg henregner hertil især Handel, Soefart, Fa
brik Anlæg og Huusflid. Handel og Soefart, som for faae Aar 
siden vare i en höi Grad blomstrende hos os, b’eve ved Englæn
dernes troelöse Overfald og den paafölgende Krig odelagt, og ha
des for nærværende Tid ligesaa indskrænket som usikker; at der
ved mange Næringsveie er ophorte er en Selvfolgc. Vel beskiæf- 
tige mange sig med Kaperie i Steder for Handel og Soefart, dog 
synes denne Næringsvei ikke at være egnet til at opvække Bor
gerdyd, Orden, Sparsomhed, Tarvelighed og Sædelighed, eller at 
lede til huuslig Lykke. Vel det Land som har en god climatisk 
Beliggenhed, og en Jordbund, som ved behörig Cultur kan frem
bringe meget mere -end der behoves til Beboernes Underholdning 
og andre Livets Nødvendigheder og Behageligheder, Kongeriget 
Danmark er i dette Tilfælde. Dets yndige Ocr ere i en höi Grad 
frugtbare, og kunde naar Beboernes Kundskab og Virksomhed 
staae i Forhold ril Jordbundens Godhed, masskee frembringe, 4 
og flere Gange saa meget, som den nu yder. Vel det Land, som 
ikke allene veed at frembringe der som horer ril Livets Ophold 
og Fornöielse, med ogsaa at forædle dem til egen og Fremmedes 
Nytte. Vore Landsmænd have aldrig udmærket sig i at forædle 
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Landets egne Producrcr i den Grad og den Mængde at vi kunde 
med Hensyn til mange Ting undvære Tilforsel fra Fremmede. 
Jeg nævner ikkun Olie, Edike, Papiir, uldne Vare og Töier, Por
celain og Fajance, Lærreder, Jernsager, og mange andre Ting, 
ved hvis Indforsel og Forbrug vi saa længe have giorr os skat
skyldige til Fremmede, skiönt de raae Producter ere eller dog 
kunde være vore egne. Huusflid især iblandt Mændcne paa Lan
det i de lange Vinteraftener savnes næsten aldeles. Vore velha
vende og rige Medborgere anvende deres Formue næsten aldrig, 
som i England og andre Steder, til almeennyttige Industrie-Anlæg, 
hvorved mange Familier kunde finde deres Underholdning og de 
selv under en ordentlig Bestyrelse og Sagkundskab, finde betyde
lige Fordele. Vores ædle Præsident i det kongelige Videnskabers 
Selskab i Kiöbenhavn, Grev Schimmelmann og den afdode Confe- 
rentsraad Ryberg saavel som hans Sön Eratsraad Ryberg giöre heri 
en særdeles roesværdig Undtagelse, da den förste ikke allene paa 
Hcllebek ved Esserum men ogsaa paa Gudumlund og den sidste 
ved Kiöngsfabrik allerede for mange Aar siden med betydeligt 
Pengeudlæg have anlagt adskillige Fabrikker, som love den hæl- 
digste og nicest vedvarende Fremgang, hvorved ikke allene endeel 
arbeidende Mennesker af alle Aldere beskiæfriges, men ogsaa man
ge talrige Familier finde deres Underhold. Fra Industriens Side 
synes Danmark ikke at være i den Stilling, at mange forögede 
Næringsveie, og ved dem forögede Ægteskaber og Folkemængde 
derved kunde befordres. Forsynet bruger dog ofre Midler, som 
synes at bebude uerstattelig Ôdelæggelse, til at fremvirke Nu- og 
Eftertidens Fordele og höist velgiorende Folger. Noden aftvin
ger ofre der Gode og det Nyttige, som uden den ikke vilde have

Fn/. Sel. Skr, HI Deel. II Hafte 1816- D d
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fundet Sted. Under Krigens uundgaaelige Besværligheder; da Sta
tens Forsvar kræver saa mange Mennesker, som i Fredens Tid 
kunde anvendes til andet almecnnytrigt Brug; da Priserne paa alle 
Livets uundværlige Nødvendigheder endnu dagligen stiger med 
Vexelcoursen, en Folge af den liden Tillid ril vores Pengevæsen 
hos Fremmede; da Tidernes ublide Gang beriger mange, og forii- 
ger Ödselhed og Forfængelighed ; da andre derimod synke til den 
dybeste Fattigdom under alle de Krænkelser, som uforskyldt eller 
forskyldt Fattigdom og Mangel kan f remvirke, og som saa ofte 
leder til Usædelighed og til det iblandt os paa cn skrækkende 
Maade tiltagende Selvmord; da Lonnen for Almuens Arbcider nep
pe mere har nogen Grændser; da Forbindelsen med fremmede 
Lande er bekostelig, besværlig og usikker, $aa ere mange Menne
sker derved tvungne til at undvære, eller dog indskrænke Brugen 
af en Deel af fremmede Landes Natur- og Kunstflids - Producter, 
og at lægge mere Vind paa vores egne Frcmbringelsers Forædling 
og Sclvforbrug, uden at være derfor skatskyldig til andre Lande. 
Saaledcs ere vore Træearbeider stegne til en saa höi Grad af Fuld
kommenhed, at de ikke allene ere tilstrækkelige ril Landets eget 
Forbrug, men ogsaa med Begiærlighed söges af Fremmede; saale- 
des har vores Hörcultur aarligen betydelig tiltager, og vilde tilta
ge endnu hasrigere, om man ikke ofte savnede arbeidende Hænder, 
til dette uundværlige Products Tilvirkelse og til Vævning af Lærre
der, hvorfor aarligen uhyre Summer gaae til fremmede Lande; 
saaledcs begynde vi at presse Olie af vore egne Fröesorter, og at 
tillave Viin af Nordens Viindruer Rips og Stikkelsbær, m. v. ; 
Disse ere nogle af de gyldne Frugter der voxe paa Nødvendighe
dens Træe, i Trangens og Modgangens Skygge; Enhver Fædrclan- 



dets Ven> finsker at naar Forsynet igien maatre skienke cs Fre
dens uskatteerlige Velsignelser, denne begyndte Virksomhed at 
forøge og forædle vore egne Producter, denne Industrie, ei allene 
ikke maatte standse, men jevnligen tiltage. Norge synes med 
Hensyn til forøget Industrie og Huusflid ved Opmuntring af Sel
skabet for Norges Vel i de senere Tider næsten at giore stærkere 
Fremskridt end Danmark. Om endog vores Huusflid, og de (br
ogede Industriegrene, ikke hidtil have været eller ere af den Be
skaffenhed, ved forøget Velstand og Næringsveie at bidrage til 
talrigere Ægteskaber og tiltagende Folkeformerelse, saa finder dog 
Menneske- og Fædrelandsvennen andre af vore Indretninger af 
den Beskaffenhed, at de give os det meest grundede Haab om be
tydelig tiltagende Folkeformerelse, om ikke umiddelbar ved at be
fordre Ægteskaber og deres Frugtbarhed, saa dog ved at afværge 
og formindske de Farer som true Menneskenes Liv og bortrive 
mange i en Alder da deres Tilværelse kunde være nyttig for Fæ
drelandet og for Staten. Börneopdragelsen saavel i Hovedstaden 
som paa Landet er i de senere Tider i en höi Grad forbedret» 
de blive tidlig anholdte til Arbeidsomhed og Underviisning i For
hold til deres Stilling, saa at man har Grund til at haabe, at ikke 
allene deres Kundskaber, derved vil forøges, men ogsaa deres phy- 
siske Kræfter ved styrkende Læge, gymnastiske Ovelser og den 
ædle Svommekunst ville tiltage, som ogsaa Uordener i Kiönsdriv- 
tens Tilfredstillelse for en Deel afværges. Lægernes videnskabelige 
Dannelse, Öyelse i vores velindrettede Hospitaler og deres Prøvel
ser er af den Beskaffenhed, at Staten næsten uden Undtagelse er for
synet med duelige militaire og civile Læger, saa at næsten intet 
Sted mangler lægervidenskabelig Hielp til de Syges Helbredelse. 
Smitsomme Sygdommes Tilforelse fra Söesiden er ved nöiagtige 
Quarantaine-Love forebygget, og vise Anordninger have i en lang 
Række af Aar afværger de sædvanlige smitsomme Sygdommes Ud- 
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bredelse paa Landet , ug vil naar de nöiagtigen föiges fremdeles 
afværge dem, hvilket vil skee saa meget vissere, naar Hans Maje
stæts Befaling om Amts-Sygehusenes Indretning engang skulde 
komme i Opfyldelse. Unge Giordemodrc saavelsom studerende 
Læger blive paa det noiagtigsre paa Fødselsstiftelsen underviste 
saavel theoretisk som pracrisk i Fodselsvidenskaben og Barselko- 
ners og spæde Börns Behandling, og da hine efter fuldendt Un- 
derviisning blive ansatte paa alle Steder i Provindserne, og disse 
som Phycici og Districtslæger, saa kan vel med Sikkerhed antages, 
ar mange Menneskers Liv bliver sparet, som vilde blever et Of
fer for Uvidenhed og Mangel paa Hielpemidler. Vel kan det an
tages som en Grundsætning, og som er Resultat af bestandig Erfa
ring i alle Lande, at uægte Born, saa talrige de end maatte være, 
ligesaa vist bebude Folkets aftagende Sædelighed, som de kun me
get uberydeligen bidrage til Folkeformerelsen. Ncppe kunde man 
i Almindelighed antage at af 1000 uægte Börn, berövet Modrenes 
omme Omsorg, som ingen leict og betalt Plcic nogensinde kan er
statte, ikke ioo opnaac det 13de Aar. Kjøbenhavns ypperlige 
Fodsels- og Pleiestifrelse fortjener dog den Berømmelse, ar flere 
af disse ulykkelige Börn, reddes her end maaskee i nogen anden 
lignende Indretning i Europa. At Vaccinationen denne vor Tids
alders forste Opfindelse, har i de danske Stater redder mangfoldi
ge Mennesker fra en tidlig Død, og maaskee ligesaamange sotn 
igiennemgik Sygdommen fra et svækket og sygeligt Legeme, er 
saa fuldkommen beviist at det ingen Tvivl kan underkastes, ar de 
Vaccineredes Tal i de danske Stater fra Vaccinationens Begyndelse 
her i Byen i 1802 til igi 1, som til Commissionen er anmeldt be- 
löber sig i 10 Aar ril 193,840; Hvorledes Dødeligheden ved Vac
cination er formindsket, erfares naar man ligner deres Tal som 
cre dodc af Børnekopper i 5 Decennier forend Vaccinationen blev 
bekiendt, med Dødeligheden af denne Sygdom i de 10 sidste Aar, 
di Vaccinationen er blevet anvendt som hosfölgende Liste viser.
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Tabel
over dc sum i 60 Aar i Kiöbenhavn ere dude af Kopperne.

Aar Döde Aar Döde Aar Döde

1752 113 1762 7 1772 22
1753 53 1763 167 1773 I90
1754 9 1764 480 1774 II6
1755 1117 1765 138 1775 276
1756 125 1766 42 1776 86
1757 13 1767 6 1777 7
1758 13 1768 27 1778 278
1759 1079 1769 1219 1779 283'
1760 118 1770 22 1780 98
1761 4 1771 8 1781 174

2644 2116 1550

Aar Döde Aar Döde Aar Döde

1782 332 1792 155 1802 73
1783 123 1793 139 1803 5
1784 77 1794 452 1804 13
1785 427 1795 248 1805 5
1786 193 1796 357 1806 5
1787 136 1797 423 1807 2
1788 185 1798 386 1808 46
1789 323 1799 54 1809 5
1790 140 1800 35 1810 4
1791 297 1801 486 1811

2233 2735 158
De forste 3 Decennier vise Koppe-Epidemiens sædvanlige Gang, de to 
folgende den vedvarende Epidemie under Inocularionens Anvendelse, 
og det sidste Begyndelsen af Vaccinationens velgiörende Indflydelse, 
hvorved allene i disse 10 Aar 2500 Mennesker er frelste. Siden den 
Tid er endog ikke en eneste anmeld: som död af Kopperne»
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Det vilde lede mig' langt over de Grændser Jeg har fore- 
sadt mig, hvis Jeg vilde omhandle hvor mange, ved alle disse an- 
förte velgiörendc Indretninger ere frelste fra en tidligere Död, og 
hvor meget de negative kunde have medvirket til Folkeformerel- 
sen i de danske Stater. Det viser allene, at Danmarks Konger 
til alle Tider have været opmærksomme paa ved velgiörendc Lo
ve og almeennyttige Indretninger at virke til deres Undersaatters 
Vel og Lykke, og at deres ædle Bestræbelser ei have været for- 
giæves. Onskeligt vilde det være om ogsaa ethvert Individ , en
hver af vore Medborgere og Medborgerinder ikke behandlede de
res eget Liv og Sundhed, som ei allene tilhore dem selv men og
saa Födelandet, med en utroelig Letsindighed og Ringeagtelse*  
Men naar vi overskue manges Handlinger, saa mode vi tusinde 
Exempler paa, at Menneskene, som efter Naturens Orden synes 
at være bestemte til en lang Levetid , til at vorde lykkelige Fa- 
liilie- Fædre og Modre for en sund og talrig Afkom, selv for
korte deres Dage ved alle Slags Uordener, Udsvævelser, Forfæn
gelighed, Yppighed, Umaadelighed og töilelöse Lidenskaber, sield- 
nere af Ukyndighed og Uvidenhed, men af Letsindighed og Man
gel paa Kraft til at modstaae og overvinde deres dyriske Fölelser 
og Begiærlighedcr. Om alle de Ulykkelige som selv forkorte de
res Dage og beröve Staten deres Tilværelse, deres Kræfter og de
res Afkom , kunde samles, saa vilde de nok findes at være i stör
te Mængde end de som döe af andre Sygdomme. Sygelige og 
ved alle Slags Uordener sva?kkede Forældre, avle kun sygelige 
Born, som enten gaae en tidligere Dod irnode, eller dog have en 
skadelig Indflydelse paa national Kraft og Styrke*



Alle cultiverede Stater i Europa, have i de senere Tider 
indseet Vigtigheden af at giöre sig bekiendt med hele Statens 
Folkemængde, med de ‘ Födte, Ægteviede og Dode, og af hvilke 
Sygdomme disse ere bortrevne. Uden denne Kundskab som allene 
kan give de vigtigste og meest velgiörende Resultater kunde man 
tænke sig et Land, langsom og ubemærket gaae sin Undergang 
imöde, uden at opdage og kiende de skadende Aarsager, som tid- 
ligen kiendte, kunde have været forebygget. Hvad Folketællingen 
angaaer, synes Danmark ikke hidtil at have behandlet denne höist 
vigtige Gienstand med den Nöiagtighed, som det skeer i andre 
Lande. I Frankrig, og de deres Herredomme undergivne Stater, 
i England, Sverrig, i de preussiske Lande m. v., skeer Folketællin
gen hvert Aar, for hvert Aar at kunne have den nöiagtigste Oplysning 
om hvor mange Statens Forsvarere paa hvert enkelt Sted maatte findes, 
hvor mange i de paafólgende Aaringer kunde ventes, hvor mange der 
maatte være tilovers til Jordbrug og andre höistnödvcndige Sysler, hvor 
mange efter deres Alder maatte være skatskyldige, hvilket Forhold i de 
forskiellige Næringsvcie og Næringsklasser aarligen maatte findes. 
Folkemængden kan aarligen, endog i Fredstider, være meget betyde
lige Forandringer underkaster. Tilfældige Epidemier som kunde 
bortrive mange Mennesker, frugtbare Aar eller Misvæxt, til- eller 
aftagende Handel og deraf flydende Næringsveje, större eller min
dre Udskrivning til Söe- og Landetatens Tieneste, Forandringer 
af Ophold m. v., kunde i et Aar og endnu vissere i flere, ud- 
giöre en væsentlig Forskiæl i Folkemængden. Siclden anstillede 
Folketællinger ere derfor kun lidt oplysende. En bestemt angivet 
Folkemængde, bör i enhver Stad, og i ethvert District endog i 
hver Kirkesogn især paa Landet, være Basis til enhver Føde- Æg-



2i6

teskabs- øg Dødeliste, om faste og paalidelige Resultater der
af skulle uddrages. Tabeller ere dertil uundgaaelig nodvendige. 
Vel ere mange af disse Tabeller ikke sieldcn «paalidelige eller 
urigtige, af og til endog mislcdende og lempede og dannede til at 
afgive et forud antaget Resultat. Dog vil Urigtigheder lettere fo
rebygges, naar Vedkommende blive forsynede ined ikke for me
get sammensadte Schemata, og lettere opdages af de i flere Aar 
uddragne Resultater.

De 3 Folketællinger i de danske Stater for Anret 1769, 
1787 og 1801, som ere de eneste vi eie, ere efter kongelig Be
faling foranstaltede og udforte, med al den Noiagtighcd og Orden, 
som ikke overgaaes af nogen anden Befolkningsliste i Europa, Vi 
skylde Hr. Etatsraad C. H. Pram en oplysende Afhandling i 
det skandinaviske Litteratur Selskabs■ Skrivter i8o8> om Befolk
ningen i Skandinavien og dens Tilvext i Tidsløbet fra 1769 til 
1800, hvori han har giort os opmærksom, ikke allene paa den be
tydelige Tilvext af Folkemængden i dette Tidsrum, men ogsaa 
paa den i samme Forhold tiltagende Landets Værd, som for en
hver Fædrelandets Ven nödvendigen maae være meget opmun
trende.

Aarlige Tællinger, elle-r om disse maatte findes uudførlige, 
hvilket jeg ikke formoder, saa dog efter Romernes Exempel, hver 
5te Aar igientagne Tællinger, vilde dog endnu give sikkrere og 
niere oplysende Resultater. Man hedener sig paa Lander sædvan
lig af Geistligheden og Kirkebetienrcrne > for at angive Folkemæng
den, saavelsom de Fodte, Ægtevicde og Dodc, Visselig ere ogsaa



disse Mænd i Folge deres Embeds-Stilling meest beqvcmme, dertil, 
da ingen kan være saa noie bckicndt med Sognets Beboere som 
disse. Naar der haves en nöiagtig Liste paa alle Husene, hvor 
de aarligen tilkommende og afgaaende ere anmærkede, saa synes 
det ikke at medfore uovervindelige Vanskeligheder, aarligen nr be
mærke efter et simpelt Schema Beboernes Stand og Næringsveje, 
Kion, Alder, Gifte eller Ugifte, Enkemænd eller Enker, Civile 
og Militaire, og i en dertil indrettet Protocoll, at indföre hver 
Sogns aarlige Folkemængde, hvilket ved Angivelse til Folkemæng
dens Bestemmelse synes at være tilstrækkeligt, uden at Navnene 
ved denne Lcilighcd behoves ar angives. Naar slige Tællinger 
aarligen bleve foretagne, vilde Arbeidet for Vedkommende ved 
Øvelsen, meget lettes, Kundskab om Sognenes Folkemængde, vilde 
da let afgive den aarlige Folkemængde i hvert Herred, District el
ler Amt, og lignede med Fode- Ægteskabs- og Dödelister for 
hvert Aar, lede til nöiagtigere og rigtigere Resultater end hidtil. 
I större Steder og især i Hovedstaden synes Gejstlighedens og 
Kirkeberienternes Medvirkning at kunne være mindre anvendelige 
til aarlige Folketællinger, da de jevnlige Forflyttelser fra et Sogn 
til et andet vilde medfore Vanskeligheder og Uordener. I Kiö- 
benhavn hvor Folketællinger aarligen foretages, benener man sig 
af Qvarterernes Rodemesrere, som forsyner enhver Huuseier med 
trykte tabellariske Schemaer, som denne i en bestemt Tid er for
pligtet til at udfylde og tilbagesende. Den beqvemmesre Tid til 
Folketællingen synes at væse midt om Vinteren, strax efter Nyt- 
aars Tid, efter vor fortjente Oders Forslag; i et Land som Dan
mark, hvor de Söefarende ere saa talrige, hvoraf paa denne Tid 
den störsre Deel kan antages ar være i deres Hiem, saa og en 
rn. Sc!. KI Defl. II Hafrt I S'I 6. E e



Deel af de militaire anecterede Tropper at være permitterede. 
Önskeligt vilde det være om ethvert Sogns aarlige Folkemængde 
tillige i Kirkebögerne blev anförr.

Saa vigtigt det end er for enhver Stat ved ofte igienragne
Folketællinger at være underrettor om den ril- eller aftagende Fol
kemængde, ei allene i hele Landet, men ogsaa i hvert enkelt Amt 
og Sogn i Byerne og paa Lander, naar de med den samme udmær
kede Nöiagrighed udförtes som de trende foregaaende vi allerede 
eie, saa vilde denne Kundskab dog ikkun være af en indskrænket 
Nytte, om ikke ligesaa nøiagtige Lister om de Födte, Givte og 
Döde i hvert Aar kunde erholdes. Kun da vilde disse Beregnin
ger blive nyttige og frugtbringende. Ogsaa til disse Lister synes 
Geistlighedens og Kirkebetienternes Medvirkning at være uundgaae- 
ligen nødvendig, da især paa Landet ingen letreligen kan være 
nöiere bekiendt med Sognet end Sognepræsterne ; i Kiöbh. derimod 
og de store Stæder, af den borgerlige Övrighed og Rodemesterne. 
Efter de Oplysninger jeg ved Biskoppen Hr. Dr. Mynters Godhed 
har modtaget fra en Deel værdige Geistlige i Siællands - Stift, iagt
tages her folgende Orden ved at holde paa Landet Lister over 
Fodre, Ægteviede og Döde. Disse blive af Præsterne, paa enkelte 
Steder ogsaa af Degnene, indfort i Kirkebögerne, hvilket paa enkel
te Steder skeer med den nöiagtigste Orden. Men da ingen An
ordning for saa vidt jeg har kunnet bringe i Erfaring, findes om, 

-hvorledes disse Kirkeboger skal indrettes, og disse fölgclig holdes 
efter enhver Geistligs individuelle Skiönnende, saa folger heraf at 
vore Kirkeböger maae mangle Eensformighcd, Orden, Nöiagtig- 
hed, og ar de af denne almeepnyttige Indretning dragne Resulta- 



rer for en stor Deel maae være upaalidelige, usikkre og vaklende. 
I Hertugdommene skal Kirkebögerne fores efter et fastsat Schema 
dog uden tabellarisk Orden. For at give Kirkebögerne, som saa 
meget bidrage til borgerlig Orden og Sikkerhed, den Fuldkommen
hed de i saa höi Grad fortiene, synes det at være nyttigt: i) At 
de alle blive igiennemtrukne, forseglede, og authoriserede af den 
geistlige og borgerlige Øvrighed. 2) At de blive indrettede eens- 
formigen over hele Landet saavel i Stæderne som paa Landet, 
maaskee bedst i trykt tabellarisk Form, som lettere kunde udfyl
des og vilde tillade en hastig Oversigt. 3) Kirkebögerne bör in
deholde de i hvert Sogn Födte, Döbre og Confirmerede , Kommu- 
nicanterne, Ægteviede, og endelig de Döde og Begravne, hvortil 
efter Forordningen af 3 April igu endnu tilkommer de Vaccine
rede som ere forsynede med de authoriserede Attester, at have 
igiennemgaaet de genuine Vacciner. Disse forskiellige vigtige 
Gienstande, — i det mindste de Födte, Ægteviede og Döde — 
synes at kunne forriene særskilte Protocoller, hvorved ikke allene 
en nöiagtig Orden lettes, men ogsaa Arbeidet for Vedkommende 
formindskes. 4) At Kirkebögerne hvert Aar ved Kirkevisirationen, 
ligesom ved foranförte Vaccinations Anordning er befaler, at Amts
provsten blive efterseete og attesterede.

Kirkebögerne hvori de Födte i ethvert Kirkesogn indfores, 
indeholde som oftest det« eneste offentlige Document hvoraf Men
neskenes Fodscistid og Forældrene kan bevises, og udkræve fölge- 
Jig en höi Grad af Nöiagtighed. I Kirkeböger hvori Sognets föd
te Börn indförcs syncs det at ville være hensigtsmæssigt, at an
mærke i tabellarisk Form Løbenummeret, de Fodtes Navn, Kiön, 
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Fode- og Döbedag, Tvilling Trillingfödselcr, Forældrene, hvor 
mange Born af dette Ægteskab, og hvor mange af dem endnu 
maarrc være i Live, uægte Born, Fadernc og de Födtes Sundheds
tilstand, Vandföre, Hiemmcdobte, Fuldbaarne, Dödfodte eller DÖ- 
de strax efter Fodselen, og endelig Sognets Folkemængde efter sid
ste Tælling. Aborteringer og meget tidlige Födseler, vita
es, som ikke kan holdes ved Live, kommer ikke til offentlig 
Kundskab, eller kunde anföres i Kirkebögerne.

Ægteskabernes Indforelse i Kirkeprotocollen i ethvert Sogn 
er ikke af mindre Berydenhed end de Fodres. Her synes at maat- 
te i tabellarisk Form anföres Löbenummer, Brudgommens Navn, 
Stand, Alder, om han var Ungkarl eller Enkemand, om og hvor 
mange Börn Lindtes af forste Ægteskab, Forældrene om de vare 
i Live, saa og Brudens Navn, Stand, Alder, om hun er Pige eller 
Enke, om og hvor mange Börn findes af forste Ægteskab, Viel
sens Dato, Forlovere, og af hvem Vaccinations Attesten er udgi
vet, saa og endelig de Ægteviedes tilsyneladende Sundhedstilstand, 
I slige Tabeller vilde findes en Oversigt over hvor mange iblandt 
de Ægreviede der maatte findes, som i cn meget tidlig eller sil
dig, saa og i en meget ulige Alder havde indladt dem i ægteska
belige Forbindelser, hvorved ægteskabelig Lykke og denne Foree- 
nings Hovedhensigt, Folkeformerelsen, ikke kunde opnaaes. Og- 
saa vilde der være nyttigt her ogsaa at anföre Folketallet i hvert 
Sogn efter sidste Tælling, og derved vises Forholdet af Ægteska
berne til Folkemængden. Slige Lister vilde endelig give et Vink, 
hvor mange Menrtesker indlode sig i ægteskabelige Forbindelser, 
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med en saa paafaldende svækket Helbred, at Ægteskabernes Hen
sigt ikke synes at kunne opnaaes.

Dödslisterne, holdte med den höieste Grad af Nöiagtighed 
og Paalidelighed, cre især hoist nyttige og oplysende for Menne
skeforskeren, Statistikeren, og Lægen, som derved sættes i Stand 
til at ligne Virkningen med Aarsagerne af foröget eller formind
sket Dödelighcd, og ved at kiende disse, opgive de Advarsler, 
og de medicinal politie Love og Anordninger, som kunde bidrage 
til at afværge de Farer, som true Menneskers Liv og Helbred. 
De vilde lære os om og hvorledes Luftens hærskende Constitution 
og Vindene, tilfældige Omstændigheder, Mangel og Overflödighed, 
Rigdom og Fattigdom, Sædelighed og Usædelighed, Maadelighed 
og Umaadelighed, Krig og offentlige Uhæld, höie Priser af Livets 
forste Nodvendigheder, tabt Formue, ublide Udsigter i Fremtiden, 
m. V., virke umiskiendeligen paa Siæl og Legeme, Sygdom og 
Död, og hvor mange derved ledes hastig eller langsom til Gra
ven.

Vores Dodslisrer synes ikke at udmærke sig ved Nöiagtig- 
hed og fölgelig heller ikke ved Paalidelighed. Da de fleste Döde 
blive jordede, saa synes Præsterne paa Lander, og Klokkerne i 
Byerne, ved de forskiællige Menigheder at være de Mænd, som, 
naar Begravelsen bestilles, beqvemmest kunde samle de Angivelser 
der blive dem meddeelte, Klokkerne ere derfor i Kiöbenhnvn for
pligtede til at indgive ugentlig til Politier og Sradsphysicus, Un
derretning om alle de Afdöde i en Uge. Disse Angivelser blive 
aarligen af Politiet offenrligen bekiendtgiorre. Derimod synes an- 



dre almeennyttige Oplysninger, som af nöiagtige Dödslister kunde 
uddrages, hos os endnu at være i en manglende Tilstand, naar 
man sammenligner dem med de, som fra andre store Stæder bli
ve bekiendtgiorte. Vore Naboer de Svenske frembyde os heri et 
fôlgeværdigt Monster. Klokkerne modtage her deres Efterretninger 
af dem som bestille Begravelsen, som angive om den Afdöde er 
et Barn, en Dreng eller Pige, en Qvinde eller Mand, og af hvil
ke Sygdomme de ere bortrevne. Disse Angivelser skeer da som 
oftest af ukyndige Paarörende, som efter deres stundom vrange 
Forestillinger om Sygdommene, give disse efter deres Tykke, som 
oftest falske Navne, hvorved Dödslisterne blive mindre paalidelige. 
I Aarene 1805, 6 og 7 findes paa Listerne for disse 3 Aar, 12 
at være döde af Börnekopper, skiönt der ved Lægernes Vidnes
byrd fuldkommen er oplyst, at de vare döde af andre Sygdomme, 
og at ikke een af dem vare döde af de genuine Börnekopper. 
Saaledes er det ofte Tilfælder at Sygdommenes Navne blive for- 
vexlede. Man finder derfor i vore Dödslister Sygdomme anförte 
som ikke have fundet sig i Staden, paa andre Steder findes den 
samme Sygdom anfört under forskiællige Benævnelser, andre reent 
udeladte, og paa mange Steder har man Grund til den Formod
ning at den sande Aarsag til Döden ikke er kommet til almindelig 
og offentlig Kundskab. Vores virksomme Etatsraad og Raadmand 
Pontoppidan, der med utrættelig og mangeaarig Flid og Anstræn- 
gelse har samlet statistiske Bemærkninger Kiöbh. vedkommende, har 
meddeelt mig sine doeumenrerede Anmærkninger, over Stadens of
fentlig bekiendtgiorte Dödslister, som vise ar de Dödcs Tal er 
langt större end de findes angivne og at især Selvmordernes og de



Druknedes Tal iblandt os paa en skrækkende Maade tiltager, 
hvoraf den störsrc Deel ikke kommer til offentlig Kundskab.

Nöiagtige Dödslister ere iblandt de vigtige Gienstande sotn 
indfores i Kirkebøgerne vist de, som medföre de störste Vanske
ligheder , da de i Almindelighed ikke kunde udfores uden lægevi
denskabelig Medvirkning. De bör over hele Riget, saavel i Byer
ne som paa Landet være ensformige og efter det samme Schema 
indrettede. Folkemængden i enhver Bye og i ethvert Sogn paa 
Landet efter sidste Tælling burde her vel ogsaa lægges til Grund, 
for at giöre en let Oversigt over Folkemængdens Formindskelse 
eller Forøgelse, og vise de Dödes Forhold til de Födte med Hen
syn ril Folkemængden. At angive de Döde for et heelt Aar, kan 
være nyttigt som et Resultat, men Listerne burde forfattes for 
hver Maaned og maaskee endnu oftere, saa at deraf kunde skion- 
nes hvilken Indflydelse de forskiællige Aarstider, og naar meteo
rologiske Bemærkninger tillige nyttes, Luftens Constitution, Varme 
og Kulde, Vindenes herskende Gang, Fugtighed og Tyrke kunde 
have havt paa Sygdom og Död. Det er fremdeles ingen uvigtig 
Sag saavel for Statistikeren som for Lægen, at blive ved Dödsli- 
sterne med Nöiagtighed underrettet om, i hvilken Alder Menne
skene döe. Vi blive i vore Dödslister ikkun giorde opmærksom
me paa Dödfödte, og nyefödte Börn i den övrige Barneklasse, 
paa Piger og'Drenge, og iblandt Voxne, paa Mænd og Qvinder*  
Vi vide ikke med Nöiagtighed hvor mange der döe i det förste 
Leveaar, fra 2 til 5, fra 5 ril 10, og siden i ethvert Decennium, 
hvor mange af de Voxne der döe givte eller ugivte, hvor mange 
Oldinge af hvert Kiön iblandt os, der opnaae en Alder af 70, 80 
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p.o Aar og derover; hvilket dog selv paa nogle Steder i de dan
ske Stater iagttages, vi vide endelig ikke iblandt hvilke Stænder 
Sygdom og Död have været almindeligst.

I de aarlige Dödslisrer som for hver Manned særskilt burde 
anföres, synes ar burde indeholde i tabellarisk Form, Lobcnutn- 
meret, de Dödes Navne, Kiönner, de Fuldbaarne, Dödfödtc, eller 
strax efter Födselen Dödcs Tal, deres Alder, og om de ere döde 
i der förste, fra det andet til det femte Aar og siden i ethvert 
Decennium , de Dodes Stand eller Næringsvei, Ugivte eller Givre, 
Enkemænd eller Enker, og hvor mange Born af hvert Kiön de 
efterlade, og endelig Sygdommen eller de tilfældige Omstændighe
der hvorved de ere bortrevne. Iblandt de Döde findes adskillige 
som ikke nyde den sædvanlige Begravelse, og disse savnes i Do- 
delisterne. Jeg nævner iblandt disse forst de Druknede, saavel 
de som tilfældigen eller ved Letsindighed sætte Livet til i Vander, 
som især de Ulykkelige, som forladte af Haabet og Religionen af 
disse blide Ledsagere paa Livets Bane, forladte af Tillid til deres 
Medmennesker og sig selv, vælge sædvanlig denne Dödsmaade 
fremfor andre. Den storsce Deel af disse synes ei at komme til 
offentlig Kundskab, da de som oftest vælge Tid og Sted til deres 
raske og uigienkaldclige Handling, saaledes tt hverken Omhue 
eller Kunst kan virke til deres Frelse, og ofre bortrives af Flavet; 
andre endog belæsse dem med Steen hvorved de synke, uden no
gensinde at blive opdagede. Det synes dog at være mueligt for 
Politier og den borgerlige Ovrighcd at opdage Savner af ethvert 
enkelt Menneske, om han endog kun havde opholdt sig een ene
ste Nat i Staden eller paa Skibene i Havnen og paa Kanalerne, 



hvorved mueligen ofte kunde tilveiebringts Oplysning om de 
Druknedes Stand, borgerlige Stilling, Alder og Aarsagerne som 
havde foranlediger deres Död ; ogsaa andre Selvmordere blive ofte 
i Stilhed begravede, tiden ar mældes til Indförelse i Kirkebøgerne, 
hvilker ogsaa er Tilfældet med dem som i Kiöbh. til anatomisk 
Brug blive afgivede til der chirurgiske Academie og det medicin- 
•ke Faculret, og de enkelte Forbrydere som efter Lov og Dom 
blive henrettede, disse burde dog iblandt de Döde anfores i deres 
særegne Rubrik,

Præsternes og Klokkernes Medvirkning ere hos os til nöiig- 
tige Dödslister uundgaaelig nödvendig, men ogsaa Lægernes Bi
drag naar det mueligen kan erholdes, bidrager meget til deres 
fuldkomne Nöiagtighed. I Kiöbenhavn og andre store Steder i 
Riger, hvor flere Læger findes, synes dette ikke at medfore uover
vindelige Vanskeligheder, ogsaa med Nöiagtighed at anföre de 
Sygdomme hvorved Menneskene ere bortrevne. I Hovedstaden 
döe faa Mennesker som ikke have erholdt eller kunde erholde en 
Læges Tilsyn. Velhavende Privatpersoner kunde erhværve Udfær
digelsen af Döds-Anmeldelsen af deres Huuslæger. De Militaire 
og Hospitals • Lægerne kunde udfærdige dem for de deres Tilsyn 
betroede Personer, og Stadens 12 Districtslægcr for de Fattige;' 
endelig maatte de Ovrige, som uden at være fattige, ei har kun
net eller villet söge en ordentlig Læge, forpligtes til at henvende 
dem til en såadan for at faae Beviset udfærdiget. Ogsaa da naar 
Lægen, som udsræder Dødsattesten, ikke selv har behandlet den Af- 
döde i hans Sygdom, vil han dog let være i Stand til at indhente, 
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í ¿ex mindste ehei al Sandsynlighed de Oplysninger som vare fo« 
reskrevne at skulde indhentes, n
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Da Döds- Anmældelserne bor være ensformigen affattede, ef
ter en bestemt Form og Orden, saa bor de ogsaa være alminde
lige» og tillige strække sig til den jödiske Menighed og andre 
Religions Secrer; de maae ikke allene indbefatte dem som doe af 
Sygdomme, men ogsaa dem som ved tilfældige Ulykker blive be- 
rovede Livet. Ingen Maade synes herril beqvemmere, end Blan
ketter, som i en vel indrettet trykt tabellarisk Form give Oplys
ning om de forhen anfortc Gienstande som onskes med Hensyn 
til den Afdöde, og som af Lægerne maatte udfyldes og underskri
ves. Hertil maatte ogsaa höre hastige Dödsfald, Mistanke om vold
som Dod ved Selvmord, Gift, udvortes Vold m. v., om Skindöd 
var at befrygte som forbyder hastig Begravelse, eller og om Syg
dommen syntes at have været af en saa smitsom Natur, at den 
kunde kræve Foranstaltninger til at hindre dens Udbredelse ; alt 
under den berettigede Læges Navn, som har behandlet den Syge, 
eller udfærdiget Arresten. Klokkerne, eller de som bestyre Begra
velsen ved de forskiellige Menigheder, og hvilke det nu er-paa
lagt at modtage Dödsannieldelser, maatte forsynes med disse Blan
ketter, afgive dem til enhver som bestiller Graven, og ikke tilla- 
de et Ligs Jordning, forend Blanketten efter den foreskrevne 
Form udfyldt var tilbagegive! ; Disse maatte da, som det hidtil 
ved Dodsanmeldelser er skeer i Hovedstaden, af Klokkerne sam
les, og ugentlig afgives til Politiet og Stadsphycicus, af hvis Virk
somhed og Iver med Grund kup.de yentes, at der vilde træffes 
Foranstaltninger til at nöiagrige Dödsli^tcr af kyndige og i dette



Fag övede Mænd kunde uddrages*  Disse nnarre da indfores i et 
•dertil indrettet Protocol, og Giénparten aarligen afgives til det 
kongelige Rentekammers Tabel comptoir, til videre offentlig Be- 
kiendtgiorelse, som især vilde være velgiörende for Statistikeren, 
og for Lægen.

hmU rrç ” »bob livp

I Kiöbeuhavti og andre store Steder, hvor der findes for. 
skiællige Læger, saavel civile som militaire, synes denne Frem- 
gangsmaade ikke ar ville mode betydelige Vanskeligheder, paa Lan
det derimod vilde den være forbundet med Besværligheder, da 
Lægerne her ere saa sparsomt fordcelte, og saa ofte fraværende, 
at man el kunde vente af dem, at de kunde cftersee alle Döde; 
dog vilde det medfore megen Nytte, om de foromtalte Blan
ketter til Udfyldelse af Vedkommende ogsaa paa Landet kunde 
indfores. Dette synes ikke at kunne skee uden Præsternes, Deg
nenes og Skolelærernes forenede Medvirkning, hvis forögede Ar- 
beide derved, paa een eller anden Maade maatte paaskiönnes. 
De Dödes Kiön, Navn, Alder, Stand, Næringsvei, om de vare 
givte eller ugivte, Enker eller Enkemænd, og hvor mange Born 
af hvert Kiön de efterlade, kunde ved Efterspørgsel af Vedkom
mende med megen Sandsynlighed opdages; men vanskeligere vil 
det være for dem at angive af hvilke Sygdomme de vare bort
revne, da Lægens Oplysning herom som oftest ikke kan indhen
tes. Statistikeren er det især magtpaaliggende at kiende Folke
mængdens aarlige Tilstand, de Födte, de indgaaede Ægteskaber, 
de Döde, og endelig deres Forhold til hinanden. Ar kiende de 
Sygdomme hvorved Menneskene ere bortrevne og især i paakom- 
mende Epidemier af smitsomme Sygdomme, og hvor mange deraf 
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ere döde, cr derimod mere oplysende for Lægen og naar denne 
Kundskab anvendes, upaatvivielig velgiörende for der Offentlige. 
Sygdommenes Navn hvoraf Menneskene döe, synes derfor ei at 
turde blandes med de övrige statistiske Efterretninger, men an- 
fores i hver Sogn i et særegent dertil indretter Protocol, hvori 
hver Maaned de som döde af hver cnkelr Sygdom kunde anmær- 
kes, og især de som döde af herskende Epidemier. Da jeg ikke 
indseer at Lægerne paa Landet mueligen kan bestemme de Syg
domme hvoraf Menneskene döe, saa kan denne Oplysning allene 
erholdes igiennem Præsterne, Kirkcbetientcrne og Skolelærerne« 
I Heinzes Materialien zur Statistik der dänischen Staaten XXVII 
Tabeli, angives Sygdommenes Tal ril Dödslisrernes Brug, efter 
Oeder, til 136; Kiöbcnhavns Sygdomslisrer indeholde 72 Sygdom
me, Hensiers Classefication 43, Siiszmilchs 53, Londons 59, Ber
lins 67, o. s. v. Neppe kan af de Hrr. Præster, Degne og Sko
lelærere ventes den Grad af medicinsk Kundskab, at bedömme 
Sygdommenes sande Beskaffenhed, og at give dem det rigtige Navn 
som i Tabellen findes anfört. Det er ikke sieldcnt paa det men
neskelige Livs Bane, at jo srörre den .Grad af Nöiagtighed er, som 
man önsker og attraacr, desto mere bliver Sagen indviklet og 
sammensat, hvorved man ofte mere fierner sig fra det Öiemed 
man önsker ar opnaae. Selv den, endog övede og erfarne Læge, 
moder ikke sielden store, og ofte uovervindelige Vanskeligheder, 
ved at bestemme Sygdommens sande Beskaffenhed og at bringe den 
under bestemte Slægter og Arrer,, mindre kan man vente det af 
de ellers ogsaa oplyste og dannede Mænd, som ikke have opoffret 
dem til Lægevidenskaben. Efter min Mening kan man nok anta
ge at inret Sted i hele Europa de saa sammensatte Sygdomslister 
hvoraf Menneskene döe, ere forte eller især paa Landet kan fores 
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med den Nöiagtighed og Paalidelighed, som kunde under mange 
Omstændigheder afgive bestemte og sikkre Resultater. Mange 
Sygdomme findes vist saa tydelig characteriserede, at ethvert dan- 

• net Menneske ci lettcligen kunde miskiende dem, og at deres
Navn endog ved Efrerspörgelser kunde angives; Ved andre er det 
derimod ikke Tilfælder. Upaatvivlelig maane Districtslægens Op
lysning nyttes, naar den kan erholdes, hvilket især vilde være Til- 
fældet under herskende Epidemier, for at bestemme deraf hvor 
mange i hvert Sogn ere döde, og for da at indföres i Dödslisrer- 
ne og Kirkebogen. Naar Sygdommene hvoraf Menneskene döe, 
under et meget mindre Tal bleve tabellarisk das si fiter ede > saa holder 
jeg det aldeles ikke for umueligt at dannede Mænd som Præsterne, 
Degne og Skolelærerne ved nogen Vejledning, som f. Ex. ved at 
nytte vor saa fortiente Mangors lægevidenskabelige Skrivter for 
Landboerne, kunde giöre sig bekiendr med de almindeligste Til- 
fælde af de paa Listerne anförte Sygdomme.

Det vilde lede mig for langt over de Grændser jeg har fore
sat mig for disse Betragtninger, vel ogsaa overgaae mine Evner, 
at sammenligne vores og andre Nationers Folkerals-Fode-Ægteskahf- 
og Dødelister, og at angive den tabellarisk Form, som kunde gi
ves disse og Kirkebögerne i de danske Stater, som fortiente eens- 
formigen at indföres. Dette vilde være en værdig Beskiæftigelsc 
for en Samling af kyndige Mænd i og uden for Lægestanden, og 
upaatvivleligen blive almeennytrig og velgiörende.

Jeg tillader mig endnu at tilföie ■ûde Anmærkninger i) Da 
Kirkebögerne i Almindelighed afgive det eneste.offentlige Document 
hvoraf Menneskenes Alder, ægteskabelige Forbindelse og Dödstid, 
hvilke i det borgerlige Liv ofte kan være af megen Betydenhed, 
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kan bestemme?; øg da disse ved Ildsvaade og andre tilfældige Om
stændigheder kan forkommes hvorpaa Exempter hos os ikke mang
le ; saa vilde det være nyttigt for det Offentlige, om disse Kirke
boger kunde høides i Duplo, og at det ene Exemplar kunde saale- 
des forvares at det ikke kunde tilintetgiöres i paakommende Ildebrand.

2) Kirkebøgerne, saavelsom Fode-Ægreskabs- og Dödclisterne 
blive høs os forte, ikke efter den borgerlige Tidsregning, hvilket 
paa adskillige andre Steder skeer til Nytaar, men fra Kirkeaareti 
Begyndelse, som indfalder imod Slutningen af November. Jeg ind
seer aldeles ingen Nytte heraf, men vel at denne Tidsregning i 
Beregninger og de statistike Resultater som deraf kunde uddrages, 
kunde foranledige Uorden. Det synes derfor ar ville medföre Nyt- 
te, om saavel Kirkebøgerne, som Föde-Ægteskabs- og Dödelisterne 
bleve forte efter det borgerlige Aars Bestemmelse,

Maaskee det Kongl. Vidensk. Selskab maarte, finde den Gienstand 
iom Jeg har omhandlet værdig dets Opmærksomhed. Iblant de mange 
almeennyttige og velgiörende Arbeider som ved Selskabets heldige Be
stræbelser bleve udforte, vilde det maaskee være er værdig Æmne om 
Resultaterne afFolketællinger, og af Fode-, Ægteskabs-og Dödslister i 
de danske Stater, som Jeg formoder af det Kongl, Rentekammerets Ta- 
belcomptoir kunde erholdes, i Selskabets Skrifter aarligen kunde blive 
bekiendtgiorte. Dette ere da de almindelige Betragtninger, som jeg 
fremlægger for det Kongelige Videnskabers Selskab, og som nok er*  
de sidste der fra min Haand fremkomme. Jeg beder Selskabet at be
dømme dem med Skaansomhed om Oldingens svækkede Evner ikke
nuatte have fyldestgiordt dets billige Forventninger.
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1 min Afhandling om Grønlændernes Fange - Redskaber ved Sæl
fangsten, som findes indfort i Selskabets Skrifters 5te Binds edet 
Hefte, lovede jeg p. 129. ar ville i en anden Afhandling give 
Efterretning om deres Fange - Redskaber ved Landdyr- Fugle- og 
Fiske - Fangsten. Med Selskabets Tilladelse opfylder jeg nu det
te mit Lofte, og bliver da nærværende Afhandling ar ordne i 
3de Hoveddele: I. Landdyr - Fangsten. II. Fugle ■ Fangsten, og 
III. Fiske-Fangsten.

I.
Landdyr - Fangsten og dertil henkóvende Redskaber.

Landdyr - Fangsten har aldrig været saa berydelig for Grøn
lænderne, som Sælhunde - Fangsten, men dog tilforn betydeligere,

)

end den nu er, da Landdyrene ere bievne saa faa og fordrevne, 
siden Skydegcvæhrerne bleve indförte ved de Danskes Ankomst ril 
Landet. De Landdyr, man havde, og endnu tildecis har, ar ef- 
tersætte, ere især Rhcnsdyret (Cervus Tarandus), Field - Ræven

Vide Set. Skr. VI Deel. II Hofte 1816> G g
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(Canis Lagopus) og den hvide Hare (Lepus variabilis)*).  Thi 
Hvidbiornen (Ursus maritimus) er mere at regne til Söe- end Land- 
dyrene, da den meest opholder sig paa Isen, saavel den faste lis 
•om Drivisen, og svömmer fra en Iisflagge til en anden for at 
giöre Fangst, og kun, naar Drivisen kommer nær under Lander, 
pleier undertiden at srige op paa Landet, hvorfor og til den 
gierne anvendes samme Fangeredskaber som til Sælhunde og an
dre Söedyr, og især dræbes den strax med den store Lentze**)  
af flere i Selskab og helst naar de træffe den svömmende, thi 
paa Isen holder den ofre længe ud og bryder mange Lentzer 
for Grønlænderne ; derfor, naar de træffe den paa Isen med Hun« 
deslæde, slippe de Hundene lös til Hielp at forfolge den, og 
imedens den mod dem forsvarer sin Bag ved at sætte sig til 
Modværge, giver den sig deslettere til Friis for Jægerne, som 
da faae Held til at lentze den***).

•) Denne har jeg i min Fauna grönl. p. 25. Spec. 25. beskreven under 
Navn af Lepus timidus, fordi jeg troede, at den i det væsentlige 
var een og samme Art, som den almindelige Hare, og kun at an- 
see som dens Varietæt, men, da andre siden have sat den for sig 
selv, som et særskilt Species under det Navn variabilis, vil jeg og 
fdige dem heri, og gierne lade den beholde dette Navn, skio’nt
det ikke just passer paa den grönlandske Hare, der stedse er hvid 
baade Sommer og Vinter, og derfor snarere tilkom Navnet albus el
ler candidus.

**•) See min forrige Afhandling paa anforte Sted p. 167. flg. 9.

***) Som det forestilles i Egedes grönlandske Naturel • Historie paa en 
Kobbertavle ved p. 45,
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Hvad Rævefàngstcn angaacr, da har jeg allerede derom 

meldet i min Beskrivelse over Field - Ræven*)  og kan her forbi- 
gaae, saa ar kun rester angaaende Rhensdyr- og Harejagten. Til 
den brugde de fordum et stort Slags Flitsbue, som nu er bieven 
fortrængt af Bosser, hvor disse kunne haves, som Tilfældet er 
i Nærværelsen af alle Colonierne, hvorfor den siclden forekommer, 
og kan ansees som en Antiqvitet, uden i de fra Colonierne længst 
bortliggende Egne Nord og Ost paa Landet ; Men denne Bue er 
dog heel kunstig sammensat, saa at den fortiener omstændelig 
Beskrivelse med sit Tilbehör**).

*) Nye Samling af Selskabets Skrifter 3<3ie D. p. 444. og folgende 
med hosfoiet Kobber.

Thi Crantzes Beskrivelse over denne Bue i lians Hist, von GrönL 
i. p. 194. er alt for kort og ufuldstændig.

Gg 2

Hele dette Jagt-Redskab med sit Tilbehör kalde Grøn
lænderne under eet med det Navn Pissiksisak, og bestaaer af 3de 
Hoveddele: A. Buen, B. Pilen, og C. Koggeret, hvilke jeg hver 
for sig maae beskrive.

A. Flitsbuen selv (Fig. 1) kaldes Pissikse o: den som 
skyder ud (af Pissikpok, skyder eller træffer med en Buepiil; 
fordi det er den, der giver Pilen sin Kraft at skyde Dyret), og 
bestaaer igien af 3de Stykker: a. Buetræet, b. Strengen og c. 
Strammetiinerne.

a. Buetræet (Fig. 1, a.) kaldes Pissiksib Kerssukta o; 
Buens Træeværk (af Kerssuk, fældet Træe) , er næsten ret ud og 
kun lidt böiet, giort af et Slags rödagtigt, stærkt boieligt, Fyr-

»B1 • ; t JO . \■ i tji. r'j ‘ ’ 1 li- 7?' Off*  . A . > • [7 ■» 



rerræe kildet Ikkck*);  Længden er if i sf Al, Breden i*  Tom. 
og næsten ligesaa tyk, oven til flad, neden til buglerund ; Paa 
hver Ende er fastsat et Stykke Been eller Horn, der har en 
Knap som et Hoved og er indklöftet ved Siden, kaldet Innur- 
saursak (af Innursak, en Menneskeligning), men Knappen selv 

' (fig. i , cc) kaldes Nokarsarbik □: Strækkesredet (af Nokarpok, 
’strammer, strækker), fordi dette Endebeen, som er inden i

*) Som blant flere Slags Drivetræe kommer drivende fra Soen med Driv
isen, rimeligviis sammesteds fra, som jeg om den har giort sand
synlig i nye Samling af Selsk. Skrift, ßdie D. p. 79. og folgende.

•*) Hvad Senetraad er, og hvorledes den forfærdiges, har jeg forklaret 
i min Afhandling om de Grønlandske Sæle i Naturhistorie Selsk. 
Skrift. Jste Bind p. 139, lo.

4**)' Hvad disse ere, og hvoraf giöres, har jeg forklaret i næstanforte 
Skrift i iste Binds adet Heftç p. 15 t.

huult, hvori Buetræet er stukket og tilnagler, tiener til at bin- 
;'de Srræng og Strammeline omkring, og er endnu til mere

Standhaftighed omvunden midt paa med een af Stramelinerne, 
der akilfes fra de andre at giöre en Lykke heromkring (fig. i, bb).

b. Buestrcrngcn (Fig. i. d), der kaldes Nokartak o: det 
Strakte, er af mange omflettede Senerraade **),  der skilles ad ved 
Enderne, for at giöre 2 Endelokker at slaae omkring Knappene, 
men, naar Buen skal staae slap, bruger man en ¿die længere 
Lokke, som er föiet til Enden (fig. 1, e).

c. Strammelinerne (Fig. 1, f) kaldes Kyak, ere paa Byg
gen af Buetræet, omtrent 12 i Taller, af flettede Senetraade el
ler Kobbe-Remme***)  langs hinanden, men deles ad ved Enderne 
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og gaae uden om Knappene, tiene til at holde Buetræet altid 
stramt, og 2 af disse Liner ere længere end de andre til oven- 
meldte Erug at vindes om Midten af Endebenet*).  Bindselet, 
kaldet Kclernera (af Kclerpok, binder) bestaaer af andre Senetraa- 
de paa tvers over Srrammelinerne paa begge Sider af Midten mod 
Enderne, for hvilke ere giorte Indskiæringer i Træer, da de 
tiene til at holde Srrammeliinerne samlede, at de ei skulle ad
spredes uden for Træet (fig. 1, g); fra disse gaae atter andre 
paa langs og forene sig med Strammelinerne til at stramme paa 
ny (fig. i, h); uden om dem alle ere tyndt vundne enkelte 
flettede Sencrraade, kaldte• Nervngee □: dets Baand, som holde 
alting tæt ved Træer (fig. 1, i).

*) Crantz siger vel 1. c., at de giöres af Fiskebeen, men dette érin-igtigt.
\ **> See min Afhandling i 5 te Binds 2det He ft o. p. 159, I.

B. Pilen (Fig. t) kaldes Karksok o: den som sprænger 
eller giör Hul, og bestaaer af a. Skaftet b. Filtrene c. Benet og
d. ffrnet. Pilens Længde retter sig efter Buen, dog gierne 

Alen.

a. Skaftet çfig' 2, a) kaldes Karksub Kerssukra d: Pilens 
Træeværk , giöres af ct Slags let og hvidr Drivetræe kalder Unar- 
sivik, der ligner Gran**),  for at kunne være let til at fare igien- 
nem Luften; der er tyndt og trindt med en Klöft i Enden, kal
det Erka o: dens Mundvig (fig. 2, b), som sættes over Bue-

.«trængen. .

b. Filtrene, Sulluee (fig. 2, c), ere gierne Kavnefiære, 
som sidde paa Skaftets överste Ende, til hver Side een, og ere 
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med begge Ender bundne fast ved ryndt Fiskebeen eller Senetraad ; 
Disse Fiære holde Pilen i lige Stilling i Luften.

e , ' . » , . > ». t ■ - • • • • * > *

*) Sammes Tilberedning har jeg viist i Naturhist. Selsk. Skr. 1. e. p. 149.

c. Benet, kaldet Nåkok (fig. 2, d.) er af Rhenshorn, maa- 
delig langt, fladtrindt, hvori Endejernet sættes; det er indstodt i 
Skafret i et Endehul, kaldet Nakolerbia, og omvunden med et 
Bindsel af Fiskebeen, Nervngee, (fig. 2, e.). Paa Siden af samme

■ ' 
ere Modhager, Akingee, (fig. 2, f.) til ar holde tilbage i Byttet, 
enten kun 1 eller 2 paa een Side, eller'3» hvoraf 1 paa den an« 
den Side, men ogsaa undertiden 7 alle paa een Side.

d. Jernet> kaldet Ullunga (fig. 2, g.), er fladt, spidst, tre
kanter, skarpt, undertiden af Messing; der er sat fasr i en Klöft • 
i Nakok, og'tilnagler, da saadan Klöft kaldes Ullulerbia,

C. Koggeret kaldes Pôktak (Fig. 3.), er syer af sort Sæl
skind, Erisak, som kan holde Vand ude *),  og tiener saavel for 
Pilene, som Buen og Madposen. Dets ovcrste længste Deel (fig. 
3, a.) kaldes Pissiksim Inna o: Buens Sted, fordi det tiener egent
lig for Buen at ligge i; men Aabningen i den ene Ende, Mangu- 
lerbik o: Indourtesredet (fig. 3, c.}, er tilfælles ogsaa for Pilene; 
Dets nedersre Deel (fig. 3 , b. b.) kaldes Karksum Inna 0: Pilens 
Sted, fordi Pilene der ligge, samme lober i eet med foregaaende. 
Dertil kommer Takoarbik, Madposen, der sidder paa Siden, som 
en Parronraske (fig. 3 , d.) og hænger paa en liden Pind oven til 
(fig. 3, f.) Ogsaa er oven til anpasset en Rem at bære alting i 
over Hovedpanden, kaldet Nangmaut (fig. 3, e.) ; thi Gronlænderne 
bære gierne deres. Dragter saaledes.

I
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Med denne Flitsbue skiöd man Rhensdyr og Harer, da man 
enten eenlig stial sig paa dem, og kunde paa lang Frastand træffe 
temmelig vist, eller og, naar Dyrene vare mange, man anstillede 
en Klappejagr, da Qvinder og unge Folk omringede dem, og paa 
dé Steder, hvor ingen Mennesker vare posterede, satte man op- 
stiltc hvide Kieppe med en Græstorv paa ril Skræmsel; Saaledes 
jagede man dem enten til Mandfolkene, som laae i Skiul bag op« 
rettede Steengierdcr, kaldte Tellut o: Skydeskiul, (der endnu vises 
hist og her, som blotte Mindesmærker om saadan Jage, og hvoraf 
man tillige seer, hvor nær Rhensdyrene da have været Söekanten 
frem for nu) fra hvilke Skiul man da skiöd Pilene i dem ved de
res Forbifart*),  eller og man drev dem ud i store færske Soer, 
hvor da Mandfolkene i deres Kajakker forfulgde dem med deres 
Söepile **)»

Hai •en have de ellers undertiden været behændige nok til at 
lure sig paa, medens den sov i sit Lcie, og da stenet den til Dö- 
de. Andre fange dem og med en Snare hængende paa en Snor 
som to Personer fore imellem sig, og anpasse samme over dens 
Hoved, hvorved den enten qvæles eller gribes i dem Forvirring; 
dog dette skeer siclden.

II.
Fugle-Fangsten og dertil henhortnde Redskaber.
Til Fugiefangsren vide Grønlænderne forskiellige Midler at 

bruge, andre til Landfuglene og andre til Söefuglene, Landfuglene 

*) En saadan Klappejagt sees afbildet hos Egede 1. c. ved p. 33.
**) Harpuner og Lentzær (see min forrige Afhandling i Selskabets Sk»

5 B. 2 H. p. 131 og 166.
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ere dog kun faa, og stiges ikke meget, saa ar denne Fangsr bliver 
heel ubetydelig for dem. Fiskeørnen (Vulrur Albicilla) blev forhen 
skudt med nysbeskrevne store Flitsbue, enten naar den sad stille 
at hvile sig og nian kunde stiele sig paa den bag en höi Steen, 
eller ved at forfølge den, naar den svævede over Fieldtoppene, 
da det 1er kunde skee, medens den længe holdt sig stille i Luf
ten. Falkene (Falco rusticólos, fuscus og Islandus), Uglen, (Strix 
Nyctea) og Ravnen (Corvu's Corax), skiöd man ligeledes fordum 
med Flitsbuen.

Til Örnen brugde man endnu 2de andre Fangemaader : 1) 
Min grov om Vinteren er bredr Hul i Sneen, hvori lagdes Fode 
for den, og rundt om Kanten paa Hullet anpassedes en Snare af 
Kobberemme eller Fiskcbeen, der skiuldes med tynd Snee, og 
trak den sammen om Benene p.ia den, naar den satte sig i Hul
ler for at æde; Saadan Snare kaldes Kellorartout, (af Kcllorartor- 
pok, fanger med Snare). 2) Man gav den saameget Spæk, den vil
de æde, da den inden at ende den gdie Kobbe Spæk blev saa mat, 
it man kunde gaae ril den og slaae den ihiel ; dog da dette var et , 
kostbart Fangemiddel, brugdes det kun, naar Ornene samlede dem 
af Hunger i Flokketal, og srörre Skade kunde befrygtes.

Til Ravnen brugdes og den samme Maade, som til Ornen, 
tt snare den i Sneen; Men andre giorde sig en Hule i Sneen, 
hvori de satte sig, og tillukte med tynd Snee over sig, lagde der 
oven paa et let Stykke Lokkemad ; Naar da Ravnen satte sig at 
æde paa den tynde Snee, gik dens Kloer igiennem, og Mennesket 
i Sneehulen greb den om Benene.



Men disse Fangcmaadcr bruges nu sieldcn , siden Bösscn er 
kommen i Brug, der gieldcr isteden for dem alle, og skaffer vis- 
scrc Bytte*

Rypen (Tetrao Lagopus), som den eneste Landfugl man 
giör sig nogen ret Umage for, veed man behændig at fange med 
cn ordentlig dertil indrettet Rypesnare, kaldet Nigartout (af Ni- 
gartorpok, fanger med Snare), som bestaaer af en lang flettet Se- 
netraadsnor, i hvis Midte er anpasset 3^4 sniaa Snorer, kaldte 
Nigak, som opbindes til Hovedsnoren ved fine Srraa, at de skulle 
ei lobe sammen af Vinden, men dog ei være fastere hæftede, end
at de jo let kunne frækkes löse; Saadan cn Snare behængt Snor
have ade Personer imellem sig, og med et got Syn, som de gier
ne have, söge de at faae passet en af de smaa Snarer over Hovedet 
paa Rypen, som ei begriber, hvad det er, og staaer kun og dreier

I

frem og tilbage med Hovedet; naar man nu mærker, at Snaren
er kommen ret over Hovedet, giver den ene Person Slip paa Sno
ren, og den anden haler til sig, da Rypen, ved at ville flyve, 
trækker Snaren ud, bryder Straaet, hvorved den var hæftet, og 
qvæles. Denne Maade bruges endnu, og jeg bar selv været 
med at snare Ryper saaledes; det er en fornoielig Fangst og ci
saa vanskelig at iværksætre, saasom Rypen til visse Tider om Vin
teren cr meget spag og lader sig vel komme nær, thi jeg har end
og ofte med min Flint maattet gaae noget tilbage, for ei at mas
sky de den, naar jeg var paa Jagt*

Andre der forekommende smaa Fugle, som: Lapjpurven 
(Fringilla lapponica), *Snrcfuglen  (Emberiza nivalis), Sisseroniken (Frin- 

Vid. Sd. Sir. VI Deel. II Hafte 1816. H h



gilla linaria) og Steendolpen (Motacilh Oenanthe), finges kun af 
Born, især naar de mod Vinteren komme paa deres Flyttercise 
ned til Husene, og da paa 3de Maader: 1) ved Snarer af de smaa 
hestehaarlignende Fryndser, der sidde om Hvalbardernes Rand, 
hvilke de anpasse i Engene over de (Jrter, hvis Fröe de söge, 
eller paa smaa Græstorve og roppede Stene, hvorpaa er lagr en 
Regnorm ril Lokkemad for Sreendolpen, hvori Fuglen da bliver 
hængende med Fodderne. 2) Ved at giöre en ophöiet Kreds, hvis 
Midte de opfylde med smukke grönne Urter, som Fuglen pleier 
at söge, men om Randen anlægge en större Snare af Fiskebeen 
med en Line at trække paa, naar de see Fuglen i Midten, og saa- 
lcdcs snærer den om Fødderne. 3) De skyde dem og med smaa 
Flitsbuer, der næsten cre som Europæiske Borns, og med hvilke 
de grönlandskc Drenge skyde temmelig vist; Pilen dertil bar et 
spidst Jern eller Been i Enden, og i Buetræet er et Löb for den 
at skydes frem i ; Strengen er af Senetraad og isteden for Stille
pind bruges Fingrene at skyde den op med.

Men Stiefnglene ere desflere og for Grønlænderne vigtigere, 
hvorfor de og ril deres Fangst have udfundet kunstigere Redskaber, 
Især kommer her i Betragtning deres Sticfuglepiil, kaldet Nugir, 
hvilket Navn den har tilfælles med en Snor at trække noget paa 
(af Nugipok, trækker noget paa en Snor, Traad etc)-, fordi man 
ved at træffe Fuglen med denne Piil ligesom trækker den derpaa, 
da den bores igiennem og ofte kommer ril at sidde langt op paa 
Pilen*).  Dens Hoveddele ere 4, nemlig: 1. Skaftet. 2. Pilenselv.
3. Sidepilene og 4. Kastetraei.

*) Crantz kalder den urettelig Nuguit i sin Hist, .von Grönl. p. 196. og 
hans Beskrivelse over den med Figur er tildecis urigtig.
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ï. Skaftet (Fig. 4, a - h) cr af Træe, som er let i sig og 
dog ci for aabent til at trække Vand, nemlig: Unarsivik*).  Dets 
Længde og Tykkelse er ubestemt; Sydlændingerne have gierne de 
störsre. Det er trindt, dog i Midten, hvor Sidepilene ere anpas- 
sede, noget rykkere end mod Enderne. I överste Ende er et li
der trindt indhulet Rhenshorn - Stykke indsat., kaldet Kakkogeksak 
0: noget ar gnave i, da Kastetræet deri har sin bevægelige Gang 
(fig. 4, a.). Tæt under samme er Skaftet bredere udrundet som 
et lidet Hoved, kaldet Niakuta, (af Niakok, et Hoved) for at 
skaffe Kastetrteet fri Gang, og er gierne eet Stykke Træe med 
Skaftet selv (fig. 4, b.); Stedet tæt neden for samme (fig. 4, c,) 
kaldes Kakkoga o: det paagnavede, fordi Kasterræet der har sin 
Plads og Paagnavning med sin inderste Huling. Den Deel af 
Skaftet, som er neden for Sidepilenc og nærmest ved Pilejemcr} 
kaldes Sioa o: dets Front, fordi den vender forud (fig. 4, d.).

2. Pilen selv kaldes ved Colonierne Pilejcrn, fordi den for 
det meste er afjern, og kiobes ved Handelen ; den er trind og maa" 
dilig spids (fig. 4, c.); for Beseilingcn brugde man den af Been 
(fig. 5»)> og bruger den endnu, hvor man er langt fra Colonier- 
ne. Med Pilejernet har det sig ellers i Henseende ril Navn, Stör- 
relse og Modhager (fig. 4, f.), som med Kastepilens**);  Modha
gerne holde imod, at Fuglen ei kan faae Pilen slidt af sig; Been- 
pilen har og en Modhage, (fig. 5, a.), men kortere og tykkere,

*
*) Jevnfö’r heroin 5te B. idet H. p. 159.

♦*)  Jeyhför min forrige Afhandling i Selskabets 5 Bind 2 Hæfte pag. 
160, 2.

H h 2
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saivelsom Pilen selv, der er mere plump end den af Jern*).  Pi
len bankes ind i Skaftets nederste Ende, og saadant Hul kaldes 
Mangulerbia □: dens Inddrivelses Sred (fig. 4, g.), men, paa det 
Træet ei deraf skal sprække, og at Pilen kan sidde paalidelig, er 
det forst ombunden med Fiskebeen paa Skaftets Ende (fig. 4, h.), 
hvilket Bindsel kaldes Nervnga, og dets begge Ender ere dybt 
indskaarne i Træet; fra dette Bindsel gaaer et tyndt Srykkc Fiske
been, kaldet Pitivta o: dets Line (fig. 4, i.), som er giort fast 
oven for Sidepilene paa Kakoga (see oven for under Skaftet) med 
ct Bindsel af nysmeldte Egenskab (fig. 4, k.), og Linen er med 
begge Ender stukken ind under hvert Bindsel; Den tiener til, om 
Skaftet blev brudt, da at holde begge Dele samlede, saa Jernet ci 
skulde synke, men flyde op ved Skafter.

3. Sidepilene kaldes Air, ere 3 à 4, korte, anpassede paa 
Skafters Sider lidt over Midten og henimod Pilejernet (fig. 4, 111 
og fig« 6«), °g krumme ud til Siderne, fordi de ere bestemte til 
at fange Fuglen op, om den egentlige Piil skulde slaac Feil. De 
cre helst af Rhenshorn eller Been, have hver paa den inderste Side 
3 à 4 Modhager (fig. 4, m. og fig. 6, c.) af Egenskab med den, 
som findes paa den forommeldre Beenpiil (fig. 5, a.). Paa det 
Sted, de sidde, ere indgravne i Skafret ligesaamange dybe Furer, 
kaldte Alergvee, der gaae skiævt ind i Træet, at Sidepilene der 
kunne indstikkes og sidde fastere under der modstaaende Træe; 
derfor ere og Enderne aflange, spidse og krumt afpassede, da saa-

*) Crantz siger 1. c., at den har kun een Modhage, ventelig for at skil
le den fra Kastepilen med 2 Hager, men det er ugrunder, da begge 
Slags have een og flere i Flæng.
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dan istandgiort Ende kaldes Kingarnera (fig. 6, a.) og har mange 
smaa Huller, hvorigiennem den bindes fast (fig. 6, b.); Disse Si
depile ere fastbundne til Skaftet paa 2de Steder med Senetraad 
nogle Gange flettet; Det forste Bindsel ganer omkring de överste En
der meget stærkt, da de endog binde Kingarnera inde i Hullerne 
Alergvee, og til större Styrke er for Enden indfletret i Senetraa- 
den ct tyndt Stykke Fiskebcen, som noppe bliver synligt, hvil
ket Bindsel kaldes Kemckejutei (fig. 4, n); Det sdet Bindsel er 
længere ud over Midten af Sidepilene, da Scnetraadene flettes om 
hvert Horn især, desuden ind i hverandre paa adskillige Maader, 
efter Grønlændernes sædvanlige Behændighed, og kaldes Aliutci 
(fig. 4, o.).

4. Kastetræ&t, kaldet Norsak, bruges til at kaste Pilen fra 
sig med, naar det med sin krumme Hage i överste Ende anpas- 
ses i Pileskaftets Kakogeksak (see oven for) og anlægges med sin 
hule Rende paa det trinde Skaft; Det er af samme Beskaffenhed, 
som Kastepilens, da man bruger eet og samme Kastetræe til begge 
Slags Pile*).

See hvilken Mechanismus Nødvendigheden har kunnet lære 
et ellers dorskr Folk, og ligesaa vittig er denne Piils Brug; Thi 
herved maae iagttages adskillige Haandgreb, i hvilke de ere tem
melig udlærte. Brugen deraf skeer ellers omtrent paa samme Maa- 
de, som ved Kastepilens Brug**),  kun med den Forskiæl, at der

*) Jevnfor min forrige Afhandling 1. a. p. 164, 6.
**) Som sammesteds p. 164. er ommeldt og jeg derfor finder overflødigt 

her at igientage.
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maatte Sideblæren være opvendt, men her Strækkelincn, for at 
holde Pilen desbedre i Ligevægt, naar man hæver den, og at man 
kaster denne Piil höiere i Veirer end Kastepilen; Har en Fanger 
begge Pile liggende for ved sig paa Kajakken, saa ligger Soefugle- 
pilen paa venstre Side med Enden op til Kajakstolen.

Men ikke alle Söefugle kunne fanges med denne Socfugle- 
piil ; Det skeer kun især med dem, som pleie at dykke under 
Vandet for at söge deres Föde, og med nogle af dem vanskeligere 
end med andre. De Söefugle , man meest fanger dermed , cre 
Eddcrfugleiie (Anas mollissima og Anas spectabi 1 is), Alkcartcrne 
(Alca Pica, Torda, impennis, árctica og Alle)*).

Hvorledes det gaier til med Edderfugle-Fangsten, har jeg 
•mstændelig viist under den pukkelnebbede Edderfugls (A. spectabi- 
lis) Beskrivelse i Naturhistorie-Selskabets Skr. 2. B. 2. H. p. 78. 
som jeg ikke her vil igienrage.

Alkefangsten ved denne Piil gaaer lettest for sig med den 
saakaldte Boefiar (A. Alle.), thi den er en af de dummeste Söe- 
fuglc, og, da den næsten altid sidder og piasker i Vandet med 
sit Ncb, kan man komme den temmelig nær, især naar den om 
Efteraarct og Vinteren kommer i Hobetal under Landet; Mærker 
man, ar den er mere sky end sædvanlig, da flöiter man fint og

/

*) Man tillægger mig i König!. Schwedisch. Aofidemie der Wissenschaf
ten Neue Abh. 9ter Band p. 201. at skulle have opdaget i det 
grønlandske Hav nok en Aikeart, navnlig: A. cirrhata, men det er 
en Ære mig ei tilkommer, og jeg begriber ikke, af hvad Kilde 
slig Efterretning kan være .¿ist.
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afbrudt, for at giöre den godtroende og skaffe den noget at lytte 
efter; Dykker den end under, saa kommer den dog snart op 
igien, og bliver inden en foie Tid udmattet fremfor andre 
Söefugle.

Efter den skeer Fangsten meest og lettest med den rpidsneb- 
bede Alke (A. Pica.) og Klubaíken (A. Torda.) enten de træffes een- 
lige i Söen, da man gierne for at giöre dem trygge, pleier at ud- 
raabe stödende : Sy, Sy, Sy, og da pleier man at kunne komme 
dem temmelig nær, saasom de af Forundring blive siddende at 
gabe paa en, og kan man saa uformodentlig overrumple den med Pi
len, eller om den end faacr dukket under., saa kan den dog, da 
det skeer i Frygt og Hast, og den ei bliver forinden ret opblæst, 
ei holde saa længe ud, som ellers, eller og, hvor de træffes i 
Hobetal i Indvigerne mellem Landene, da flere Kajakroere samle 
sig, for med forenet Flid ar eftersætte den med deres Pile, da 
den for at undgaae en Piil træffer for en anden; Man indringer 
da vel ikke Flokken, som er i færd med at dykke under for at 
æde, men man skyder ligefrem med Kajakkerne midt igiennem 
Flokken at tage med paa Veien, saamange man kan faae, naar de, 
ingen Fare forventende, komme oppippende fra deres Dykkesteder, 
hvor Fangerne ved deres stærke Roening ere komne dem nær, 
medens de vare under Vander, og, naar man da har gaaet dem 
igiennem, holder man stille under Landskyggen nogen Tid, ind
til de igien komme i Rolighed til at æde (thi ellers vilde de fly
ve ud af Vigen), og da vender man tilbage igien paa samme Maa- 
de, saaledes fortfarende Dagen igiennem frem og tilbage.



Til den spidtnebbede Alke (Alca Pica) veed man ellers endnu 
sde andre Fangemaader, som jeg ci km forbigaac ae ommelde, 
nemlig:

a. Hvor den gives i Mængde, og mange Fangere boe paa 
en Fangeplads, pleier man og ar omringe dem i Soen og drive 
dem paa Land, da de ci gierne lade sig tvinge til ar flyve; Imid
lertid ligge Qvindfolkcne paa Strandbredden med skiulre Hoveder 
kigende ud imellem Armene, og give sig strax til at forfölge Al
kerne, som uden at mærke Ufred ere komne paa Land, og gribe 
dem levende, saasom de ere slette til Fods og kunne vanskelig 
undlobe, thi, skiönt de kunde flyve bort, driste de sig ei til at 
begynde derpaa formedelst den dem saa pludselig overrumplende 
Fiende; Snart blive de nu udmattede, opnaaede og grebne, om de 
end bruge Vingerne til Hielp i deres Löb.

b. Syd paa Landet fanger man dem og med Garn giorte af 
Fiskebeen-Snitlinger, der forresten ligne Fiskegarn med Sænke
stene neden til og Flæer oven til paa Randen, og en Line ved 
hver Ende at giöre det fast med paa Landet, da man, ved ar om
ringe Fuglene med Kajakker, driver dem i Garner, hvori dc stik
ke Hovedet, især naar de ville dukke under, og, saasom fle ville 
mere og mere frem, indvikle sig saaledos med Vinger og Fiær, 
at de blive siddende, og kunne tages med Hænderne.

Luuden (Alca árctica), som gierne holder sig langt til Soes, 
og kommer sielden under Lander, kan vel i Begyndelsen, som 
uvant til at see Folk, være dumstristig nok og lade sig komme 
nær, saa at den dcslettcrc kan skydes med Soefuglcpilen, men den
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bliver snart mere sky, og desuden kommer den kun faa Aar i 
nogen Mængde, saa dens Fangst bliver i det hele ubetydelig.

Vigtigere er Fangsten med Geirfuglen (Alca impennis) som
me Air, da den kommer under Landet i Mængde, men, saasom 
dens Vinger ere saa s ni a a og til Flyven ubrugelige, er den af 
Naturen begavet med desto stærkere Evne til at dukke under 
Vander, og maae derfor, som en stærk Dykker, forfølges af 
Grønlænderne flokkeviis med deres Söefuglepile, som passe paa at 
skrige, saasnart den kommer op at trække Luft, paa det den skal 
blive forskrækket, holde sig deslængere under Vander, uden at 
have trukken tilstrækkelig Luft, og blive ssaledes dessnarere ud
mattet, da de endelig komme den saa nær, at de kunne slaae Pi
len i den, dog kan den holde temmelig længe ud»

Med de andre Dykkere blandt Soefuglene, saasom: Teisten 
(Uria Giylle), Loomen (Colymbus seprentrionalis), Ötnmeren (Co
lumbus glacialis), Fisk-Anden (Me'rgus serrator), Angletaskfii (Anas 
hyemalis) og Skarven (Pelecanus Carbo), holder det vanskeligere at 
faae Bugt ved Soefuglcpilen, deels fordi de etc saa stærke Dyk
kere, deels og meget sky, og nogle af dem, især Teisten} Loo- 
men > Angletasken og Skarven, byde strax til at flyve derfra, hvor 
da Pilekastet bliver uanvendeligt; kun forsøger man da at kaste 
Pilen meget hoit i Luften, eller række sin Aare i Veirer, at de 
kunne skrækkes ved Forestillingen om en Rovfugl, som maatte

;
ville slaae ned efter dem, og for at undgaac ham give sig ril at 
dukke under Vandet, da man siden desbedre kan forfølge og ud
matte dem, til de omsider, ved at piaske sig frem oven i Vand- 

Sel. Skr. Kl Deel. II Hafte 1816. Ii



skorpen for it trække Luft, stille sig desmere blotte for Pilen, 
hvilket især lykkes med Teisten.

'Vil man ellers med Held efrersæt-te Teisten,' maae min 
floite' ganske hint og uafbrudt, for at efterabe dens Skrig, der
næst skyde Aaren saa sagtelig fra den ene i den anden Haand, at 
den desmindre skal forfærdes, da den saaledes, ved at agte paa 
Eens floiten, lader sig bedre nærme end ellers»

Teisten fanges ellers og levende i sin Rede mellem Steen- 
Urerne ved Strandbredden, da den gierne har kun een Aabning 
til Ind- og Udgang, da ei allene de Unge, men og de Gamle, 
som ligge paa Æg, kunne overrumples som i et paa begge Sider 
med Stene omringet Kammer og gribes med Hænderne; er den 
saa langt inde, at man ei kan naae den med Hænderne, da enten 
stikker man den med sin Piil eller noget andet skarpr, eller og man 
paa Enden af en Kiep anpasser en Snare af sin Stövlerem at trække 
den til sig med; Fig. 7, viser en saadan Snare, da Liter, a. er 
Skaftet, b. Stövleremmcn eller en anden Line bunden til Enden 
af Kieppen. c. det Sted, hvor Linens ene Ende er fastbunden, og 
forsynet tillige med cn Malle at stikke den anden Ende igiennem. 
d. er den Ende,-man trækker paa, naar man har faaet Snaren ret 
om Fuglen, og saaledes trækker den hiem, da Snaren kan snæres 
saa tæt om den, at det ci bliver den mueligt at slippe lös.

-Vil man fange Skarven med Söefuglepilen, da maae det helst 
skec ved at komme uformodentlig omkring en Landodde, hvor 
den i Nærværelsen har været ifærd med at dukke under efter 
Fiske og komme bag paa den, naar den nylig er kommen op med
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en stor ¿7/í (Coitus Scorpius) eller anden Fisk i Halsen, som man 
ei maae give den Tid til at faae nedslugt ganske eller faae ud
trukken med Foden, det den ellers gierne vil, da den saa er for 
tung til at flyve op, og besværligere ved Dykning vil kunne 
undflyc.

Man fanger ellers Skarven paa ede andre Miader, enten

a. ved anpassede store Snarer paa dens Sovesteder paa de 
höie og bratte Fielde mod SÖen, da man fra en oven til anlagt 
stærk Stang nedhænger en Rem med ade Snarer af Hvalbarder 
jevnsides ved det Sted, hvor den pleier ar sætte sig til Natreroe; 
naar den da enten kommer flyvende til Stedet, eller vil flyve bort 
derfra, saa flyver den let i Snaren og bliver hængende död, eller

b. ved at passe den op paa disse Steder, naar den sover, 
og om Natten i Maanskin (skiondt med stor Fare paa disse bratte 
Steder over Soen) griber den levende, eller hugger ovenfra en

*- Krog i den og haler den til sig.

Af de andre Söefugle, som ei kunne dykke, veed jeg kun 
at melde om Mallemtikken (Procellaria glacial is) og Skraben (Pro
cellaria Puffinus), som kunne uden Vanskelighed skydes med Söe- 
fuglepilcn, naar de i stærk Taage komme under Lander og sidde 
flokkeviis paa Vandet, da de ere meget dumdristige, og.lade sig 
komme saa nær, at man endog ofte kan skyde 2 paa eengang 
ja undertiden gribe dem levende. Man slaaer dem og med Pilen 
i Flugten, naar de efeer deres Skik flyve langs med Vandskorpen 
tæt forbi Kaiakken. Strvmtiager en (Larus parasiticus Linnæi) fan- 
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ges og undertiden med Söefuglepilen, naar d:n træffes sovende 
paa Vandet, og man kan liste sig paa den, ved at roe ganske 
sagte.

* Men til de andre Maa?e-Arter ere andre Fangeredskaber ud- 
fundne. Til Krykkien (Larus tridacrylus) og Tarnen (Sterna hi- 
rundo), bruger man et vist Slags Snarer gierte af Fiskebeen , der 
flere, i Taller ere anpassede omkring en Træerold ril Dobbel i 
Midten, fra hvilket ncdhænger en liden Fisk, gierne Lodden (Sal
mo villosus) til Lokkemad, da saa Fuglen, ved ar slaae skraa ned 
efter den overlig i Vander hængende Fisk, maac komme i een af 
Snarerne med Hovedet, og snare sig selv, saa den af Fangerne 
kan gribes, skiondt man ofte allene bruger en liden Klynge Tang 
til Sænk, den Fuglen ei formaacr ar fore op med sig. Denne 
Maasesnare anstilles meest under lisskorser, hvor Krykkien og 
Tarnen plcic ar opholde sig, og Fangsten er i sig selv farlig , thi 
Fangeren maae holde sig i Nærværelsen, og, om imidlertid en saa- 
dan lisskotse gaaer i Stykker, som ofte skeer uformodenrlig ved 
ar komme ud af sin Ligevægt og dreie rundt, saa er han om en 
Hals formedelst den skeere stærke Bevægelse i Vander, og mange 
sætte virkelig Liver til derved.

De store Maage-Arter, Blaacmaagcn (Larus glaueus) og Svart
bagen (Larus marinus), fanges ve! og med tamme Slags Snarer, 
men da bruges gierne en Ulk (Cortus Scorpius) til Lokkemad; dog 
da de ofte komme ind i Bugterne og Fiordene Landet nær, hvor 
Grønlænderne have deres Boliger, fanges de oftere paa ede andre 
Mnader; enten ved en Krog, skiult i et Stykke Spæk, og udkastet 



i Vandet efter en Line, som man fra Landet holder fast i, og 
trækker til sig, naar Maagen har slaaet ned og slugt Spækket med 
Krogen i sig, hvorved den bliver hængende; eller ved et Stykke 
Spæk, hvori en til begge Ender tilspidset Træepind indstikkes paa 
tvers, saa at, naar Maagen sluger Spækket i sig, den ei kan faae 
der nedsiunket, thi Pinden kommer til at sidde tvers i Halsen, 
og den maae qvæles, og kan siden optages af Vandet.

Fiörepisten (Tringa striata), og andre Sneppe - Arter, giöre 
Grönlænderne ei meget af, og anstille ingen ordentlig Fangst ef
ter dem; kun deres Drengebörn pleie at snare dem ved at stikke 
cn Pind i Jorden og derpaa anpasse en Snare af tyndt Fiskebeen, 
som staaer ud til Siderne, da Sneppen, ved at lobe frem og tilba
ge efter Fode, lober uformærkt Snaren om Halsen.

Mere veed jeg nu ikke at anföre om deres Fuglefangsr, 
men maae begive mig til at beskrive deres

ni.
Fiskefangst og dertil hörende Redskaler.

Fiskefangsten er af stor Vigtighed foi» Grønlænderne, og 
dertil bruge de forski.ællige Redskaber, alt efter Fiske-Arterne og 
Stederne, disse opholde sig paa.

Hertil horer, ogsaa Hvalfangst en, skiondt Hvalfiskene regnes 
blandt Pattedyrene, men, fordi de have udbredte Finner at svorn- 
nie med i Haver, og aldrig kunne stige paa Lander, ogsaa kunne
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betragtes under Fiskene. Men ikke alle Hval-Arter fanges paa een 
Maade. Hvorledes det gaaer til med Stubhvalen (Balæna Boops), 
har jeg viist i mine, sidste Vinter forelæste, Zoologiske Bidrag, 
under eder Bidrag Pag. 76 i Selskabers Skrifters 6te Binds iste 
H æfte, som derfor ei her bór igientages. Hvorledes Fangsten 
gaaer for sig med den egentlige store Hvalfisk, Barde-fisken eller 
Sletbagen kaldet (Balæna Mysticerus), da var jeg ei paa de Steder 
i Landet, hvor den egentlig drives; kan derfor ei tale om den 
som Oienvidne, og, da jeg ei veed noget mere og rettere at sige, 
maae jeg henvise til, hvad Egede, Crántz*)  og andre derom have 
skrevet. Finnefisken (Balæna Physalus) og Nebbehvalen (Balæna ro
strata) fanges ei lettelig af Gronlænderne, da de ere for vilde at 
komme til, og desuden, om de end söges af flere samlede med 
deres Harpunpile og Lentzer**),  saa spolere de for det meste kun 

\ deres Redskaber uden at dræbes. Cachellotten (Physerer Macroce- 
phalus) dræbes med samme Slags Lentzer, som Stub hvalen og maae 
söges, naar den ligger rolig oven paa Vandet, da man uden Van
skelighed kan komme den nær og stikke den bag Lallerne, hvor- 
paa man tager Riende efter dens Fure^oven paa Ryggen bag Ho
vedet, som allene er tilsyne i saadan dens Stilling, og undertiden 
kan man give den flere Stik, för den vil gaae under, kommer og 
snart op igien for at trække Luft, da man saaledes maae forfölge 
den flere Dage i Rad, og give den Mængde af Stik, forend den 

*) See Egedes Grönlands naturlige Historie p. 57, med hosfôiet Kob
ber, og Crantzes Hist, von Grönl. 1 p. 159.

**) Jevnfor min Afhandling om de Grønlandske Fangeredskaber ved 
Sælfangsten i Selskabets Skrifters 5 B. 2 H. p. 131 og 166.



vil döe; omsider stinker den endog, för den er ret död, og er 
efter Dödcn, skiöndt nys fanget, ligesom halv forfuler. Det er 
dog kun sielden, at Grønlænderne selv faae Cachelotren fanger, 
men tiere træffes gamle döde Aadseler opdrevne (ventelig stukne 
af de Engelske eller Amerikanske Cachelot - Fangere), hvilke de 
spise med god Appetit, dog kaste de Kiddet bort, naar det er alt 
for stinkende og giennemtrukken af salt Vand» Saasnart man el
lers selv har faaet den fanget, slæber man den efter sig med Sang 
og Fryd til Lands, og da flentscr enhver, som kan og vil, frit 
og uden Hinder» Til denne og andre Hvales Flentsning bruger 
man et Slags Springpeltse, kaldet Atterdlæk, hvori man kan flyde 
op paa Vander uden at staae Fare for at synke, da Hætte, Tröie, 
Ærmer, Vanter, Euxer og Srövler gaae i eet, og et Hul haves 
midt paa Livet, at krybe ind udi, som siden sammensnores, lige
som og Hætten gaaer trangt omkring Ansigtet, hvorved Luften i 
den rummelige Peltz, syet af sort og glat saa kaldet Vandskind, 
indesluttes og bærer Flentseren op, saa at han kan ligesom sidde 
i Vandet i al Magelighed at flentze.

Eenhiôrningen (Monodon Monoceros) og Hvidfisken (Delphi
nus albicans) fanges i aabent Vand med Harpuun og Blære, lige
som Sælhundene*),  men ere vanskeligere at komme nær, og sky
de siden frem med större Fart, naar de faae Harpunen i sig, 
hvorved ofte Harpunlinen brister, formedelst Blærens Modstand i 
Vandet, og alting gaaer da forloren. Langt Nord paa Lander, 
hvor Isen snart og stærk lægger til i de store Bugter, og disse

) See sammesteds p. 13 t.
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H val - Arter derfor, ti! at trække Luft, holde gierne nogle Vaage 
aabne i Isen, til hvilke de i store Flokke jevnlig söge, oppasse 
Grønlænderne dem ved disse Vaage om lisbredden, og derfra 
slaae Harpunen i dem med blot Line uden Blære, kun hæfter 
man er Mærke paa Linen for at kiende den fra andres, thi, skient 
Harpuunlinen er uden Blære, har man ei at frygte for ar de skulle 
undiobe, saasom de have ei flere Vaage eller aabent Vand i Nær
heden at söge til, men maae stedse tilbage til samme Vaag at 
trække Luft, og naar de omsider döe af Harpuunstikket, kiender 
hver sin Line og trækker sin fangne Fisk op paa Isen.

Marsvinet (Delphinus Phocæna) fanges og med samme Red
skaber, men for at kunne anbringe disse Pileskud, maae der pas*  
ses paa, naar det er trygt og holder sig nogen Tid stille i Vand
skorpen. Springeren (Delphinus Delphis), Svinehvalen (Delphinus 
Tursio) og Lillevangen (Physeter Microps), saavelsom de övrige 
Tandfiske, give Grônlænderna sig sielden af med, da de ere for 
vilde, saa det er kun et Lykketræf, at flere samlede kunne finde 
Ledighed at harpunere dem ligesom Marsvinet,

*) Den Fisk, jeg nemlig under dette Navn har beskreven i min Fauna 
Grönl. Spec. 11S, men vil söge Ledighed i en af mine folgende 
Afhandlinger nærmere at bestemme.

De egentlige Fiske af det store Slags, saasom : fíellefiyndrene 
(Pleuronectos Hippoglossus og Cynoglossus *),  Stortorskene (Gadus 
Morrhua og Callanas), Seien (Gadus virens), Langen (Gadus Mol- 
va), Rodfisken (Perca Norvegica) og Berglaxen (Macrourus rupestris) 
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fanges med en Dyb-Vands-Snore, som er lang og stærk, kaldet 
Itinersiut a: et Redskab at söge Dybet med (af Itinek, Dybet), 
fordi den bruges paa meget dybe Steder, hvor disse Fiske op
holde sig, eller Netarnarsiut o: cn Hellefiskesnöre (af Netarnak, en 

'Hellefisk) fordi den bruges fornemmelig til Hellefiskefangst paa 
ico k loo Favnes Dyb; dens Skikkelse udviser Fig. 8. hvor Lit. 
a. er Krogen (Karssursak), storre og stærkere, end paa nogen anden 
Snore, hvilken enten kiöbes tilgiort ved Colonierne, eller forar- 
beides af Gronlænderne selv af et Sexromme-Som eller andet Jern, 
og saadan holdes for mere paalidelig, end de kiobte. b. er en 
Modhage (Akinga) til at holde i Fisken, ar den ei skal slippe af. 
c. viser den Strækning, hvor Madingen ombindes, d. er er Styk
ke krumt og tyndt Reenhorn , Been eller haardt Træe, hvori 
Krogen er fastsat saakdes, at i Hornet er giort en Kloft eller 
Rende, hvori Krogens överste Ende er indlagt, tilnaglet ôg om
bunden med Senetraad ; dette Stykke hedder Keïvik o: Bidested, 
fordi Madingen her har Sted til Bid for Fisken, e. er et Stykke 
tykt Hvalbarde, der ved en kort Rem for hver Ende samler Kro
gen med Sænkestencn, og holder Krogen stramt udstrakt, samt hin
drer, at Fisken ci bider Snoren af tær oven for Krogen, da Hval
barden er fastere at bide i, end en Rem; ellers bruge og nogle 
en bred og tyk Kobberem, af Mangel paa Hvalbarde, f. er Sæn- 
kestenen, hvormed Snorens nederstc Ende kan sænkes til Bunds; 
denne maae være af Vcegsteen, paa det man i samme kan faae bo
ret Hul til Fastgiörelse ; dersom man i Mangel heraf maae bruge 
Kampesteen, da indsyes den i et Stykke Skind, paa det man kan 
faae noget at hæfte Remmen ved, saasom man ei i den, som i 
Veegstenen, kan bore Hul, men derved er den Feil, ar, naar

Vid. Sel. Skr. VI Deel. II Hafte 1816. K k
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Skindet hæver sig, holder det endeel Luft inde, hvorved Stenen 
.flyder noget op, og er derfor ci sai cienlig. Den maae være 
temmelig stor. g. er en bred, men kort, Kobberem, som samler 
Stenen med Snoren, hh. ere 2 smaae Been-Legcncr eller Been mei 
en Hvirvel i, som kan dreie sig mudr, og hindrer Snoren fra at 
snoes og brydes, eller faac Bugter, kaldes derfor Kervscrut (af 
Kervsak, snoet), og af saadanne gives paa denne Snore 2 eller 
flere, ligesom den er lang til. i. er Snoren eller Linen selv, som 
ligger opru'let og bruges ci i Grönland af Garn, det Landet ikke 
eicr, men enten af rynd skaaren Hvalbarde, sammenknyttet paa 
mange Steder, eller af Kobberemme, som skiæres saa lange som 
mueligt af Remmesalens (Phoca bsrbata) Skind. Det forste Slags 
bruges meest Nord paa Landet, hvor Bardehvalen (Balæna Mysti- 
cetus) falder, og det sidste Slags meest Syd paa, hvor Remmesælen 
(Phoca barbata) falder« Bardesnoren har det Fortrin for Remme
snoren, at den kan bruges mange Dage i Rad, saasom den ei 
trækker Vand, hvilket Remmesnören giör, som derfor hver anden 
Dag maae törres i Luften, desuden er Bardesnoren lettere at mær
ke Fisken paa og ei saa tung at hale; derimod har Remmesnoren 
det Fortrin, ar, da den ei er knyttet paa ret mange Steder, træk
kes den ei saa let i Stykker, som Bardesnoren, af hvis mange 
Sammenknytnings Steder snart en Knude kan gaae op, og denne 
falder tillige kostbarere. Til en Bardesnore behoves fuldkommen 
i Overmaals Barde, thi man har Snörer fra 100 til 200 Favne til 
den egentlige Hellefiskefangst, ja til visse Fiskepladse, især hvor 
der fiskes efter Rödfisken bruges 300 Favne, og da maae mere 
end i Barde til, derfor og saadan umaadelig lang Snore kaldes 
Sullupaugarsiut o: Rödfiskesnöre (af Sullupaugak, en Rodfisk, k, er
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en Blære paa överste Ende af Snoren, kaldet Auatârtak (af Auatak, 
en Kobbeblære), som enten er Maven af en Sælhund, Hund eller 
Marsviin, eller og'et Stykke af en Hvidfiukemave ; naar denne 
Blære er oppustet, tiener den ril at holde Snoren oppe i Vander, 
saa den ei skal synke, i Tilfælde ar man maatte nodes til ar give 
Slip paa den for at give efter for en stor Fisk, Den maae være 
middclmaadig stor, at deels ei Snoren skulde briste, om den var 
for stor, deels Fisken ei lobe bort med Snoren, om den var for 
liden. L er et lidet Been-Rör med en Tap i, paa Enden af Bla-ren, 
hvorigiennem man oppuster den, kaldes derfor Puerbik (af Puer- 
pvk, blæser op).

Denne Snore er ikke af liden Vigtighed for en Gronlænder, 
thi den skaffer brav Fode, naar han opholder sig paa gode Fiske
plads«, Men, da den, som sagt, bruges paa meget dybe Steder 
enten i Fiordene eller paa Fiskebankerne ud til Soes, kan ei der
med fiskes uden i stille Veir, liden Ström og Söegang, paa det 
Snoren kan blive ved Bunden; og især skeer det Foraar og Host, 
naar Gronlænderne ci have meget andet at giöre , fordi Sælhunden 
da er borte, og Fiskene, ved ar slippe Sælhunden deres Fiende, 
komme under Landet; dog skeer det og om Vinteren i Fiorde
ne. I aabent Vand fiske Mandfolkene næsten allene i deres Ka
jak, og have da Snoren liggende helst bag, sieldnerc for, sig paa 
Kajakken oprullet, og, naar de komme til Fiskepladsen, binda 
Mading paa af Ulk (Cotrus Scorpius) eller andet beqvemt paa oven- 
meldte Sted, 'ei paa Krogen eller Modhagen selv, men oven for 
samme, hvorfor Fisken og ofte undgaaer ; gierne mager man det 
mi ar Ulkens Skind vender ind ad, men dens hvide og blanke
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Kiöd ud, saa og dens Gieller, Lever og ånder rode imellem til at 
skinne desbedre, og dertil er det beqvemt nok, at man binder 
Mddingen fast oven for Krogen, der ellers ikke saa 1er lod sig 
giöre, naàr Fisken sattes heel paa Krogen selv; undertiden, da 
Krogen er blot, kan man og hugge den i Bugen eller anden Deel 
af Fisken, naar den söger efter den oven for siddende Miding. 
Naar da alting er færdig, lader man Snoren gaae til Bunds, bevæ
ger den op og ned, samt holder Kajakken paa eet og samme 
Sted ved at bevæge Aaren jevnlig; bider en Fisk paa, som ei er 
for stor og tung, da trækkes st'rax op uden videre, men er den 
meget tung, var det at befrygte, at man maatte kantre, hvorfor 
man gierne giver den al Snoren at lobe med , da Blæren, som fly
der oven paa, viser hvor Fisken er; siden, naar den er udmatter, 
kan den med mindre Umage oprrækkes, da den er som död, og 
rolig lader sig trække til Overfladen, hvor den vel igien begyn
der at blive urolig, men maae derfor strax shaes for Panden eller 
i Nakken med en Kölle eller et Stykke Træe. De middelmaadig 
store Fisk, saasom: Stortorskene, Rödfisken og den lille Hellefi
ske-Art, lægges bag paa Kajakken, men den store Hellefisk og 
Haien slæbes ved Siden af Baaden.

Thi da Haien, det Slags nemlig, som kaldes Haakal eller Haa» 
skier ding (Sqvalus Carcharías) gierne holder sig til Fiskebankerne 
for at giöre Fangst, hænder det sig og imellem, at den bider paa 
Krogen, skiönr Grônlænderne ei gierne önske det, da den for 
det meste bider Snoren over, dog maae den og undertiden holde 
for, og da samle flere Kajakker sig om den, naar den er bleven 
ophalet, og dræbe den samtlig med deres Harpuner, Lcntzer, 



Purrer og Knive, thi den bider stærk om sig. Om Vinteren, 
paar nun fisker paa lis igiennem et Vaag, kan det bedre lade sig 
giöre, da man staacr som paa fast Land at holde den fangen, 
men i en liden Kajak har det större Vanskelighed, at den ikke 
skal cmkantres ved den idelige Bevægelse, Fisken er i paa mange 
Snese Favne Dyb. Andre slaae og deres Harpuunpile i Haien, 
naar de see den oven i Vander, og di have nogen til Hielp at 
kntze den, hvilket dog lader sig best giöre, naar man fra Landet 
seer den Strandbredden rær, hvorhen den har sögt efter Folkes 
Allarm eller for at undflye sin Fiende Cachelotten (Physeter Ma- 
croccphalus), og derfra kaster Pilen i den, uden at lade Linen 
folge med, thi dermed haler man den halv levende paa Land.

Til de mindre Fiske, saasom: Ulkene (Cottus Scorpius, Scor- 
pio-des og Gobio) og Fiordtorsken (Gadus barbatus) bruges ade 
mindre Slags Snôrer;

i. Ulke snor en, kaldet Kaniorsiut o: et Redskab at fange Ulke med 
(af Kaniok, en Ulk), fordi denne Snore meest bruges til 
Ulkefangst. Den bestaaer af Krog og Line., og vises i Fig. 
9. med alle sine Dele, hvor Lit. a. er et lidet Stykke af
langt Been eller Horn med 2 smaæ Huller for at sætte Kro
gene igiennem, det kaldes Kannartak, (af Kannak, et Skin- 
nebeen, fordi' det ligner samme), og er buttet i begge En
der, og ved overate Ende bundet fast til Sænkestenen ved 
lidet Fiskebeen, der stikkes igiennem Stenen og Benet, bb. 
viser Krogene, Karssursak kaldet, men af Sydlændingerne 
Okomersak a: noget, som ta¿es i Munden; för den endnu
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er fastgjort kildes den og Pekkirak o: det' Krumme; disse 
tverlobende Kroge ere egentlig 2 sædvanlige Bakangler, 
kiohté ve,d Colonierne, der ere lidstrakre og afspidsede til 
begge Ender, men i Nöd bruges andet Jern eller Staalrraad, 
som Gronlændcrne meget behændig vide at rildanne, og fore 
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sig til Nytte, c. er Sænkestenen, som maae være af Veeg- 
steen, eller et andet Slags, der ligner den, fordi den er tung 
og let at arbeide udi; den dannes gierne aflang og kaldes 
Ujarak o: Stenen, d. viser hen til de smaa hvide Pletter paa 
Stenen, som betyde Perler, Fierstilke, smaa Stykker Blye, 
noget rödt enten Klud eller det rode af Teistefodder, Ry
pekamme o. s,-V. som hæftes fast paa Siden af Srenen , for 
at lokke Fisken til Krogen; disse kaldes Kaulorkotei 0: dens 
samfældige blabke Ting (af Kaulorpok, er hvid og blank).

* c. er et lidet Stykke bredt Kobberem eller Been, kaldet Pa- 
miursak o: Haleligning (af Pamiok, en Hále) og giort fast 
ligesom a. f. er Linen eller Snoren selv sammenruller, kal
det Aulisaut □; et Fiskeredskab (af Aulisarpok, fisker); bc- 
staaer helst af tynd beskaaren Hvalbarde, som sammenknyt
tes paa mange Steder; i Nöd bruges Ravnefier, flakte og 
samlede paa samme Maade; den skal være 50 ti 54 Alen 
lang, naar den skal være fuldkommen og passe til alle Fi- 
skepladse, men paa lis er der nok, naar den er halv saa 
lang. g. er et lidet Stykke Træe til Flæe eller Dobbel , at

1 Snoren ei skulde synke, om den gled af Hænderne, kaldet 
Pukrakot o: noget at flyde op ved (af Pukravok, flyder oven 
paa). h. er et lider Legen, ligesom paa Dybvandssnoren (p. 
2^8), til at forhindre Snorens Snoening og Brydning. Fig.
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jo viser en Forandring af Krog, som nogle have, da Lit. s. 
er en saadan Krog selv, bestaaende af ct Som, sat fast med 
överste Ende i et Been, og i nedersre klöftet, saa at deraf 
blive 2 Hager, der udstaae til een og samme Side. b. er 
Benet, hvori den er giort fast ved at indstikke Enden og 
tilnagle samme, c. er Sænkestenen og d. det överste Been 
eller Rem (jevnf, Fig. 9. Lit. e.)

Til denne Snore bruges ingen Mading, men man bevæ
ger den blot idelig op og ned i Vandet, da Fisken, ved at 
see paa det blanke paa Siden af Stenen, kommer frem af 
Dybet for at gribe det; dog maae Snoren holdes nær ved 
Bunden; i det den nu gabende nærmer sig Stenen, hugger 
man den underværende og altid bevægelige Krog i Munden 
eller Kroppen, hvorfor og Krogen sraaer ud til alle 4 Sider 
(i Fig. 9), paa det at man kan træffe Fisken, til hvad Side 
den end kommer, og den anden (Fig. 10) er derfor ci saa 
paalidelig. Ved dette Fiskeric maae ellers vel mærkes, at, 
saasom Ulken er en tosset Fisk og vil gierne sluge alting 
i sig, giver den sig god Tid hertil, og derfor maae man 
kun jevnt bevæge Snoren op og ned, og ved hvert Ryk 
ligesom lade den hvile lidt, da Ulken imidlertid betragter 
det blanke, og i den Mellemtid det hviler skynder sig frem 
fra Bunden for at overrumple det, men bliver da greben af 
Krogen, som i det samme oprykkes; bliver den ei fuldt 
truffen, löber den til sit Sted igicn, men tor derfor nok 
komme 2den Gang, som man paa Sandbund i Soelskin især 
kan bemærke. Naar man faaer den ophalet, slaaer man den
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sfrax over Panden med et Stykke Træe, at den ei skal 
springe af Kajakken, der ei er, som andre Baadc, himl, 
men flad oventil.

Denne Snore bruges saavel af Q vindfolk, som Mandfolk; 
de forste, især Enker og Tienestepiger, fiske allene paa li« 
om Vinteren, hvorpaa de hugge er rundt Hul for at stikke 
Snoren igiennem; de fore derfor sredse et Huggejern med 
sig bunden paa Enden af en Kiep, og have tillige en Skind
pose med sig at samle Fisken i, da de undertiden komme 
Hiem med en betydelig Dragr; de sidste (Mandfolkene) 
fange vel og paa Isen, men meest paa Kajakbaade Vinter 
og Sommer, da de hærtge enten Fisken ved Siden trukken 
paa en Snor, og slæbe den efter sig, naar den faaes i Mæng
de, eller og fóre den liggende bag paa Kajakken, og have 
undertiden saa betydelig et Antal, at Kajakkens Bagdecl næ
sten er skiult under Vandet af Tyngde.

2. Medesnoren y kaldet Ncdlout o: et Redskab at fiske med fra Lan
det (af Nedlukpok, fisker fra Lander), fordi den bruges 
saaledes. Man kalder den undertiden Sinasiut o: et Redskab 
at bruge ved Strandbredden (af Sine, en Strandbred), altsaa 

. næsren af samme Betydning. Fig. 11 viser denne Medesno
re, hvor Lit. a. er en ret og slet Fiskekrog, b. dens Mod
hage, over hvilken Madingen sættes, c. et kort Stykke 
Rem, som samler Krogen med d. en liden Sænke’steen af 
Veegsteen. e. atter en liden Rem, som samler Srenen med 
den egentlige Snore f. som giöres af Hvalbarde, ligesom 
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den forrige, gierne 9 a 10 Alen lang, nïed g. et lidet Fin*  
gergreb paa Enden. Naar nogen Forandring forst er ble« 
ven giort ved Krogen til visse Arter, faaer denne Snore 
Navn af Ersak o: noget at sluge i sig (af Eiok, sluger i 
sig), og sees Fig. 12 hvor Lir. a. og b. er, som paa Ned- 
lout, men c. et Stykke udpladet Blye, som skinner i Van« 
det, og er egentlig Aarsag til Navnet, fordi Torsken, som 
helst hermed fiskes, for at ville opsluge dette blanke , slu
ger tillige Krogen i sig; i forreste Ende af dette Blye er 
Krogen indstukken med överste Ende ; e. f. og g. er som 
paa Nedlout. Fig. 13 viser et 3<die Slags smaa Snörer til 
smaa Fiske, hvor Lit. a. viser Krogen, b. en stor klar Per
le til at lokke Fisken med, som og er nok til Tyngsel, c. 
en kort Snor af meget tyndt Fiskebeen eller snoet Sene- 
traad og d. en kort Medestang. Bruges egentlig kun til Fi
skeunger, naar disse Stimeviis nærme sig Strandbredden,

Med disse 3 Slags Medesnörer fiskes altid fra Strandbred
den, hvor man kan see Fisken overlig i Vander, og giver agt 
paa, naar Fisken gaber over Madingen, da man strax rykker til 
sig for at hugge Krogen fast i den. Dog cre disse Snörer ei af 
stor Betydcnhed, og bruges meget sieldnere, end Ulkesnoren 
(Fig. 9 og i o).

Til andre Fiske, især Steenbideren (Anarrhichas Lupus) og 
Roonkcdden (Cycloprerus Lumpus) bruges en Fiskestikker kaldet 
Kakkivsek (af Kakkiok, stikker) som har meget tilfælles med de 
Danskes Lyster eller Aalestanger. Den er ellers 3de Slags , som 
m 5W. Skr. VI Deel. II Hafte 1816. LI



dog ei ere meget forskíellige fra hverandre, og alle sidde paa Træ
skafter à 3 Alen lange. Stikkeren selv, som sættes paa Skaftets 
nederste Ende, giör.es enten af Söm med Modhage eller Krog, 
hvoraf een til hver Side, saa at den bliver' agrener, eller og af 
gammelt Jern, som man klöver i den ene Ende, og lader blive 
heelt i den anden for at stikkes ind i Skaftet, da Kløften danner 
tvende til hver Side udstaaende og med Modhager forsynede Grene ; 
eller og man bruger smale Stykker Reenshorn dertil, eet paa hver 
Side, fastbunden til Skaftet, med flere Modhager paa den inder
ste Side ; nogle sætte og imellem Grenene en Middelpig af Jern, 
som skal hielpe til at stikke Fisken desvissere, men har ingen 
Modhager; ogsaa nogle have paa översre Ende af Skafter en Knap 
af Træe eller Been.

Denne Fiskestikker > som sees Fig. 14 med Jernpigge og 
Mellembraad, og Fig. 15 med Hornpigge og flere Modhager, 
bruges altid nær ved Landet paa ei meget dybe Steder, saa at 
man kan see Fisken enten siddende stille paa Grunden eller svöm- 
mende forbi i Vandet, da man passer paa at faae den lige over 
hans Ryg og stikker den i ham, thi siden kan den ei, formedelst 
Modhagerne, slippe lös, men trækkes op. Med dette Fiskered
skab kan endog Drenge og Qvindfolk giöre god Fangst, naax Fi
sken ret vil gaae til; dog kan det ei skee uden i stille Veir, thi 
ellers seer man ei vist Steder, hvor den er, følgelig ogsaa let 
slaaer Feil; iraar derfor Vandet rores noget af en liden Blæst, me
dens Fangsten gaaer for sig, pleier man at tage et Stykke Spæk 
ejler og Rognkaldens gydede Rogn i Munden, gumler det emaat 
og udspytrer det i Vandet noget fra sig, hvor Vinden kommer 
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fra, derved bliver Vandets Overflade rolig for en Tid, saison» 
Fedmen vider sig ud til alle Sider og dæmper de småt Bolger.

Arrigt er det ved denne Fangst, at den, som forst faaer 
Fisken at see i Vandet, skal höre den til, om han saa end ikke 
selv har noget at stikke den med, og andre, som stikke den, le
vere Eicrnundcn den uden Omstændighed.

Til Hysen (Gadus Æglefinus) at fange bruger Grønlænderne 
en artig Maade, som de sige sig at have lært af Fieldratven (Canis 
Lagopus) som pleier at komme til Strandbredden om Vinteren at 
fiske, ved at röre med sine Lailer i Vandet mellem den brudne

l

lis, hvorved den lokker denne nysgierige Fisk frem til Overfla
den og griber den. Ligcsaa giore nu ogsaa Grønlænderne, enten 
mellem de af Söegangen brudne lisstykker ved Stranden, eller i 
et af dem selv hugget Hul paalsen, helst i Februar-Maaned, da 
den leger, og dette maae skee om Natten, Aften eller tidlig om 
Morgenen ; da man rörer Vandet med en Pind og giör det klart, 
hvorved Fisken lokkes op og kommer ganske overlig i Vander, 
og bliver greben med Hænderne.

Lodden (Salmo villosus)*)  komme de allerlettest til at fange, 
aom er en særdeles Velsignelse af Forsyner, da de behove denne

*) Denne Fisk har jeg i min Fauna Gronlandica, Pag. 177, kaldet Sal
mo árcticos, men, da Pallas har en anden Salmo under dette Navn, 
som og under samme er indfort i Gmelins System, saa er det be
dre med Udgiverne af Zoologia Danica i 4de Tome Pag. 45 at give 
den det Navn Salmo villosus, hvilket og bedre svarer til det Gme- 
linske Navn Clupea villosa, skiönt han urigtig med Müller har 
regnet denne Fisk blant Sildene.

L 1 2
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lille Fisk i Mængde at torre til Vinrerproviant, den kommer i 
Legetiden i Foraaret noget hen paa Sommeren ligesom at tilby
de sig selv i visse Fiorde i store Stimer, saa de uden Vanske
lighed kunne samle hele Baade fulde deraf. Ved Loddefangsten 
saavelsom deres Törring have allene Qvindfolkene at bestille, som 
især i Juniimaaned med deres Konebaade begive sig op i de Fior
de, hvor de pleie at falde, og forblive der saalænge, til de have 
faaet nok. Man udfarer da med Baadene til visse Tider, især 
naar det er Ebbe, for at randsagc Strandbreddene, om man kan 
træffe Stimerne i færd med at lege, da de ril den Tid pleie at 
stryge langs Strandbreddene. I saa Fald Öser man dem med et 
Slags dertil indretret Loddegarn, i Form af en Hov eller Keiser, 
lig Europæernes Regegarn, kaldet Kallut o: et Redskab at ose Fisk 
med (af Kallôrpok, oser Fisk), fordi man derved virkelig oser 
Lodderne op i Baaden, eller paa Landet ved at staae paa Strand
bredden; man sætter nemlig Osen foran Stimen, der saaledes löber 
selv i den, saa ar man blot har nödig at Öse dem af, og begynde 
hvor man slap, indtil man har Baaden fuld eller paa Lander fin
der sig at have faaet nok for den Gang. Denne Hov er sammen
knyttet i Ruder af flettet Senetraad, og fæstet paa er Skafr, som 
er længere, naar der skal bruges paa Landet, men kortere, naar 
det skal bruges i Baade. Man oser især om Natren eller om Mor
genen tidlig, saasom Ebben gierne da træffer ind paa denne Aarers 
Tid, og der er desuden liden Nat; og i Ebberiden maae det skee, 
fordi Stimerne staae paa Grunden at gyde deres Rogn og Miolk, 
og da ved lavt Vande desbedre opöses. Ere forskicllige Familiers 
Qvindfolk paa een og samme Baad, saa deler man Fisken imellem 
sig, dog ei förend den bliver törret ved at udspredes paa Klipper- 



ne, som ogsaa maae skee under fælles Arbeide, og siden fyldet 
den turrede Fisk i Poser af Skind, da hver Person tager sin Pose, 
thi den, der eier Baaden, faacr derfor ei mere. Andre, som ei p
kunne komme med paa Baadene, maac söge ar öse fra Strandbred
den, hvilker man og i Almindelighed helst giör, hvor det kan skee, 
for ar spare de skröbelige Skindbaade, som ved dette Arbeide blive 
meget medtagne.

Til Örederne (Salmo Alpinus) bruger man forskiellige Fan- 
gemaader:

- -- i t >.» < uen l n \

i. Med et Laxegarn, kaldet Kaksut, hvoraf dog kun faa Grønlæn
dere have de egentlige af Hampcgarn sig tilkiöbte ved Colo- 
nierne, og gierne kun i korte Srykker; men förend Landet 
blev bescilet, knyttede de sig selv korte Garn af flettet Se- 
netraad, hvilke vel og endnu bruges, hvor man boer langt

X

fra Colonierne. Saadanne Garn sættes enten jvers over en 
Elv, som ikke enten er for stridig eller stor, og giöres da 
fast ved Enderne til begge Sider paa Landet, da Orederi fan
ger sig selv ved at lobe deri om Natten; eller og ved Si
den af en stridig Elv, langs med Elvens Bredde imellem 
smaae Holme, hvor Endelinerne kunne giöres fast, i hvilket 
Fald Fisken maae drives i Garnet ved at kaste Stene i Van
der; eller og tvers over Enden af en liden fersk Söe, som 
har udlob i Haver, hvor de da gaae i Garner om Natten 
eller man ved at bringe en Kajak over Land i Soen og roe 
tvers over den frem og tilbage fra den ene Ende mod den



anden plaskende med Aaren i Vandet, Og driver saaledes 
Fisken i Garner. ¡

2. Man slaaer den og med Söefuglepilen (Pag. 242) naar den staaer
i Flokkeral for Elvmundingen eller man træffer den enkele ■ 
springende oven i Vander.

3. Ogsaa stikker man den med Fiskestikkeren (Pag. 265) naar den
secs at sidde roelig ved Siden af en Elvbredde eller Steen.

4. Undertiden vader man, og, naar der giöres Behov, kaster sig
nogen i Elven, at randsage under store Stene, hvor den 
pleier at forstikke sig, og da rages med Hænderne.

5. Eller og vadende i Elven med Loddeösen (Pag. 268) söger at
faac anbragt samme under Fisken eller dreven den deri.

6. Man fanger den og, især Nord paa Landet, i et Slags Fiskeruse,
som jeg vel ikke har sect, men siges at have kun een Ind
gang, som en Tragt flettet af Vidieriis, og omgiven med en 
rummeligere Hals af sammenknyttet Senetraad, der samler 
Tragtens Munding med den neden til hængende aflangrunde 
Kurv, flettet af Vidieriis, som en Park, hvori den indloben
de Fisk samles, og ei igiennem den tragrformige Indgang 
kan finde tilbage. Denne Ruse, kaldet Korngortut, bruges 
kun i Elve, da man vender Mundingen mod Strömmen og 
lader Kurven selv staae dybere, da omsider deri de i Elven 
indlöbende Oreder kunne samles i temmelig Antal.



y. Andre fange dem med en Fiskesnare, kaldet Napiut, der item*  
mer overens med den under Teisrefangsten (Pag. 550) om
meldt; Forskiællen er blot, at Fiskesnaren bestaaer af tyndt 
Fiskebeen og Skaftet er længere; hvilket man udstikker fra 
Elvbredden med sin udvidede Snor paa Enden, og söger at 
faae denne om Fisken især tæt ved Giellerne, da man træk
ker til sig med den anden Ende af Snoren, der snærer Fi
sken ved Giellerne, og haler den ind.

8. Nogle fiske den med en Krog paa Enden af en uLine, hvilken 
man hugger i Livet paa den.

Syd paa Landet siges man og at fiske den med Medesnoren 
(Pag. 264) fra Elvbredde, der rage ud over Vandet, saa at 
man ei lettelig kommer til Syne.

1 n L i s*  . ' s ■ . n :; st®» »n ick i: biori n . /f-.-e
10. Den almindeligste Fangcmaade er ellers, at man afdelcr en li

den Bugt med et lavt Steengierde tvers over, da Stenene er® 
lagte tæt paa hinanden, kaldet Sapputit (af Sappuvok, ind
dæmmer), hvilken Laxegaard dannes i Ebbetiden, dog saa 
at Gierdet eller Dæmningen ei naacr til Vandets Overflade, 
naar det bliver Flod ; naar da Vandet begynder igien at fal
de, saa samle sig en Mængde Kajakroere med deres Baade, 
adspredende sig noget ude,i Soen for Gabet af Bugten, og 
piaskende og larmende i Vandet drive saaledes Öreden for 
sig ind i Bugten over Gierdet ved at roe tværs for Gabet 
frem og tilbage, hvorved den skrækkes ind efter, og derin
de holder man den med lige Larm spærrer, indtil Vandet 
falder ganske, saa Gierdet kan dæmme for Fisken, da man 



«îchn bruger allehaande Redskaber, baade Mandfolk i Kajak, 
og Qvindfolk fra Landet, at fange og stikke den med, hvor
ved man reent kan giöre Ende paa al den Fisk, som befin
der sig inden for Gierdet, og kan ei komme ud, men om
sider maae befinde sig som paa tort Land, naar Vandet i 
største Ebbemaal ganske er udlöben.

li. Man har endnu en anden Maade, som man kalder Akajaro- 
lerdlugit (af Akajarok, en Mave), da man midt i en Elv ind
hegner en Deel med et Steengierde, oven til viit med en 
smal Hals hen til et rummeligt Omfang, der saaledes ligner 
en Mave; derved trænger Vandet igiennem den smale Hals 
ned i den rummelige Deel, og Öreden folger med, naar man 
oven fra kaster med Stene; naar da saamange ere ikomne, 
som man holder for nok, saa giör man Aabninger i den for
reste vide Deel, tilslutter derimod den smale Hals, derved 
Elven faaer et andet Löb , Vandet bliver stille i den 9aakald- 
te Mave og Örederne indsluttede, saa man uden Möie fisker 
dem med Lodde-Ösen (Pag*  26g.).





Sag-Register

over

Slette Deel

det Kongelige Danske Videnskabers • Selskabs Skrivter.

A.
Vlfstand, Træernes indbyrdes, hvor

af er afhængig, II. s. 13. 14.
Agerdyrkning, dens gavnlige Indfly

delse paa Folkeforineringen , 11, 
s. 201. var i stor Anseelse hos Ro
merne, II. s. 202. hvad er giort 
for dens Fremme i Danmark, II.
s. 205.

Akajarolcrdlugit, det Grønlandske 
Navn paa en i Grönland brugelig 
Maade at fange ørreder paa, II.
s. 272.

Albert, Biskop i Aarhuus, I. s. 25$.
Alca Alle, II. s. 246. Alca árctica, 

II. s. 248. Alca itnpennif, II. s» 
249. Alca pica, IL s. 248. Maa- 
den , hvorpaa den fanges i Grön
land, beskrives, II. s. 248-

Ale Frakne, Konge paa Hringerike, 
' I. s. 236. dræber Gunnar og Glins

i Tvekamp, I. s. 236. dræber Hialr. 
og Skate i Tvekamp med deres tolv 
Ledsagere, I. s. 236. anforer Ha
rald Hyldetands Flaade i Bravalla 
Slaget, 1. s. 237.

Alf, Konge, og hans Kiæmper, I. s. 
252. 253.

Alkefuglcne, hvorledes fanges i Grön
land, II. s. 246 og folg, hvorle
des den spidsnabbede Alkefugl fan
ges der, II. s. 248.

Alkeormen, den samme som Ascaris 
Alca, I. s. 138 beskrives, I. s. 
138 og folg.

Alvilde, Scatos Datter, Aarsag til 
Tvekamp mellem denne og Skiold, 
I. s. 224.

M m
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AmmodytesTobianus, I. s. 71.
Anas mollissima, II. s. 246. spcctabi- 

lis, II. S. 246.
Anglctaske, I. s. 83.
Angnl, Konge i Angeln, I. s. 232. 
Angurvadal, Viking Thorsteinsons 
, Sværd, I. s. 244. 245.

- Ardluk, det. Grønlandske,Navn paa 
Phy seter microps, I. s. go.

Ardlurksoak, det grønlandske Navn 
paa Delphinus Orca, I. s. 80.

Argonauta árctica, I. s. 72.
Arngrim, Konge i det norske Helgo

land, havde tolv Sonner, I. s. 235. 
Asa, Olufs Datter, Alc den Fræknes 

Hustrue, I. s. 236.

Ascaris alca, I. s. 124. 138. Ascaris 
bifida, I. S. 123. bör hedde Ophio- 
stoma Phoca, I. s. 127. Ascaris 
Gadi, I. s. 124. bor hedde Fusa
ria Gadi, I. s. 131. Ascaris Phoca, 
I. s. 123- bör hedde Fusaria Pbo
ta, I. s. 125. Ascaris Pleuroneclis, 
I. s. 124. bör ]yeåde Echinorynchus 
Platessoida, I. s. 130. Ascaris Raja, 
I. s. 124. bör hedde Fusaria Raja, 
I. s. 12g. Ascaris tubifera, I. S» 
123. bör hedde Echinorynchns Pho
ca, I. S. 126. Ascaris vcrsipcllis, 
I. s. 124. bör hedde Echinorynchns 
versipellis, I. s. 133*

Asgaut, Viking, I. s. 243.

Atterdlek, det grønlandske Navn paa 
en Art Svômmeklædning, II. s. 
255.

Augantyr, Arngrims Sö\\, I. s. 23 
244. hans og hans Briidres Tve
kamp paajSamsÖe med Hi alm ar 0% 
Örvarodd, I. 235. han falder, I. 
s. 235. lægges i Höi ved Strand-, 
bredden, I. s. 236.

Aun, Konge i Sverrig, I. s. 234.

B.
Balanus compressus, den samme som 

Lepas balanaris, I. s. 86. Balanus 
concameratus, den samme som Le
pas Diadema, I. s. 87- Balanus po
ly thalamius, den samme som Lepas 
balanaris, I. s 85.

Bal ana hoops, I. s. 63. 82. Balana 
musculus, I. s. 64. Balana mysti- 
cetus, I. s. 65. 67. 73. 77. Balana 
physalus, I. s. 65. 73.

Band, Jodernes store, I. s. 192. er 

tre Slags (W CZj Tb NDD’^% 
I. s. 192. not.

Bardehval, I. s. 65. 67. 73. 77.
Bardesnore, Grønlændernes bedste Fi

skesnøre, beskrives, II. s. 258.
Bele, Konge i Sogn i Norge, I. s. 

236 og folg.
Berggylte, I. s. 95. svarer til Lubrus 

exoletus Linnai, eller Labrus suit- 
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lus, I. s. 96. beskrives naturhisto- 
risk I. s. 109 og folg, dens Syno
nymer, I. s. 109.

Berglax, Macrourus campestris, hvor
ledes fanges i Grönland, II. s. 257.

Berse t Holmgangsmand, I. s. 227.
Berserker y I. s. 233. Argantyrs og 

hans Brödres Berserk -Raserie be
skrives, I. s. 235.

Besaaening, Skovenes natuilige, bor 
foretrækkes deres Beplantning, II. 
s. io.

Biergruur, I. s. 84.
Bi'drn Blaaetand, Kol Kroppinbaks Sön, 

dræbes af Viking, I. s. 244.
Blaagomme, I. s. 98.
Blaastaal, I. s. 95. den samme som 

Labrus variegatus Gmelini, I. s. 
99. beskrives, I. s. 100 og folg, 
dens Synonymer, I. s. IOO.

Blaastak, I. s. 98.
Blotn'aut, hvad var, I. s. 255. Cere

monierne derved, I. s. 254.
Boefiær, Alca Alle, hvorledes fanges

i Grönland , 11, s.
Borgere af en Stat, hvilke ere I. s. . 

175. bor være Krigere, II. s. 52.
Bos moschatus, I. S. 61. Bos gruniens, 

1. s. 6l.
Bravallaslaget, i. $. 237.

Bugge, Thomas, Ridder, Etatsraad og 
Professor i Astronomien: OJjserva- 
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tioner over Jupiters, Mars’s, Satur- 
nus’s og Urans Oppositioner med 
Solen i Aarene 1808 og 1809, I. 
S. 9 og folg.

Butskop, I. s. 82.
Butskopf den samme som Stubhvalen, 

I. s. 63. 64. 82.
Byrrhus pilula, I. s. 115. Byrrhus 

stoicus, I. s. I If.
Bøgetræer, deres Tilvaext, II.'s. 1f. 

deres Kroners meest passende Stør
relse, II. s. if. deres tilbørlige 
Afstand, 11, s. 17.

Born kunne ikke betragtes som Med
lemmer af Borgersamfundet, II. s. 
35. deres Dødelighed i store Stæ- 
der i Almindelighed, II. s. 194, 
Uægte Borns Dødelighed större end 
de Ægtes, II. s. 195. Aarsager 
hertil, II. s. 19& de Uægtes Tal 
tiltager stedse i Kiöbenhavn, II. 
s. 197. Aarsagerne hertil, II. s. 
197. deres Antal, II. s. 198.Ind
retninger til deres Bedste i Kiöbui- 
havn, II. s. 212.

G
Cachelotttn, I. s. 70. hvorledes den 

lentses i Grönland, II. s. 254.
Callisen, Conferentsraad og Comman

deur af Dannebrogene om adskil
lige Gienstande, som bidrage til 

M m 2
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Folkeformerelse og Folkeformind
skelse, med Bemærkninger om Fol
ketællinger ,. og Ægteskabs- Fode- 
og Dødelister, meest med Hensyn 
tilde danske Stater, II. s..169 
og folg.

Cants lagopus, II. s. 234.
Cervus Tarantín', II. s. 233.
Cicero, roser Octavius og Drusas, 

men dadler de retskafne Graccher, 
II. s. 72.

Civilisation, hvad dens Formaal er, 
II. s. 148.

Clupea villosa, svarer til Lodden, II. 
s. 267. Anm.

Coccinclla, Marihöne, I. s. 120.
Confirmations handling, dens Betyd

ning i Staten, II. s. 49.
Coro««M baldnaris, den samme som

Lepas Diadema, I. s. 87-
Corvus Corax, II. s. 240.

Cottus Gobio, II. s. 261. Cottas sur
plus, II. s. 259. 261. Cottus scor- 
pioides, II. s. 2ÍI.

Cronborg Amt, har 61 Tønder 7 
Skiæpper Hartkorn Skovskyld, 
I. s. 146. hvilke udgiöre 1485 
Svins Olden, I. s. 146. disse ud
giöre et Skovplan af 22897I- Ton
der Land , I. s. 146. den egentlige 
Skov, med Fradrag af Overdrevene, 
udgiör 4486 Tdr. Land, I. s. 148«

Cyclopterus Lumpus, Rognkalden, I I. 
s. 265.

✓

D.

Danmark har efter en Fortegnelse af 
1744, 5O2° Tonder Hartkorn 
Skovskyld, I. s. 145. hvoraf dog 
kun 2659 Tønder ere contri bue
rende, I. s. 14$. og altsaa 120480 
Svins Olden, I. s. 145.

Delphinus Delphis, II. s. 256. Del
phinus Orca, I. s. 64. 80. II. s. 
255. Delphinus Tursio, I. s. 64. 
II. s. 20. Delphinus Phocdna, 
II. s. 256.

Dragvendil, Fg/Vr Sværd, I. s. 244. 
Droplaugar - Sonar - Saga , I s. 243. 
Dungiunces i Vårdalen, Tvekampssted

i Oldtiden, I. s. 242.
Dybvandssnöre, Grønlændernes, II. 

s. 2$7.
Dyden skal efter nogles Mening blot 

være begrundet i Lovgivning og 
Vaner', II. s. 60. Denne Mening 
bestrides II. s. 61 og folg.

Dykkerfugle, hvorledes fanges i Grou
land, II. s. 249.

Dijd, Individets, hvad er, II. $, 144,
Dödelighed, Indbyggernes i store 

Stæder overhovedet, n. s. i85- i 
Kiobenhavn i Særdeleshed, II. s. 
187-<



Sugregi ft er over siette Deel.

Dødelister, ¿eres Nytte, II. s. Igo. 
hvorledes fores i de danske Stater, 
11, s. I g I.• Mangler ved de danskes 
Forelse, II. s. 21Ï. nöiagtige Dö- 
delisters Vigtighed, II. s. 223. 
hvorledes saadanne mupligen kun
de holdes, II. s. 225.

Dödsanmeldelser, hvorledes bor være 
indrettede, II. s. 226. Mangler 
ved dem, især paq. Landet, II. s. 
227.

Z /

E.
Ebbe, nordisk Helt, I. s. 234. hans 

Holmgang med Halfdan, I. s. 234. 
Echinorynchus Phoca, beskrives i. s.

126. den samme som Ascaris tubi- 
fera, I. s. I26. Echinorynchus Pla- 
tessoida, I. s. 13o. den samme som 
Ascaris Pletironettis, I. s. 130. 
Echinorynchus versipellis, I. s. 133. 
den samme som Ascaris versipellis, 
I. s. 133.

Echinus og Echinus planus, svare til 
Lepas Diadema, I. s. 87.

Edderfugle, hvorledes fanges i Grön
land, II. s. 246.

Eenhiörning, Monodon Monoceros, II. 
s. 255.

Egetråer bor have Plads at udbrede 
deres Grene, 11, s. 7. hvorledes 
kunne forbedres ved en god Skov
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behandling, II. s. li. opnaae de
res muelige Fuldkommenhed i 120 
Aar., II. s. 15. deres aarlige Til- 
væxt, II. s. 15. Kronernes for
holdsmæssige Störreise, II. s. 15.

Egils Saga, I. s. 231. 245.
Egt/ier, berornt Viking eller Söeröver 

i Oldtiden, I. s. 233. hans Tve
kamp med Halfdan, I. s. 233.

Eiendom, hvilke Bestemmelser den 
almindelige Ret giör om den, II. 
s. 91.

Eiendomsretten, hvorledes bestemtes 
af Solon i Athen, II. s. 97.

Einvig, en Art Tvekamp, I. s*  22g. 
Ellipsebue, dens Indflydelse paaKrum

tappen , og Formler derfor, I. s. 
43 og folg.

Emhedsex amina, deres Forskiæl fra 
Skóleexamina, II. s. 43. deres Ud
fald bor gives Offentlighed , 11, 
s. 44.

Emberiza nivalis, II. s. 241.
Erici Pomerani Krönike, I. s. 236. 
Et helred, Konge i England, I. $.

238. 239.
■EyoZ/r, en Islænder, I. s. 243.

F.
Patricias (Otto), Professor i Theolo

gien og Sognepræst paa Christians
havn, Ridder afDannebrogen: zoo-
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logiske Bidrag, I. s. 57 og folg. 
. Nöiagtig Beskrivelse over Grøn

lændernes Landdyr- Fugle- og Fi
skefangst med dertil horende Red
skaber, ii.s. 231 og folg.

Falco rusticólas, II. s. 240. Falco 
fuscas, II. s. 240. Falco Islandus, 
II. s. 240.

Falke, hvorledes fanges af Grønlæn
derne , II.s. 240.

Fangeredskaber, Grænlændernes, be
skrives omstændeligen, II. s. 233 
og folg.

Feil, meget hyppig i Naturhistorien,
I. s. $9. Aarsagcn hertil, I. s. 60. 

Fichte paastaaer, at Ret og Dyd ere
forskiællige, II. s. 86- 

Fieldrav, Canis lagopus, II. s. 234. 
Finboge Ramma Saga, I. s. 247. 
Finhval, I, s. 65. 
Finnefisken, I. s. 65. 73. 
Fiordtorsk, G (idus barbotas, II. s.

261.
Fiskebiörn, I. s. 74. 81.
Fiskefangst, Grønlændernes, og deres 

didhörende Redkaber, II. s. 253. 
Fiskertiser, Grønlændernes, hvorledes 

forfærdiges, II. s. 270.

Fiskesnare, et- grønlandsk Fangered- 
skab, II. s. 271.

Fiskestikker, et grønlandsk Fiskered-
• íkab, II. s.j 265. beskrives, II. 
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s. 266. hvorledes forfærdiges, II. 
s. 266. hvorledes anvendes, II. s. 
266. bruges til Orredfangst, II. 
s. 270.

Fiskeorn, vultur albiciUa, hvorledes 
fanges i Grönland, II. s. 240.

Fladeindhold, de danske Staters, er 
nöiagtigen bestemt, II. s. 183-

Flitsbue, Grønlændernes store, til 
Brug paa Landdyr- og Fuglejagt, 
II. s. 235. er nu næsten gandske 
gaact af Brug, II. s. 235. beskri
ves , II. s. 235 og følg.

Floamanna Saga, I. s. 229.

Folkcforinerelse, hvorledes befordres, 
II. s. 201.

Folkeret, egentlig kun et Forspil i 
Krige, II. s. I i 2.

Folketællinger, findes alt i ældgamle 
Tider at være foretagne, II. s. 178. 
de i nyere Tider foretagne, II. s. 
I79. Folketælling i de danske Sta
ter afAar’1769, II. s. i8i- Fo1" 
ketælling i de danske Stater af Aar 
J787, II. s. I8r. Folketælling i 
de danske Stater af Aar 1801, II. 
s. 182. Folketælling i Holsteen af 
Aar 1803, II- s. 182. dej danske 
Folketællingers Nöiagtighed , I f. 
s. 216. Beskrivelse af den Maade, 
hvorpaade ere foretagne, II.s. 217. 
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nöiagtige Folketællingers Vigtig
hed, II. s. 218.

Fordrag, hvad ved dem er at mærke, 
II. s. 95 og folg.

Forhold, de rette, mellem Træernes 
Rödder, Stammer og Kroner ind
byrdes, II. s. 4. de ere vanskelige 
at bestemme nöiagtigen, II. s. 5. 
hvorledes de fíndes, II. s. 5. man 
böri stedse söge at iagttage disse 
Forhold, II. s. 6. Forholdet mel
lem Tommer og Brænde i Egetræer^ 
IT. s. 16. Forholdet mellem de 
Drenge og Piger, som födes, II. 
s. 184.

Forsoningsdag , Jodernes store, 
DV)> i. s. 195.

Forsthuusholdning, den Engelske, ro
ses, II. s. 8. den Franske, roses, 
II. s. 8. den Tydske, dadles, II. 
s. 8- den Engelske og Tydske bur
de forenes for at frembringe en 
ret god Forsthuusholdning, II. 
s. 9.

Fostbriidrelag, i Oldtiden, hvorledes 
sluttedes, I. s. 218. 219.

Frederik den Anden , Konge i Preus
sen, skrev mod Mtichiavell, II. s. 
87. men tiistafler dog, at vilde ha
ve brudt indgaaede Forpligtelser, 
hvor Skade af det modsatte var at 
befrygte, II. s. 87. 88.
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Frederiksborg - Amt har 93 Tonder 4 
Skiæpper Hartkorn Skovskyld, I. 
s. 146. eller 2244 Sviins Olden, 
I. *s.  I /.146. dets Skovplan er 
14675i bonder Land, I. s. 146, 
og det egentlige Skovland, efter 
Fradrag af Overdrevene, 6648 Tön- 
der Land, I. s. 148.

Fremmede, i en Stat, hvorvidt kan og 
börtaales, I. s. 178. hvilke kun
ne tilstaacs jus incolatus, I. s. 179. 
under hvilke Betingelser denne kan 
tilstaaes dem, I. s. 1 80.

Fridlef den Tredie, dansk Konge, I. 
s. 233.

Fringilla lapponica, II. s. 241. Frin
gilla linaria, II. s. 242.

Frithiof, Thor steins Sön, X. s. 237. 
kaldes den Frækne, I. s. 237. hans 
Holmgang med Niorfue, Konge i 
Upland , I. s. 237.

Frithiofs Saga, I. s. 237.
Frode den Tredie, efter Suhm rettere 

den Siette, I. s. 218.

Frode den Fredegode, hans Tvekamp 
med Frogar, Anguls Sön, I. s. 
232. hans Love for Tvekamp efter 
Saxos Vidnesbyrd, I.s. 248.

Frogar, Anguls Sön, hans Holm
gang med Frede den Fredegodt, I.

. 232.
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Fuglefangst, Grønlændernes, II. s.
239. de dertil hörende Redskaber, 
II. s. 239 og folg.

Fundin'» Noregs, I. s. 224. 241,
Fusaria Gad i, I. s. 131 og folg, er 

den samme som Ascaris Gadi, I.
( s. 131: Fusaria Phoca, I. s. I2J 

og folg, den samme som Ascaris 
Phoca, I. s. 125. Fusaria Raja,
I. s. 128, den samme som Ascaris 
Raja, I. s. 128.

Fodelister, deres Nytte, II. s. Ißo.
«
hvorledes fores i de danske Stater,
II. s. 181. Mangler vad de dan
skes Förelse, II. s. 221. nöiagtige 
Födelisters Vigtighed, II. s. 223. 
hvorledes saadanne mueligen kunde 
holdes, II. s. 22J»

G.

' Gaborm, Sælens, Ophiostoma Phoca,
I. s. 127.

Gadus barbatus, .II. s. 261. Gadus 
callarias, IR s. 256. Gadus mer- 
langus (Villing), I. S. 137. Ga. 
dus molva, II. s. 256. Gadus morr- 
hua, I(. S. 256. Gadus virens,
II. s. 256. Gadus aglefnnus, II.
s. 267.

Geitfuglen, Alca impennis, hvorle
des fanges i Grönland, II. s*  

249-

Geistlighedcns Nytte og Betydning i
Staten, II. s. 51.

Gisle Surssons Saga, I. s. 243. 247.
Giaster, i Stat, hvem ere, I. s. 175.

Goe, Thorrcs Datter, I. s. 224. bort
fores af Hrolf, I. s, 224.

fjOiim, , hvilke ere efterdejö-
diske Theologers Mening, I. s. 
18R

Gorr, Thorrcs Son, Goes Broder, I» 
s. 224. uddrager at söge Goe, I. 
s. 225.

Gunlaugi Borgaffiord i Island, Hel
ges Fæstemand , I. s. 238. reiser 
udenlands, og kommer til Kong 
Et helred i England, I. s. 238- hans 
Holmgang med Thorgrim i Eng
land, I. s. 239. hans forste Holm
gang med Digteren Rafn paa Öxer- 
aaes Holm i Island, I. s. 239. han 
reiser andengang udenlands, I. 
s. 239. hans anden Tvekamp med 
Digteren Rafn ved Dyngiunas i 
Værdalen i Norge, I. s. 239. han 
dræbes lumskt af den saaredc Rafn 
i denne Tvekamp, I- s« 24°«

Gunlaugs Saga, I. s. 228. 238. 2$6. 
Gunnar Ellidargrimson, I. s. 228. 
Grettis Saga, I. s. 227. 255.
Grim, hans Tvekamp med Halfdan,

I. s. 233.
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Grindehval, den samme som den, der 
almindeligen kaldes Stubhval, I. 
s. 83-

Gr otitis ( Hugo), hvoraf han har öst 
sin Folkeret, II. s. 64.

Greeniuge Sund, et Tilholdssted for 
Vikinger i Oldtiden, I. s. 244.

H.
HaakalJ, I» s. 69. go. hvorledes fan« 

ges af Grønlænderne, II. s. 259.
Halfdan, naar levede, I. s. 232. hans 

Tvekamp med Syvalds syv Sonner, 
I. s. 233. med Hartbeen og hans 
12 Kiæmper, 1. s. 233. med den 
i Forveien slagne finske Söeröver 
Egt her, I. s. 233. med Grm. I.
s. 233. 234. med Ebbe, I. s. 234.

Hare, den hvide, lepus variabilis, II.- 
s. 234.

Hareh Jarnhaus, en Kiæmpe, I. s. 
227. hans Tvekamp med Helten 
Viking fra Vi fils Öe, I. s. 227.

Hartbeen, Helt, hans Tvekamp med 
Halfdan, I. s. 233.

Hartig, hans Grundsætninger om, og 
Tabeller over Skovenes Tilvæxt be- 
dömmes, 11, s. 13- •

Hartkorn, Forholdet mellem Ager- og 
Engs Hartkorn og Skovsky Idshar t- 
korn, I. s. 141 , var forhen her 
antaget3S 16: 8, I. s. 142. men 
bor være = 3: 2 ; i. s. 143. det-

N

te sidste Forhold forsvares af For
ordninger, I. s 144. dets Rigtig
hed bevises af Forstdata, I. s. 149 
og folg. En Tonde Skovskylds 
Hartkorn udgiör paa Frideriksborg 
og Cronborg Amter overhovedet 
24 Tônder Land, I. s. 146. ma 
thematisk Oplosning af den Opga
ve: hvormange Tonder Land bol
der höre til en Tonde Skovskylds- 
hartkorn, I. s. 157. en simpel For- 

• mel herpaa, I. s. 16;. en anden 
finere Formel, I. s- 164. Talexem- 
pcl efter den anden og finere For
mel , I. s. 165.

Hedin, Hiorvars Son, I. s. 218. Tog 
medHogw; tilörkenöerne, I. s. 218« 
indgaser Fostbrödrelag med Hogni, 
I. s. 219. forelskes i Hilldur, Hognis 
Datter, I. s. 219. besöger hende, 
uden Faderens Vidende, og mis
bruger hendes’Yndest, I. s. 219. 
udfordres af Hogni, I. s. 2i9- 
Frode mægler Fred, men desuagtet 
bestemmes Holmgang, I. s. 219. 
Pladsen hertil tillaves, I. s. 219. 
deres forste Tvekamp, I. s. 220. 
deres anden Tvekamp paa Hithinsöe 
i Rogaland, I. s. 220. begge falde. 
I. s. 220.

Hellefisksnöre, Gronlændernes, beskri
ves, II. s. 257.

n
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Helleflynder, hvorledes fanges af Grøn
lænderne , 11, s. 257*

Herredomme, de krigerske Nationers, 
er gavnligt for de Undertvungne, 
II. s. 165 Handelsnationernes der
imod skadeligt, II. s. 167 og 
folg.

Hervarar Saga, I. s. 234.
Hetha, Skioldmöe, I. s. 237.
Hiálmar Hugprude, hans Holmgang 

med Augantyr og hans Brödre paa 
Samsöe, I. s. 235. han falder, 
I. s. 236. hans Liig fores til Sig- 
tnn, I. s. 236.

HiUdur, Hognis Datter, I. s. 218. 
hvorfor Krig efter hende af Dig
terne kaldes Hilldurs Leeg , I. s. 
220.

Hilirvar, Hedins Fader, Hognis Ven, 
Urtderkonge i Norge, I. s. 218,

Hiörvard, Arngrims Son, Berserk, 
I. s. 235. frier til Ingeborg I. s. 
235. hans Tvekamp med Hiálmar 
Hugprude, I.s. 23Ç.

Hithinsöe, sædvanligt Tvekampssted 
i Norden, I. s. 242.

Hobbes's Meninger om Dyden, hvor
vidt antages af Spinoza, II. s. 81.

Hodda, Hrolfs Söster, ægter Norr, 
I. s. 225.

Hogni, Underkonge i Jylland, Strøm
menes Forsvarer, I. s. 218- hans 

Tog til Örkenöerne med Hedin, I. 
s. 218« indgaser Fostbrödrelag med 
Hedin, I. s. 219. udfordrer Hedin 
som den , der havde vanæret haits 
Datter Hilldur, I. s. 219. uagtet 
Frode mægler Fred, bestemmes dog 
en Holmgang, hvortil Stedet væl- 
ges, I. s. 219. deres forste Tve
kamp, I. s. 220. deres anden Tve
kamp pan Hithinsöe i Rogalaad> 
hvori begge falde, I. s. 220.

Holmgang, hos vore nordiske Forfa
dre , I. s. 217. 229.

Holmlausn, hvad var, I. s. 243.
Halot hurta phantapus, I. s. III» 

squamata , I. s. 111.
Hrafna, det islandske Navn paa Stub

hvalen, I. s. 82.
Hrafnhvalir, et islandsk Navn paa 

Stubhvalen , I. s. 82.
Hrajn-reidar, et islandsk Navn pat 

Stubhvalen, I. s. 82.
Hring, Konge i Hringerike i Norge, 

I. s. 238.
Hrolf, Konge i Hedemarken i Norge, 

Asathors Sö’nncsö’n, bortsnappet 
Goe, I. s. 224. hans Tvekamp 
med Norr, I. s. 225. slutter Fred 
med Norr, I- s. 225.

Hrotta, Navnet paa et Sværd, I. s. 235. 
Hrudurkali, det islandske Navn paa

Hvallusen, I. s, 86-
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Hunvor, Hrings Datter, I. s. 227. 
Hvalfangst, Grønlændernes, IT. s.

2 5 3- og folg.
Hv alf skelent se, Grønlændernes, be

skrives, I. s. 77.
HvaUuus, Lepas balanaris, I. s. gi. 

86.
Hvalrwur, I. s. 74. $0. det hoybug- 

lede Hvalruur, Lepas balanaris, 
beskrives, I. s. 87 og folg, det 
nögne eller orede, Lepas aurita, I. 
s. 94.

Hvidbiörn, Ursus inaritimus, II. s. 
234. hvorledes lentses af Grønlæn
derne , II.s. 234.

Hvidfisk, Delphinus albicans, hvorle
des fanges af Grønlænderne, II. 
s. 258.

Hviting, Beses Sværd, I. s. I5T.
Hysen^ hvorledes fanges i Grönland, 

II. s. 267.

L
Jagtpile, Grønlændernes, beskrives, 

II. s. 237.
Jardhausnat, Thorsteins Sværd, I. 

s. 244.
Indbyggere i en Stat, hvilke ere, I. 

s. 175.
In dt agter af Skove, II. s, 19 og 

folg.
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Indvoldsorme, Critisk Beskrivelse af 
de 8 i Zoologia Danica nævnte Ar
ter, I. s. 123 og folg.

Ingeborg, Kong Yngvars Datter, I. 
s. 235. dræber sig af Sorg, da 
Hiálmar var falden, I. s. 236.

Jom Kippur, CZZV) , Joder
nes store Forsoningsdag, I. s. 19 5. 
paa denne Dag Lises Joderne af alle 
deres Lofter, I. s. 195.

Itinersiut, det grønlandske Navn paa 
et Fiskeredskab , Dybvandssnören, 
II. s. 257.

Jubartes, et Navn paa Stubhvalen,
I. s. 83.

Jupiters Opposition med Solen 1808, 
beregnet af Thomas Bugge, I. s»
II. 12.

Jus, hvorvidt er forskiælligt for Lov
givernes quid juris, II. s. 28.

Joder, om deres Ophold i Staten søm 
et Folk, der ikke vil blandes med 
det övrige Folk, I. s. 183- De
res Idee em Nationalitet er end 
ikke ophört ved det Parisiske Sanhe
drin, I. s. 173. De vil ogmaae alt- 
saa betragtes som Fremmede i Staten, 
I. s. 175. kunne fölgeligen, som 
alle Fremmede, tilstaaes Giæsteret, 
I. s. 177. Deres udvortes Natio, 
nalforbindelse sætter ikke, da den 
intet Moderland har, Statens Sik

N n 2
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kerhed i Fare, I. s. ißo. ißi. de
res Love paalægge dein nt bede for
Kongen, I. s. 182. 183. Ikke 
heller fritager deres religiöse Forfat; 
ning dem for Lydighed mod Kon
gerne, I. s, 183. hvorvidt de ere 
skikkede at leve i borgerligt Sam
fund med andre, I. s. 183- Ti- 
citi Mening heroin, I. s. 184. 
hvorledes de betragçe Ikke-Joder 
(CD^ogtZZj^ZO), I. s. 185 
og folg, efter de Noachidiske 
Bud, I. s. 186. De ansee alle 
Uomskaarne for Urene, I. s. i87*  
de sætte dem i Klasse med Dyrene, 
og have ingen Pligter mod dem, I. 
s. 188- med Uomskaarnes Koner 
erkiende de intet Ægteskabsbrud, 

' I. s. 189- De maae ei söge Sag 
med Uomskaarne, eller erkiende 
dem som Dommere, I. s. 190. 
Giörede det endda, bandlyses de, 
I. s. 191. De forfalde i Band ved 
at vidne mod en Jode til en Uom- 
skaarens FordeeJ, I. s. 192. alle 
Tvangseder ere ugyldige, samt de, 
hvorved Aflæggeren har forbeholdt 
sig noget i sine Tanker, I. s. 194. 
195. De loses af alle Eder Forso
ningsdagen, I. s. 195. deres Love 
om Ægteskabsskilsmisse, I. s. 197« 
•ni Skifte efter Afdöde, I. s. 199.

Om Dodes Begravelse, I. s, 200
’ Deres Farlighed for Spanien som 

Indbyggere , I. s.. 202. Deres 
Antal bör i det mindste være ind
skrænket, I. s. 202. deres Erhverv- 
og Næringskilder, I. s. 203. 
Mange Joders Erhvervkilde er Aa
ger, I. s. 204. andres Handel, I, 
s. 205. deres utrættelige Virksom
hed og Duelighed i Handel , I. s. 
206T fuldkommen Borgerret kan 
ikke tilstaaes dem, I. s. 210. 
Hvorvidt de kunne være Militaire 
I. s. 211, om de ere istand til at 
beklæde offentlige Embeder, I. s. 
212.

K.
Kaksuk, det grønlandske Navn paa 

et Garn til Laxefangst, II. s. 
269.

KaUugiak, det grønlandske Navn paa 
en Hvalflskelentse, I. s. 77,

Kallut, det grönlandske Navn paa det 
Garn, hvormed Grønlænderne fan
ge Lodder, II. s. 268-

'K.amtschadalernc, Sammenligning mel
lem denne Nations og Skandina
vernes Tvekampe, I. s. 222.

Kanorsiut, det grönlandske Navn paa 
en Snore, Grønlænderne anvende 
til at fange Ulker med, II. s. 261.
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Kant, bans Mening om Forskiællig- 
bed mellem Ret og Dyd, II. s. 86.

Karaitcr, en jödisk Sect, I. s. 187. 
Karneades, græsk Philosoph, II.

s. 59.
Karksok, det grønlandske Navn paa 

Jagtpilen, II. s. 237.
Kassiusek, det grønlandske Navn paa 

et Fiskeredskab, en Fiskestikker, 
11, s. 265.

Keporkab Katungiarsoa, det grønland
ske Navn paa det buglede Hval- 
ruur, I. s. 94.

Keporkak, det grønlandske Navn paa 
Stubhvalen, I, s. 6;.

Keporkarnak, det grønlandske Navn 
paa batana musculus, I. s. 64,

Kergflwg, en Art Tvekamp hos de 
gamle Skandinaver, I. s. 229.

Ketil Raum, nordisk Helt, siges at 
have seiret i 24 Tvekampe, I, s.
241.

Kierulf, Jörgen, Justitsraad og Pro
fessor : hans korte Levnetsbeskri- 
velse, især med Hensyn til han» 
Fortienester af Selskabets danske 
Ordbog ved Justitsraad N. Schoiv, 
I. s. 3 og folg.

Kirkcböger, i Danmark, hvad inde
holde, li. St 21^ og folg. An
mærkninger over dem, II. s. 
229.

Kiolle, et Vaabeivhos Skandinaverne 
i Oldtiden, brugtes undertiden i 
Tvekamp, I. s. 235.

Kol Kroppinbak, Konge i Indialand, 
I. s. 227.

Koppedöde, i Kiöbenhavn fra 1752 
til 1791 : Tabel over dem, II. s. 
213.

Kormarks Saga, I. s. 228-242. 245. 
249.

Kradser, den grønlandske Flynders, 
Echinorynchus Platessoida, I. s. 
230. beskrives i Korthed, I. s. 
230. Sælens Kradser, Echinoryn
chus Phoca, I. s. 226. beskrives 
i Korthed, I. s. 227. Torskens 
blanke , eller foranderlige Kradser, 
Echinorynchus candidus eller Echi
norynchus versipcllis, I. s. 133. de
res Synonymer, I. s. 134. Beskri
velse, I. s. 135. 136. 137.

Kramer, H., Capitaine og Vandbyg
nings - Inspecteur i Norge: Forsog 
til en Theorie om Krumtappen og 
dens Forbedring, I. s. 17. og folg. 

Krig, hvorfor af de gamle nordiske 
Digtere er bleven kaldet Hildurs 
Leeg, I. s. 220.

Kriger, bür hver Statsborger at være, 
II. s. 51. 52.

Kronjagt, den nordiske, en Snekke, 
I. s. 72. /
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Krumtappen, dens Theorie, I. s. 20.
21. Construction af Hastigheder
nes Scala ved den, I. s. 25. Ha
stigheden ved en uniform Bevæ
gelse, I. s. 26. Modstandens Ha
stighed ved den, I. s. 28. 29. de 
bevægede Massers dynamiske Mo
ment, I. s 31. enkelte Anmærk
ninger over den, I. s. 33. og folg, 
dens Forbindelse med et Vandhiul, 
I. s. 38. Modstandens Hastighed 
i dette Tilfælde, I. s. 41. Lovene 
for dens Bevægelse i en elliptisk 
Bane, I. s. 43, Forholdet af Kraft 
til Modstand i dette Tilfælde, I.
s. 47. den elliptiske Krumtaps Ind
retning, I. s. 50. almindelige Be
mærkninger over den, I. s. 51« 
Modstanden ved den, I. s. 55.

r J’ ‘ *
Labrus carveus, I. s. 9$. Labrus coe- 

rulens, I. s. 95. Labrus exoletus, I. 
s. 95. svarer til den saakaldte Berg- 
gylte, I. s. 96. Labrus speciosus, 
foreslaaes som et nyt Navn til Rod
snekken, I. S. 109. Labrus suillus, 
I. s. 96. svarer til Berggylten, I.

96. Labrus trimaculatus Gmelini, 
svarer til den saakaldte Rodsnekke, 
I» s. 107. Labrus variegatus Gme-

Hui, svarer til den saakaldte Blaa- 
staal, I. s. 99.

Land, Skikke, som de gamle Skan
dinaver jagttoge ved forhen ubygt 
Lands Optagelse, I. s. 22

Landdyr, hvilke findes i Grönland, 
11, s. 233 .

Lan ddyrfangst, Grønlændernes, IT. 
s. 232 og folg, de derhen horende 
Redskaber beskrives, II. s. 234 
og folg.

Landfugle, hvilke findes i Grönland, 
11, s. 240.

Landnama Saga, I. s. 226.

Langen, Gadus molva, hvorledes fan
ges i Grönland, II. s. 257.

Lapspurven, Fringilla Lapponïca, 
hvorledes fanges i Grönland, II.
s. 241. 242.

Laxegarn, Grønlændernes, beskrives, 
II. s. 267« hvorledes forfærdiges, 
II. s. 269.

Lepas anatifera, I. s. 83. Lepas auri- 
ta , I. s. 8l. 94- Lepas balauaris, 
I. s. 74. 80. forvexles ofte med 
Lepas Diadema, I. s 84’ Denne 
Lepas-Arts Synonymer, I. s. 8?. 
86. Lepas Diadema, I. s. 83« for
vexles ofte med Lepas balanaris, I. 
s. 84- Linné forstaaer derved det 
fladbuglede eller sydlige Ruur, I.
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I. 84« dehne Lepas-Arts Synony
mer, I. s. 87.

Lepus variabilis, II. s. 234,
Ligevagts systemet, blandt de europæi

ske Stater, naar begyndte, II. s. 
153. Aarsagerne til dets Oprin
delse, 11, s. 154.

Li Ilevn ugen, Physeter microps, I. s. 
80. 83. hvorledes fanges i Grön
land, 11. s. 256.

Lodden, I. s. 71. hvorledes fanges af 
Grønlænderne, II. s. 267.

Loddeöse, et Grönlandsk Fiskered
skab, fornemmelig til Loddefangst,
II. s. 270.

Love, hvor gamle i Staterne, II. s. 
34. deres Formaal, II. s. 61. al
mindelige Rets- og Morallove, hvor
vidt ere anvendelige paa offentlige 
Personer og Stater, II. s. 57 og 
folg. Dette Spörgsmaal besvaret 
under den Forudsætning, at Dyd 
erdet höieste Gode, II. s. 66 og 
folg, ligeledes under den Forudsæt
ning, at Lyksalighed eller Nytte 
er det höieste Gode, II. s. 137 og 
folg.

Lunden, Alca árctica, hvorledes fan
ges i Grönland, ii.s. 248.

Larerstanden , saavel den offentlige, 
som den private, hvorledes er op
kommen, II. $. 3$^
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M
Manger, hvorledes fanges af Grønlæn

derne, II. s. 252 og folg.
Macchiavcl, hans politiske Grundsæt

ninger bestredes af Preussens Konge 
Frederik den Anden, II. s. 88.

Macrourns rupestris, II. s. 256. . < 
Mari hone, et Insect, I. s. 120. ,
Mars, denne Planets Opposition med.

Solen Aar 1809, beregnet af Etats- 
raad og Professor Thomas Buggt, I, 
s. 12. 13.

Marsvin j Delphinus phocæna, hvor
ledes fanges af Grønlænderne, II.
s. 256.

Medesnöre, Grønlændernes, beskrives, 
II. s. 264.

Mennesket, dets Fortrin for Dyrene, 
II. s. 173 og folg.

Misforhold, mellem Træernes Kroner, 
Stammer og Rödder, II. s. 5.

Misteltein, Navnet paa et hos de gam
le Skandinaver berömt Sværd , I. 5, 

235-
Monodon monoceros, Eenhiörning, IL 

s. 255.

Morville, Niels, Kammerraad ogLand¿ 
maalings-Conducteur : Forsøg til 
at bestemme Forholdet mellem 
Skovskyldshartkorn og Ager- og 
Engshartkorn, I. s. 139 og ftflg.
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Moskusoxen, I. s. 62.
Motacilla oenanthe, IT. s. 242.
Myndighed, Kongernes, beroer allene 

paa Borgernes Villie, II. s, 228.

N.
Napiut, det grönlandske Navn pan 

en i Grönland brugelig Fiskesnore, 
II. s. 271.

Naudr, Navnet paa et i Norden be
rømt Sværd, der tilhörte Islænde
ren Egill, I. s. 252.

Ncbhehva l, I. s. 65.
Ncdlout, det grönlandske Navn paa 

en Medesnöre, II. s. 264.

Nesarnak, det grønlandske Navn paa 
Delphinus Orca . I. s. 64.

Netarsiarsiut, det grønlandske Navn 
paa cnHellefiskesnöre, II. s. 257.

Niais Saga, I. s. 228.
Nidstang, hvad var, I. s. 246.
Niemanns danske Forststatistik, ufor- 

deelagtigen bedömt i de tydske 
lærde Tidender, II. s. 34.

Nigcrtout, det grönlandske Navn 'paa 
en Rypesnare, II. s. 241.

Niorfue Konge i Upland, I. s. 236. 
falder i Tvekamp med Frithiof 
Er akve, I. s. 236.

Noachidiske Bud, Jodernes, hvilke 
ere, I. s. 186.

No c hr i m, ES'OJ. hvilke ere efter 
de jødiske Theologers Mening, I» 
s. 185.

Nordkaper, I. s. 64.

Norr, Thorres Sön, Goes Broder, I. 
s. 224. uddrager at söge Goe, I. 
s. 225. træffer sin Broder, I. s. 
225. stöder paa Hrolf, Goes Bort
forer, I. s, 225. hans Tvekamp 
med Hrolf, I. s. 225. han ægter 
Hodda, Hrolfs Söster, I. s. 225»

Nugit, det grönlandske Navn paa en 
Söefuglepiil, U.S. 242.

Nytte, offentlig og privat, ere nöie 
forenede, II. s. 141 og folg.

Nyttigt, hvad er, II. s. 138. hvor
vidt det Nyttige er forbundet med 
det höieste Gode, II., s. 139.

, i « •-

0.
Odd, den vidtbereiste, ogsaa kalder 

Orvarodd, I. s. 235.
Olaf Try ggv a son s Saga, I s. 243. 253.
Oniscus Ceti, I. s. 74. 81*
Opdragelse, et kritisk Punkt i Rets

læren, II. s. 30. dens Hovedfor- 
maal, II. s. 55.

Ophiostoma, I. s. 126. Ophiostoma 
Phoca, I. s. 127.

Otulfaxe, fortælles at have seiret i 80
Tvekampe, I. s. 241.
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P.
Pamt’ut, dét grônlandské Navn paa 

.Colonien Fridcrikshaah, I. s. 71.
Pangaligiak, det grönlandske Navn 

paa Byrrhus stoicus, I. s. 119.
Parnak, det grönlandske Navn paa 

Physetcr Tiirsio, I. s. 64.
Pediculus ceti, den samme soin Lepas 

b al an ari s, I» s. 85.
Perca Norvagica, II. s. 256.
Pflockfisch, den samme som Stubhva

len , I. s. 83»
Philosophcrnes Meninger om Moralens 

furste Grunde, hvorvidt ere for- 
skiællige, II. s. 6 i.

Physctcr catodon, I. s. 64» Phy seter 
macro'ccphalus, I. s. 70. Physeter 
microps, I. s. 8°« Physeter Tur- 
sio, I. s. 64.

Pile, de, som Grønlænderne bruge til 
Jagten, beskrives, II. s. 237 og 
folg.

Pilebille, Pyrrhus Pilula, I. s. II5. 
Forskiæl mellem den og Byrrhus
Stoicus, I. s. 121. 122. 123.

Pilekogger, Grønlændernes, beskri
ves , 11, s. 238.

Pissiksisak, Grønlændernes store Flits
bue, li, 5. 235 og folg.

Pissukbik, en grönlandsk Fangeplads 
norden for Colonien Godthaab, I. 
s. 71.

• ». J • \,

o

Plcuronectis Hippoglossus, TI. s. 256. 
Pleuroncftis Cynoglossus, II. s. 
256.

Pligter, offentlige og private, hvor
vidt ere indbyrdes forskiællige, 
II. s. 113.

Poktak, det grönlandske Navn paa 
det Pilekogger, Gronlændernebru
ge , 11, s. 238.

Polypolos balanaris, I. s. 85. den 
samme som lepas balanaris, I. s. 
85.

Praxis, svarer ofte ikke til Theorie, 
II. s. 27. Aarsagen hertil, II. s, 
27. hvorledes begge nærme sig hin
anden indbyrdes i Retsvidenskaben, 

’ II. s. 29. deres Tilnærmelse van- 
skeliggiöres ofte ved sammenstø
dende Rettigheder, II. s. 29. og 
især naar Statens og den enkelte 
Bergers Rettigheder stöde sammen, 
11, s. 29.

Puksinarsoak, det grönlandske Navn 
paa Stubhvalen, naar den hviler, og 
driver, I.’s. 74.

Pyaulik, det grönlandske Navn paa 
Holot hurta phantapus, I. s. i 12.

Pyrrho, Skeptikernes Fader, II. s. 
55»

Q-

Quanefiorden i Grönland, I. s. 7$.
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R.
Rabbaniter, en jodisk Sect, T. s. 187. 
Rabbi Most ben Maimón (Moses Mai- 

monides), I. s. i8$. hans 613 Bud, 
I. s. 185 Anin, hans Lære om Æg
teskab, I. s. 189. Rabbi Joseph, 
Carro, I. s. 192. hans Lære om 
Eeds Aflæggelse, 1. s. 192.

Raft, islandsk Digter, I. s. 239. 
træffer Gunnlaug Ormstunga i Ud
landet, og bliver uenig med ham, 
I. s. 239. reiser hiem til Island, 
I. s. 239. forste Tvekamp med 
Gunnlaug paa Öxeraas Holm i Is
land, I. s. 239. reiser atter uden
lands, I. s. 239. anden Tvekamp 
med Gunnlaug ved Dyngiiinæs i Vær
dalen, hvori han mistede Benet, 
men lumskt dræbte Gunnlaug, I. s. 
240. falder selv, I. s. 240.

Randvid, hans Kergang med Thor- 
giis, I. s. 230. falder, I. s. 230.

Ravn, corvus corax, II. s. 240. hvor« 
ledes fanges i Grönland, II. s. 
240.

Religion, dens Nytte i Staten, II. 
s. 45. hvad Staten bör giöre fol
den, II. s. 48.

Remmesntire, et af Grønlændernes Fi
skeredskaber, II. s. «$8- beskri
ves, II. s. 258. hvorledes forfør«, 
diges, II, s. 259.

Ret, hvad er, II, s. 28, er det Hel
ligste, Mennesket eier, II. s. 28. 
den almindelige Ret hvorfra har 
sin Oprindelse, II. s. 74 og folg, 
hvad den bestemmer om Eiendom, 
11, s. 9 r.

Retfærdighed, hvorvidt kan og * bor 
stemme med Billighed, II. s. 80. 

Retfærdigheds Pligter, almindelige, 
hvorvidt ere gyldige overhovedet, 
altsaa og i Selskabers indbyrdes 
Forholde, II. s. 66.

Retskiærlighed, hvorledes kan udvises 
af Undersaatterne, II. s. 76.

Retslære, kritiske Punkter i den, II. 
s. 30.

Rettergang, hvorfor er indfort i Sta
terne, II. s. 68.

Reventloiv, Greve af: Gcheime-Stats- 
minister, Ridder af Elcphanten, 
Storkors af Dannebrogen o. s. v. 
Formeentlige Resultater af endeel 
fortsatte Undersøgelser angaaende 
Indflydelsen af Træernes giensidige 
Afstand paa deres mere eller min
dre fordeelagtige Vegetation, II. 
s. I og folg.

Rhensdyret, cervus taran dus, II. s. 

233-
Ring, Fylkekonge iSverrig, i. s. 227. 
Rognkalden, hvorledes fanges i Grön

land, II. s. 265.
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Rur, det orede, I. s. 8o-
Ryper, hvorledes fanges i Grönland, 

II. s. 240.
R-ypcsnare, Grønlændernes, beskri. 

ves, II. s. 240.
Ravefangst, Grønlændernes 5 beskri

ves, II. s. 235.
Rödfisk, Perca Norvagica, 11.'s. 257, 

hvorledes fanges i Grönland, II. 
s. 257.

Rödsnekke, Labrus corneus , I. s. 97. 
dens Synonymie, I. s. 107. dens 
naturhistoriske Beskrivelse, I. s. 
107 og folg.

Rur hval, I. s. 64.

5.
Salmo viUosus, Lodden, I. s. 71. II. 

s. 267.
Sainsöe, almindeligt Tvekampssted i 

Nolden i de ældste Tider, I. s. 
234. Der stod Hialmars og Au- 
gantyrs Tvekamp, I. s. 235.

Sapputit, grønlandske Steengiaerder til 
Fiskefangst, II. s. 271.

Saturn, dens Opposition med Solen 
Aar 1 809 beregnet af Etatsraad og 
Professor Th. Btigge, I. s, 13 og 
folg.

Saugmöller, deres Theorie oplyft, I. 
s. 19.
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Saxe, en Art korte, tykke Sværde, 
som Nordboerne anvendte i Oldti
den, I. s. 252. 253.

Scato, Allcmannernes Anförer; hans 
Tvekamp med Skiold, I» s. 224.

V. Schmidt - Phiseldcck, C. F., Etats
raad, Directeur ved Rigsbanken 
og Ridder af Dannebrogen : om Jo
derne, betragtede som Giæster, 
Indbyggere og Borgere i christne 
Stater, I. s. 169 og folg. Om 
Lovgivningen for Opdragelsesvæs
ner, dens Beskaffenhed og Grænd- 
scr, 11, s. 25 og folg.

Schoiv, N., Justirsraad og Professor; 
Minde over Jörgen Kicrulf, Ju- 
stitsraad og Professor i Historie og 
Statistik, I. s, 4 og folg.

Sei, gadus virens, hvorledes fanges i 
Grönland, II. s. 257.

5'cwzMg, Arngrims Sön, berömt Ber
serk, I. s. 235.

Set stokkene, hvad vare og hvorledes an- - 
vendtes af|de gamle Nordboer, I. 
s. 226.

Sigrid, Ans Datter, I. s. 234. 
Sildhval, I. s. 64. 83.

Sisserönnikcn, Fringilla linaria, hvor
ledes fanges i Grönland, II. s. 242.

Sivald, nordisk Helt, I. s. 233. 
havde 7 Sonner, I. s. 233. hans 
Tvekamp med Halfdan, I. s. 233.

O o 2
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Skakkerjöder, deres Skade i Staten, 
I. s. 207.

Skiold, dansk Konge og Helt, I. s.
223. hans Tvekampe, I. s. 223. 
hans Tvekamp med Scato, I. s.
224. hans Tvekamp med Atislas, 
I. s. 224.

Skiolde, hos de gamle Nordboer, I. 
s. 237. flere, indtil tre, brugtes i 
Tvekampe, i. s. 249. de holdtes 
ofte af andre, I. s. 251.

Skialspröiter, Holothttria squamata, I. 
s. 111. beskrives naturhistorisk, 
I. s. ill. 112» Forskiællen mel
lem den og Strandræddiken, Holo- 
thuria phantapus, I. s, 112. 113.

Skofnung, Navnet paa et berömt 
Sværd, der tilhörte Hrolf Krake,
I. s. 244.

Skoleexamina bör ikkun være en acius 
privatus, II. s. 4°» Deres Udfald 
bor ikke gives Offentlighed, II. 
s. 41.

Skoler, hvorvidt kan tilstaaes Offent
lighed, II. s. 4». Nytte og Skade 
af offentlig Roes og Daddel i dem,
II. s. 42 og folg.

Skolevæsnet bör nærme sig den huus- 
lige Opdragelse, II. s. 40.

Skovene bör hellere besaaes end be« 
plantes, II. s. 10. behandles be
dre efter den Engelske og Franske 

Maade end efter den Tydske, II. 
s. 8- burde behandles efter den En
gelske og Tydske Maade tillige, 
II. s. 9.

Skovbehandling, dens Öiemeed, II, 
s. II.

Skovfredning, dens Indflydelse paa 
Skovenes Tilvæxt, II, s. 10.

Sletbagen, balana mysticetus, II. s. 

354- I
Snefuglen, emberiza nivalis, hvorledes 

fanges i Grönland, II. s. 24t. 
343.

Spekhugger, I. s. 65 Anm. 80.
Spinoza, hans Mening om Dyden 

fremsættes, 11, s. 8 I.
Spolorm, Salens, I. s. 125. beskrives 

naturhistorisk, I. s. 125. Rokkens*  
Spolorm, I. s. 128- beskrives na
turhistorisk, I. s. 129. Torskens 
Spolorm, I. s. 131, beskrives natur
historisk, I. s. 132. 133.

Springer, Delphinus Delphis, hvorle
des fanges i Grönland, II. s. 256.

Spring -Finhval, den samme som Stub
hvalen, I. s. 65. 83-

Squalus carcharlas, I. s. 69. 80.
Staldbroderskab, hos de gamle Nord

boer, I. s. 236. Odds og Hialmars 
Staldbroderskab, I. s. 235. Love 
for dette, I. s. 235.
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Stat, Individúenle i den ere med Hen
syn til deres borgerlige Forholde 
tre Classer, Giæster, Indbyggere, 
Fremmede, I. s. 175. den har Ret 
til at virke paa Opdragelsesvæsenet’ 
II. s. 30. Staterne ere opkomne 
af Svaghed og Magt, II. s. 33. 
Staten maae sikkre Faderen for 
fremmede Indgreb i sin faderlige 
Myndigheds Udøvelse, II. s. 35a 
36. den indskrænker ham dog i 
hans Rettigheders Udøvelse, II. s. 
36. i hvilke Tilfælde dette skeer, 
II. s. 37- hvorpaa Statens Tilvæ

relse som Stat beroer, II. s. 38. 
den bör tilbyde Forældrene sin 
Hiælp'i Børneopdragelsen, II. s. 
39. den virker dog selv ikkun som 
Fader i sine Skoler, II. s. 43. den 
kan ikke öve Tvang i sine Skoler, 
II. s. 45. den kan blot bestemme, 
Mr, ikke hvorledes Bornene skulle 
undervises, II. s. 45. 46. den kan 
og bör besorge Rêligionsunderviis- 

' ning, II. s. 47. dens Pligter mod 
Religionen, II. s. 48. den kan 
sammenlignes med en Familie, II. 
s. 103. den er ikke opstaaet frivil
lig,. men ved Tvang, II. s. 33. 
107.

Statsforbund, Aarsagen til dets Op
rettelse, II. s. 34.
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Statsforfatning, intet i den er urok
keligt, II.98.

Statsstyrere, deres Hovedformaal, II. 
s. 27.

Steenbideren, hvorledes fanges i Grön
land , 11, s. 265.

Steendolpen, Motacilla oenanthe, hvor
ledes fanges i Grönland, II. s. 
242.

Steenkredse i Sibérien, I. s. 222. i 
England og Skotland', I. s- 223. 
synes alle at vidne om Tvekampe, 
Ï. s. 223.

Stortorsken, hvorledes fanges i Grön
land , 11, s. 257.

Strandraddiken, Holothuria phantapus, 
I. s. ill. beskrives naturhistorisk, 
I. s. III. 112. Forskiæl mellem 
den og Skiælsproiteren, I. s. 112. 
I13.

Strix ny ¿lea, II. s. 240.
Stubben, den samme som Stubhvalen, 

I. s. 83-
Stub hvalen, I. s. 63. 6 5. beskrives 

naturhistorisk, I. s. 66 og folg, 
dens Opholdssted, I. s. 71. dens 
sædvanlige Fode, I. s. 72., dens 
Parringsmaade, I. s. 72. dens Nyt
te, i. s. 75. dens Fangst af Grøn
lænderne, I. s. 77. II. s. 254. 
dens Fiender*  I. s. §0. dens Syno
nymer, 1.5. 82.
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Sturlaugs Saga, I. s. 243. 254.

Stader, store Stæders skadelige Ind

flydelse paa deres Indbyggere, II, 

s- 175-
Sudernaal, den samme som Rodsnek

ken, I. s. 99.

Sverris Saga, I. s, 256.

Svinchval, Delphinus Tursio, hvorle

des fanges i Grönland, II. s. 256.

Svarde agtedes boit i Norden i Oldti

den, I. s. 245. fortrinlig berømte 

Sværde, I. s. 244. 245. i Tve

kampe fortes undertiden tvende 

Sværde, I. s. 253.
*

Sygdomme, hvilke forplantes fra For

ældre til Born, II. s. 193.

Söefugle, i Almindelighed, hvorledes 

fanges af Grønlænderne,! II. s. 

242 og folg.

S'óefuglcpilen, Grønlændernes, beskri

ves, II. s. 242 og folg. .260.

Sbgur, islandske, I. s. 221.

T.
Tabeller, over Skovenes Tilvæxt og Ind

tægterne af dem, 11, s. 17 og folg.

Talmud, Jodernes, omtales, I. s. 

175. 186. 190. 191. 192. 195.

Talmudister, en jødisk Sect, hvori 

afvige fra andre Jöder, I. s. 201.

Teisten, Uria gry Ile, hvorledes fanges 

af Grønlænderne , II. s. 250.

Tetrao Lagopus, II. s. 241.

Thangbrand, Præst, I. s. 255.

Thing. Som oftest aftalte Nordboerne 

i Oldtiden Tvekampe til Thinge, 

I. s. 217. 229. Tvekampe idømtes 

ligeledes ofte paaThinge, I. s. 231.

Thord Hradu Saga, I. s. 251.

Thorgils, Helten i Floamanna Saga, 

I. s. 229. hans Kergangmed Rand

vid , I. s. 230.

Thorgrim, Viking, I. s. 239.

Thorlacius, B., Professor ved Kjø

benhavns Universitet: om Tve

kampe i det hedenske Norden, I. 
s. 213.

Thorre, en jothunsk Fyrste, I. $. 

224. Fader til Norr, Gorr ogGeec 

I. s. 224.

Thorreblot, et Offer, I. s. 224.
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Thorstein Pikingsons Saga, en Roman

I. s. 227. 241.

Thorvilde,- I. s. 233.

Tilvaxt, Skovenes, udledte af Vege- 

tarions Undersøgelser, II. s. 10. 

sntagen af Cramer til 2 Procent om 

Aaret, II. s. 12. af Hartig til 

¿-¿Cubikfod paa hvert Træe, II. 

s. 12. Critik over liartigs Prem*  

gangsmaade og Beregninger, II. 

s. 13-

Timon, Misanthropen, II. s. 59. 

Sillograph , 11, s. 60.

Tirfingr, berömt Sværd i Oldtiden i 

Norden, I. s. 235.

Tobisen, en Fisk, I. s. 71.

Treschow, N, Kongelig Norsk Stats- 

raad, Ridder af Dannebrogen og 

Nordstierneordenen: hvorvidt ere 
de almindelige Rets- og Morallove, 

der i borgerlige Selskaber og for 

eenslige Personer i deres private 

Forhold unægtelig ere gyldige, og- 

saa anvendelige paa offentlige Per

soner, samt hele Nationers og Sta

ters indbyrdes Forhold, der endnu 

leve i den saakaldte naturlige Til

stand i Henseende til ¡hverandre, 

11, s. 57 og folg.

Traer, ere selskabelige Planter, II.

- s. 4. behove et vist Forhold mel

lem Rod, Krone og Stamme for at 

trives godt, II. s. 4. hvorledes 

disse Forholde findes, II. s. 5. de 

bor staae saa tæt som de kunne, 

11, s. 5. hvor tæt de bor staae i de

res Ungdom, II. s. 6. bor siden 

udtyndes, II. s. 7. Aarsagen her

til, II. s. 7. hvilke Træer bor 

borttages ved Udtyndning, II. s. 

8. de, der bor blive staaende, hör 

tidligen bestemmes, II. s. 12.

Tunnolik, det grønlandske Navn paa 

baltena physålus, I. s. 65.

Tvekampe', almindelige i Norden i de 

hedenske Tider, I. s. 215. omta

les i Kong Frodes Love, I. s. 215. 

deres Aarsag maae söges i Nord

boens Characteer, I. s. 216. de 

aftaltes til Thinge, I. s. 217. hvor

ledes Stedet, hvor de skulde hol

des, tilberedtes, I. s. 219. Tve



Sagregister over siette Deet.296

kampen mellem Hedin og Hågni, 

vidtloftigeii fortalt, I. s. 218 og 

folg. National-Aarsager til Tve

kampe, I. s. 221. 222. Tvekampe 

hos Camtsehadalerne, I. s. 222. 

De hedenske Nordboer antoge L7- 

/cr. for Tvekampenes Gud, I. s. 223. 

Skiolds og Norrs Tvekampe, I. s. 

223. almindelige Anledninger til 

Tvekampe, I. s. 225. ¡Særdeleshed 

Forurettelser i Jord, I. s. 226. 

der vare 3 Slags Tvekampe, Einvig 

I. s. 228, Helmgang, I. s. 229, 

Kergawg, I. s. 229. Af Kergawg 

ere endnu Levninger i Eatdcrs i 

NCrge, I. s. 230. ligeledes i Fran

ken i Tydskland, I. s. 230. Tve

kampes juridiske Kraft, I. s. 231, 

de kunde- paalægges ved Dom til 

Thinge, I. s. 231. mærkværdige 

Tvekampe i Norden i de hedenske 

Tider, I. s. 232 og folg. Frode 
den Fredegodes Tvekampe, I. s 

232. Halfdans Tvekampe, I. s.

“ 232. Augatityrs Tvekampe, I. s. 

234» 235» Ale den Fraknes Tve
kampe, I. s. 236. Frithiofs Tve

kampe, I. s. 237. Tvekampe vare 

ci usædvanlige blandt Digtere, som 

Eigil!, Nial, Gretter, I. $. 238. 

Gunnlaugs Tvekampe, I. s. 239, 

240. Tvekampe vare meget hyppi

ge, I. s. 240. Forberedelser til 

dem, I. s. 240. Tidsfrist mellem 

Bestemmelsen og selve I vekampen, 

1. s. 240. sædvanlige Tvekampsste- 

dcr, 1. s. 242. H.ltnlausn bestem

tes forud, I. s. 243. ligeledes, som 

oftest, Begravelse af den Faldne, 

I. s. 244. Love om Tvekampplad

sens Tilberedelse, I. s. 245. Kiæm- 

pernes Stilling, I. s. 245. Udebli- 

velses Straf, I. s. 246. Regler for 

Tvekampens Holdeise, I. s. 247 

og folg. Frodes Bestemmelser her

om, 1. s. 248. Uplands Lovens, I. 

s. 248. Vedtægter efter Kormarks 
Saga, I. s. 249. Tvekampen be

gyndte med Skiældsord eller Pil

skud, I. s. 250. den vedblev til en 

afKiæmperne saaredes.eller veeg, I*  

S. 2jo. Secundanterne holdt ofte 

Skioldene for Kiæmperne, I. s. 251, 

undertiden brugtes to Sværde, I.
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8. 253. de fornyedes ofte Dagen 

efter, I. s. 254. Tvekampene op

horte i Danmark omtrent Aar 993, 

I. s. 255. i Norge omtrent paa 

samme Tid, I. s. 256. paa Island 

i Begyndelsen af det Ilte Aarhun- 
drede, I. s. 256.

Tyverier, hvoraf foraarsages, II. S. 
94.

Tappe, dets Brug i Tvekampe, I. s. 

245.

u.
Udfordring, til Tvekamp, hvorledes 

foretoges i Norden i de hedenske 

Tider, I. s. 219.

Ugle, Strix ny ¿te a, kvorledes fanges 

i Grönland, II. s. 240.

UlfUggason, I. s. 228.

Ulier var Gud for Tvekampene efter 

de hedenske Nordboers Mening, I. 

s. 223.

Ulk, Cottus Scorpius, bruges til Mad

ding i Grönland, II. s. 259. hvor

ledes fanges af Grønlænderne, II. 

S. 261.

Ulkesnöre, Grønlændernes, beskrives, 

II. s. a6r.

Umingmak, det grønlandske Navn paa 

Moskusoxen, I. s. 62.

Umyndige kunne i Retslæren betragtes 

som Børn , 11, s. 35.

Undersøgelser, philosophiske, begynde 

altid med Ideer og Idealer, II. s. 33.

Uplands Loven, I. s. 248.

Uran, dens Opposition med Solen 

1809 beregnet af Etatsraad og Pro- 

fessor Th. Bugge, I. s. I 5. 16.

Urdus maritinius, II. s. 234. 

Uroeligheder i Staterne, hvoraf opstaae,

II- s. 74.

V-
Ualders, Egn i Norge, I. s. 231.

Varnsdala Saga, I. s. 246. 

Uigaglums Saga, I. s. 243. 2JI.

Uiking fra Uiflsöe, I. s. 227. hans 

Tvekamp med Harek Jarnhaus for 

Kong Bing, I. s. 227. dræber Kol 
Kroppinhaks ældste Sön, Vikingen 

Bi'órn Blaatand, I. $, 244.

Filling 1 I. s. 137.
Pp
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Vors, Tvekafnpssted i Oldtiden, I.

s. 242. 243.

Vultur albicilla, II» S. 240.

Yngve, Konge i Sverrig, Ingeborgs

Fader, I. s. 235.

Ægis hi aim, I. s. 2#.

Ægteskab, mellem Joder og Goiim, 

erklæres ugyldigt, endog af det 

parisiske Sanhédrin, I« s. 288. 

Ægteskabets Nytte for Fölkefor- 

merelsen, II. s. i87- hvorved Æg

teskaber befordres, II- s. i88> 

hvorved hindres, II. s. 189. Aar. 

sagerne til deres Sjældenhed maae 

soges i de ugifte Mènds Mængde, 

II. s. 190. i Ulighed i de Giftes 

Alder, II. s. 19I og fölg. i uægte 

Börns Mængde, II. s. 197.

Ö.
Ödebille, den Stoiske, Bjrrhus Sibi*  

cus, i. s. 115. beskrives, I. s. 11 <5 

og folg.
Ögmund, AlesSün , I. S« 236.

Orne, hvorledes fanges i Grönland, 
II. s. 240.

Örreder, hvorledes fanges i Grönland. 

11, s. 269. med Garn, II. s. 269, 

paa andre Maader, II» s. 270 og 

folg»
Örvarodd, nordisk Helt, I. s. 235.

Öxeraas Holm, Tvekampssted i Nor» 

den i Oldtiden, I. s, 24Ù. 242*



Rettelser.

S. XIII. Linie 6 neden fra tilföies efter Dr. Phil. Ridder af Dannebrogtn
— 6 Lin. 6 foranlediger læs : foranledige!
— 10 — 15-16 udgaaer de Ord: i det Foregaaende har anfört og læses:

har foranlediget og agter at bckjendtgjore.
— II — 17 vagtigere læs: vigngere
— 15 — 5 efter Traer tilföies : aarlig
— 17 — 12. 60 1. 80
— 19 2 n. f. denne 1. dette
— 20 — I Formands 1. Forstmands
— 34 — 4 n. f. naar 1. man
— 38 — 2 og I n. f. Nederlag fro 1. Vederlag ftr
— 40 — 3 kraves 1. kraves til
— 47 sidste Lin. end 1. wed
— 51 Lin. 7 n. f. Eftermandskab 1. Eftermand skal

81 — 6 for 1. fra
— 84 — 9 dem 1. den
— 97 — 16 med 1. mod
— II8 — 17 indfinde 1. udfinde
— 144 — 7 med 1. mod
— 171 — 14 men alle 1. men hos alle
—-188 — 10 n. f. Skaberne 1. Skaberen
—. 189 — II og I. og hvor
— I92 5 «r 1« nt hvis
— — 7 vilde 1. vilde den
— 208 — 2 n. f. med 1. men
— 211 — 10 n. f. Lage 1. Lege
— 258 — 4 Been-Legener 1. Been - Legemer
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Rettelfer.

I Afhandlingen om Lovgivningen for Opdragelsesvæsnet, i Selskabets Skrif

ters sjette Binds andet Hæfte, Side 25-56 incl. udbedes folgende Trykfeil 

rettede ;

f
Side 28,

förfte Linie, Kjendemærker 1. Kjendemærke29,

Ægtefællens 1. Ægtefællenesovenfra,Linie 1530,

hvilket 1. hvilket17
on 1. og22

Commentator« 1. Commentatorers1931,
i

Tingens 1. Tingenes633 »

Menneikets 1. Menneikers8

Beftyrelfe 1. Betryggelfeovenfra,1434 >

nedenfra, naar 1. maae4

Idee 1. Tid638 »

Nederlag 1. Vederlag2 /

I

fom beilyres af Underviisningsanlhlter l.zfoin Bedyrer•739’

af Underviisningsandalter ,

puplico 1. publico18

deref 1. deraf8 nedenfra,

41 > i ,

1342, ; I

2

nedenfra,

 (

ovenfra,

Linie 4 nedenfra, hans læs : dets 

2, 3 ovenfra, hvovfore, og indtil Publicitet bor aldeles udgaae. 

ovenfra, ingen 1. intet

nedenfra, fremmede 1. fremmende



e

Side 45, Linie 3 ovenfra, den læs: de

— 45» — 6 — monopolitilke 1. monopoliftifke

•— 47, fidite Linie, end 1. med

— 48, Linie 7 nedenfra, med 1. ved

— —• — 4 — Porhold 1. Forhold

51, — 7 nedenfra, Eftermandikab paatager 1. Eftermand Ikal paatage

— — — 3 — invandrede 1. indvandrede
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