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I en Række af Aar har dot Kongelige danfke Videnskabernes 

Selfkab aabnet dets Vintermoder med cn af dets Secretair ud
stedet Bekjendtgjörelse over dets Forhandlinger i det udløbne 
Forsamlingsaar; denne har det befluttet tillige, ifær for saavidt 
de ikke trykte Afhandlinger angaae, at indlöre i dets Skrif
ter og en faadan leveres derfor her fra den Tid at dets fore- 
gaaende Secretair Etatsraad og Profeffor Thomas Bugge R. af 
D., fom i 1815 endte fin for Videnskaberne, Fædrenelandet og 
Selfkabct virkfommc og frugtbringende Løbebane, udgav det 
fidfle Program. »

Den förlte Udfigt af Selfkabets Forhandlinger fom den 
nærværende Secretair udgav, indbefatter et Tidsrum af tvende 
Aar, fordi Etatsr. Bugge ved Sygdom blev forhindret i at ud- 
give Programmet for Forfamlingsaaret fra Novbr. 181I til famme 
Maaned i8i5.

Ved det nysbeklagede Dødsfald maatte der foregaae en 
betydelig Forandring i Fordelingen af de Forretninger, Selfka- 
bet maae betroe til vilfe Medlemmer. Etatsraad Bugge havde 
paa eengang udfyldt tre Pofter i Selfkabet. Han var nemlig 
Beftyrer af den under Selfkabet staaende geographilke Land- 
maalning, Callerer og Secretair. Sellkabet, der efterhaanden 
havde betroet den Afdöde diffe Pofter, fandt det ikke raadeligt 
paa eengang at nedlægge de mange Forretninger, han nu for
lod, i een Mands Hænder. Det overdrog derfor alt det der 
angaaer den geographilke Landmaalning og Korternes Udgivelfe 
til et Udvalg af dets Medlemmer, der lkal före Navn af c?e£ Kon
gelige JJanske lidenskabernes Selskabs Landmaalningscom- 
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' mission, og bemyndigede den til, ved en Overinspecteur at lade 
holde Tilsyn med Arbeiderno paa Marken og hvad dermed 
staaer i Forbindelse. Den af Selfkabets Medlemmer sammen- 
satte Landmaalingscommillion beftod af de Herrer

Admiral Löwenorn, Commandeur af Dbrg og Ridder af 
Wladm. Ordenen.

Commandeur - Capitain Wleugel, Ridder af Dbrg.
Etatsraad Wolff, Ridder af Dbrg, fom liden ved Döden 

er afgaaet.
Profelfor Degen.
Profelfor Oluf sen.

Efter Selskabets allerunderdanigste Indstilling, behagede det Hs. 
Majestæt Kongen at udnævne til Overinfpecteur over den geo- 
graphilke Landmaalning

Hr. Landmaalningsinfpecteur Bruun, Ridder af Dbrg. 
Til CafTerer valgtes

Herr Etatsraad von Schmidt - Phiseldeck , Ridder af Dbr. 
og til Secretair

Profeffor H. C. Örsted, Ridder af Dbr.
Af tabte Medlemmer beklager Selskabet, for det Tidsrum, vi 
her omfatte, foruden

Etatsraad og Ridder Bugge,
Overpræfident i Kiel, z Conferentsraad og Commandeur af 

Dbr. Baron v. Eggers.
Juftitsraad Thorlacius. 
Major og Ridder Steffens.

Derimod havde Scllkabet fiden fulfte Bekjendtgjörclfe vundet nye 
Tilyæxt ved Valget af

Hs. Exellence Herr Geheimeconferentsraad Classen, Stor
kors af Dannebrogen, til Æresmedlem, og

Herr Commandeurcapitaine Wleugel, Ridder af Dbr« 
Profelfor og Doctor Theologiae J. Möller.
Profcffor Oluf sen

til ordentlige Medlemmer.
Til udenlanelfke Medlemmer valgte Selskabet de Herrer: 

Profellor og Hofraad Creutzer i Heidelberg, 
Benjamin Smith Barton, og



Johannes Reedman Coxe i de forenede Slater af Nord
amerika,

van Mons i Briiffel.-
Under de ulykkelige Begivenheder, der i en Række af 

Aar saa haardt traf vort Fædreland, havde Selfkabet ogfaa lidt 
Tab, der i höi Grad hemmede dets Virkfomhed. En Kongelig 
Gavmildhed erflattcde diffe Tab, og satte Sellkabet i Stand 
til at virke med fornyet Kraft.

Til Selfkabet var i dette Tidsrum indsendt to mathema- 
tiske Afhandlinger af en ung Mand, der allerede kunde prove 
fine Kræfter paa de vigtigfte Opgaver i en Alder, hvor de Flefle 
ikke ere komne ud over de förfte Grunde, Johan Frider ich 
Posselt. Den ene af difTe Afhandlinger er et Forlog over The- 
oricn af Æqyinoctiernes Præceffion; den anden en Underf ögelfe 
over Beftemmelfen og Udregningen af Himmellegemernes Baner, 
naar diffe ere meget eccentrifke. Selfkabet hai' for diffe tilkjendt 
ham fin Sölvmeclaille.

Uhrmager og Dannebrogsmand Sparrevogn forelagde Sel- 
lkabet et Uhr, med en findrig Mechanismus, formedelfl hvilket 
han kan inddele et Minut i *et  vilkaarligt Antal af Dele fra 60 
til 145; hvilket baade ved Taktindelning og adfkillige Iagttagel- 
fer kan have fine Beqvemmeligheder.

Selfkabets nu tabte Æresmedlem, Hans Exc. Herr Admi- 
ral Winterfeld, Ridder af Elephanten, Storkors af Dbr. med- 
deelte Selikabet Bemærkninger over Gammelgrönland, hvori han 
ved pliyfifke Grunde föger at vife, at Grönlands Clima efter- 
haanden maa have forværret hg, og at man folgeligen ikke paa 
Grund af det nuværende Grönlands ublide Clima tör paaftaae, 
at den gamle frugtbare Ofterböigd ikke kan være en Deel af 
det vi nu kjende. I övrigt vil Forfatteren ikke decltage i Stri- 
den, om den gamle Ofterböigd er en Deel af det nukjendte 
Grönland eller ikke.

Nu afdöde Flerr Etatsraad og Ridder Wiborg forelæfte en 
Afhandling om Spellet, botanilk og oeconomifk betragtet, og an
befalede det, som en nyttig Kornart for' de danlke Stater.

Af samme Forfatter have vi erholdt Bidrag til Qvægsy- 
gens Iliftorie, og Efterretninger om dens Behandling i Hertug- 
dommene Slesvig og Holfleen i Aaret i8i4,
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Profedor og Ridder C. F. Schumacher sorelæfte Selskabet en 
Afhandling over conchyliologifke Syftemer, og om nogle tofkal- 
lede Conchylier, Han gjör deri opmærksom paa de Forsigtig- 
hedsregler der ere at iagttage ved DanneRen af Syftemer i Al
mindelighed, og conchyliologifke i Særdeleshed. Forf. gjör et 
Forfog til at dele Linneés Myaflægt i flere, efter Hængfelets 
Indretning. Hængslernes Befkaffenhed er oplyft ved Tegninger 
efter Naturen. Slægterne er folgende: Ulya, hertil M. arenaria 
og M. truncata, Periploma , nemlig P. inæquivalve, .Auris
calpium, hvoriblandt A. anatinum og A. gnienenfe, Scrobicu- 
lariaf nemlig S. calcarea eller Mya orbiculata Spengll. og S. 
inflata, en Afart af Tellina edentula Spengl., Margatifera, 
hvoriblandt M. fluviatilis, eller Unio margaritifera Retzii, Unio, 
hvortil de flelte af Retzius og Spengler anförte Arter höre, Pri- 
sodon, hvoriblandt P. obliquum og P. trigonum, Paxyodon^ 
hvoriblandt P. læve og P. ponderofum.

Doctor Lehmann, fom förft havde ftuderet Botaniken un
der vor Hornemann, og liden gjort en vidtloftig Reife til fine 
Kundfkabers Udvidelfe, forelagde Selskabet fm liden udgivne 
Monographie over Primulerne. Sellkabet tilkjendte Forfatte- 
ren sm Medaille i Sölv, S0111 et Agtelsestegn.

Profeffor Örsted, Ridder af Dannebrogen, forelagde 
Sellkabet Forflag til nye danfke Kunfludtryk i Chemien.

Samme Forfatter forelæfte Selfkabet en Afhandling over 
Loven for de electritke Virkningers Svækkclbe med Afftan- 
dcn. Coulomb havde, ved fit Electrometer, logt at bevise, 
at den electrifke Virkning forholder fig omvendt fom Qvadra- 
terne at de virkende Punkters Afftand. Denne Lov syntes saa 
naturlig, at man neppe kunde tvivle om dens Rigtighed. Imid- 
lertid havde allerede Volta gjort Forfög, der ikke vilde ftem- 
me hermed, og Simons fkjönne FoHög, med et dertil meget 
vel udtænkt Instrument, syntes aldeles at gjendrive Coulomb. 
Paa den anden Side ere dog de Forfög, hvorpaa Coulojnb be- 
raaber sig, ikke mindre vigtige. Forf. har derfor gjentaget de 
Coulombske Forfög, med det Redfkab denne felv har angivet, 
og derved fundet, at den af Coulomb opftillede Lov virkeligen 
huder Sted for Afflande, der hverken ere meget ftore eller 
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meget finaa. I smaa Afftandc angiver det Coulombfke Electro- 
meter en Altagelfc omtrent i det omyendte Forhold af Afstan
dene, ligefom Simon angiver det. I meget ftore Afflande der- 
imod, kan Aftagelfen endog staae i Forhold til Afftandenes 
tredie Potents. Den almindelige Lov for Virkningens Svækkelfe 
ved Afstandenes Tilvæxt er: at Svækkelfen bellandig har et 
ftörre Forhold til Afftandcn, jo ftörre denne er, og at det kun 
er ved vide Punkter, at Svækkelfens Forholdstal kan udtrykkes 
ved en Heeltalspotens af Afftandens Forholdstal. I övrigt gaaer 
Rækken ikke frem efter en faadan Lov allene, men Maaden, 
hvorpaa de electrifke Kræfter sordeles i Luften, synes herpaa 
at have den meelt afgjorte Indflydelfe. Det tlaaer endnu til— 
bage at underföge, om nogle af diffe Refultater blot fkulde væ
re afhængige af Traadens Snoening, hvorpaa det Coulombfke 
Electrometer bcrocr, eller om Electriciteten virkeligen lyder en 
faadan Virkningslov, som den her har viift fig. Forfatteren 
agter nærmere at underföge dette, da man intet Skridt kan 
gjöre i den mathematifke Underfögelfe over de electrilke Kran- 
ter, förend dette Spörgsmaal er afgjort.

Af Bilkop Munter, Storkors af Dannebroge, erholdt Sel- 
skabet 3 liden udgivne, Afhandlinger, nemlig:

I. Forklaring af en Inskription paa en gammel he- 
trurisk Ara.

II. Den Ducanske Stad Felia’s Historie, og
III. Om Karthagernes Religion.
Efter at de Lærde med faa itor Flid havde fögt at op- 

fpore hvad der af Grækernes og Romernes Skrivter var at ud
finde om Nordens gamle Tilftand, var intet rigeligt Udbytte fra 
denne Side mere at vento. Det var derlor en lykkelig Tanke 
af vor lærde Landsmand Profcffor Rasmussen, at henvende 
Opmærkfomheden paa de enkelte Lysglimt, østerlandenes Skri- 
bentere kunde lade falde i vor tidligere Histories Mörke. En 
Deel af fm Granlknings Refultater har han forelagt Sellkabet i 
en fiden trykt Afhandling over Arabernes og Perfernes Handel 
og Bekjendtlkab med Rusland og Skandinavien i Middelalderen.

Sellkabet tilkjendte Forfatteren dets Sölvmedaille.
I Anledning af Selikabets Priisfporgsmaal om det gamle 

nordifke Sprogs Oprindelse, indfendte Hr. J. K. Rask en fielen
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trykt Afhandling som formedelst den dybe Indfigt i de sammen
lignede Sprogs Natur og den skarpsindige Oplosning af Spörgs- 
maalet fuldkommen vandt Selfkabets Bifald, Forfatteren blev 
ogfaa derfor tilkjendt den udfatte Premie.

Den geographifke Landmaalning og Korternes Udarbei- 
delfe blev siden Ftatsraad Bugges Död fortsat under Beftyrclfc 
af ovenanførte Selfkabs Landmaalingscommisfion. En af de for- 
nemfte Gjenftande for Commisfionens Omhue var, at tilveie- 
bringe et nöiagtigt trigonometrisk Kort over den Deel af Her- 
lugdömmene, over hvilken Selfkabet endnu intet faadant havde. 
Den danfke gcographilke Landmaalnings Veteran, Landinfpec- 
teur og Ridder Caspar JKessel, paatog fig, uagtet fin Alder og 
Svaghed, med ftor Beredvillighed Conftructionen af dette Kort, 
hvorpaa Punkterne ere anlagte efter Kjøbenhavns Meridian og 
Perpendiculair derpaa. Dette ypperlige Kort, hvormed Herr 
JBesset fætter Kronen paa fine mange og Hore Fortjenefter af 
den geographifke Landmaalning, lægges til Grund for de 4 
Korter der fkulle udgives over Hertugdommene.

Efter den almindelige Plan, hvorefter Kongeriget Dan- 
mark og Hertugdommene vare inddeelte til at aflægges i bpe- 
ciellc Korter, kunde Korterne over Holften ikke udfores, uden 
at udelukke Öen Femern, med mindre man enten vilde vælge 
en ltörre Format end hidindtil har været brugt til Selfkabets 
Korter, eller man forlod den Akdelning ekler Hesselbergs Me- 
ridian, som er Adfkillelseslinien for de over Slesvig og Jylland 
udgivne Korter. Det fidfte blev foretrukken, faa at Selfkabet 
endnu udgiver 4 Korter over Slesvig og Holften, hvoraf de tre, 
nemlig 10, n og 12 flulte fig til Kortet No. 9 over Jylland, 
fom og til Kortet over den fydligo Deel af Fyen, hvorimod det 
4de Kort, eller No. 15, optager den fydlige Deel af Holfteen, 
og fuldender Værket.

Overinfpecteur cg Ridder Soren Bruun, har fortfat Ud- 
arbeidelfcn af de vigtige ftatiftifk-oeconomilke Beregninger over 
Danmark, grundede paa de geographilke Korter, og har til Sel
skabet indgivet Beregning over Jylland, fom er Fortfættelfen af 
hans i Aaret 1812 indleverede Arbeide. Dille Beregninger ville 
blive indförte i Selfkabets Skrivter.
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Selfkabets Commisfion for Udarbeidelfen af en Danfk Ord- 
bog stræbte i det fidtte Tidrum at udvide lin Virksomhed, ved 
at sorene med fig flere af Sellkabets Medlemmer, og derpaa at 
dele sig i to Secti oner, den ene beftaaende af Profefforerne 
fjhorlaciu-s, J> Moller og Etatsraad JPden anden af Pro- 
fefTorerne P. E. Muller} Juftit.sraad Engelstoft og Profeffor 
Degen. Formanden Etatsraad piborg virkede for begge See- 
ti on erne.

Til Ordbogens Berige! fe leverede Etatsrsad ZUolf Uddrag 
af Confiftoriels (gamle Protokoller og Conferentsraad Brunnich 
en flor Samling af Bergvæfenet vedkommende Ord. Man har 
ogfaa hos adfkillige af Sellkabets Medlemmer nedlagt alphabeti— 
ike Protocoller, hvori de optegne de mærkelige Ord, fom fore
komme dem.

Adfkillige uden for Selfksbet have ligeledes givet Bidrag 
til famme Öiemeed. Profeffor Nyrup har til Commifhonen ind- 
leveret en Samling af Ord, der savnes i de udkomne Dele af 
Ordbogen, fra forhenværende Præst Faber. Paftor Ole Borch 
til Borup i Jylland har indsendt en ftor Samling af Provincial- 
ord. Skibsbygger og Conftructeur Pihl har meddeclt Ord Skibs- 
byggeriet angaacnde.

Sellkabets Commiffion havde faaledes fremmet lit Arbeide, 
at man kun maa önfke det tilstrækkelige Midler til at befordre 
Trykningen efterhaanden som Arbeidet frcmfkrrder. Foruden 
de Midler der allerede ftode til Sellkabets Raaclighed, har det 
Tit for Videnskabernes Besorclring Redde faa ivrige Æresmedlem 
Hs. Excellence Herr Geheimeconferentsraad Classen at lakke 
for et Bidrag af 2000 Rbdlr., fom han har udvirket for det af 
det Claffcnlke Fideiconnnisp

Den mathematiske Clade havde gjort Summationen af Rækken 
a I a ! a J a-tü(b + d) + (b + ad). (b+3dj ‘ (b+4d) (b+5d) ül

Gjenstanden for fin Opgave. Til dennes Losning var indkom- 
men 13 Afhandlinger, blandt hvilke en Afhandling, med Alotto: 
ultra 9 fandtes ved Methodernes Nyhed og Udforelfens Skarp- 
find at fortjene Fortrinnet. Forfatteren til denne Alhandling, 

te - 



der vandt Prisen, fandtes at være Dr. Edvard Schrader, Pro- 
feffor i Tiibingen.

Paa det hiftorifke og philofophilke Priisfpörgsmaal vare 
vol indkomne een Bcfvarelfe for hver, men i difle vare Spörgs- 
maalene ikke befvarede faa fyldeftgjörende at Forfatterne der- 
for kunde erholde de udfatte Premier.

I Anledning af det ClafTenfke Legats Priisopgaver var ijjd- 
kommen en Æfkning fra ordineret Cathechet Ostrup, for ad- 
fkillige mechanifke Opfindelfer, fornem ni eligen for en Vindmölle 
til Snustobakfabrication. Selfkabet tilkjcndte ham derfor en Be— 
lönning af 76 Rbdlr.

Da Selfkabet fandt at det vilde bedre ftemme med dets 
Forretningers Gang, om Bekiendtgiörelfen af dets Forhandlin
ger lkete ved Slutningen af dets Moder, blev det befluttet at 
dette herefter fkal fkee. Folgende Overfigt omfatter derfor 
ikke mere end et halvt A.ars Forhandlinger.

Fra iste Novbr. i8i5 til 3ite May 1816/
I dette Tidsrum valgte Selfkabet til fit Æresmedlem:

Hs. Exellence Herr. Geheime-Conferentsraad Johan v.Bülow 
til Sanderumgaard, Storkors af Dannebrogen og Danne- 
brogsinand, Commandeur af Nordftierneordenen o. f. v.

Til ordentlige Medlemmer:
De Herrer: Doctor Schumacher, ProfeiTor i Astronomien, 

D octor Thune , Lector i Astronomien.
Uhrmager Urban Jürgensen, Dannebrogs

mand. , *
Herr Doctor Sibbern, ProfefTor i Philofophien.
Herr Doctor og Profetfor Ramus, Infpecteur ved det Kon

gelige Myntcabinet.
Prof. Degen, hvis tidligere Arbeider i Selfkabet gik ud 

paa den mathematilke Analyfes Udvidelfe, har ved tvende Af
handlinger viist nye Exempler paa, at Synthefen ofte förer 
os en kortere Vei. Den förfte Afhandling angaaer en mærk— 
værdig Egenlkab ved den Apollonifke Parabel. Forf. har, ved 
en i Synthefens Aand ansiillet Underfögelfe over denne krumme 
I^inies Tangenter opdaget, at naar to vilkaarligt valgte ubevæ- 
gelige Tangenter fkjærcs af en bevægelig, Skjæringspunkterne 
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da rykke srem, hver paa sm Tangent, med Haftigheder, der 
staae i et uforanderligt Forhold til hinanden; en Lgenfkab, for- 
medclst hvilken adskillige phoronomifke Opgaver kunne erholde 
en ligefaa elegant S0111 let Oplosning. Ved samme Underfögelfe 
bevifes tillige, at naar man fra to ubevægelige Punkter i den 
parabolilkc Linie drager Cliorder, der flöde sammen i et fælles 
tredie Punkt, og tænker fig uisfe Chorder saaledcs bevægede, 
at deres Skjæringspunkt bliver i Omkredsen, saa ville deres Skjæ- 
ringspunkter paa Axen ligeledes gaae frem med Haftigheder, 
der uforandret vedligeholde famine Forhold?

Det er bekjendt nok, at man af en Triangels trende givne 
Sider kan' beregne dens Fladeindhold; men faa let og eenfold 
fom Reglen herfor er, faa vidtløftigt er Bevifet, felv paa den 
analytifke Vei. Prof. Degen har derfor uden al Tvivl gjort 
den geometrifke Syntliefes Blfkere en Fornöielfe ved at med- 
dele i fit andet Bidrag et let, og efter Sagens Natur kort Be- 
vis for omtalte Regel, hvis Oprindelfe og Betydning, ved den 
Trianglen indskrevne Cirkel og de tvende ved en Vinkels Tve- 
deelning fremkommende retvinklede Triangler, er faa at fige ble- 
ven anlkuelig.

Som bekjendt grunder fig den vigtige Deel af Analyfen, 
der fysfelfætter fig med de trigonometriske Functioner, paa For- 
melerne for fin. (a + b) og cos. (a + b). Selv Rækkerne for 
Sinus, Cofinus o. f. v., og diffe Störrelfers Differentialer forud— 
fætte dille Formeler. Defto mere maa det forundre os, at de 
endnu beftandigcn laanes af de geometriske Læreboger, hvor 
man uddrager dem af Conflructionen for et befynderligt Til- 
fælde, og at man fædvanligen ikke engang ved denne Conftruc- 
tion tager Henfyn paa alle de Tilfælde, der opftaae ved Vink- 
lernes forlkjellige Störrelfe. Det kunde desuden anfees fom en 
Mangel i den videnskabelige Kunftfuldkommenhed, at Forme
ler, hvoraf der gjores et faa omfattende Brug i Analysen, maatte 
hentes anden Steds fra. Prof. Henr. Chr. Schumacher har 
lögt at afhjelpe denne Mangel ved at give os en analytilk Af
ledning af di(fe Formeler.

Han tager her, som man maa ved enhver Anvendelse 
af Analyfen paa geometrifke Gjenftande, Forklaringerne og de 
förfte Grundbegreber af Geometrien, og udleder deraf alt det 

(2 *)  
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folgende ved Analysens Hjelp alene. Den Vei, han her gaaer, 
har det egne, at han oprindeligvis ikke föger difTe Formeler, 
men derimod Skikkelsen af Rækkerne for de trigonometriske 
Functioner. Uden endnu at kjende Coefficienterne, kan man 
heraf ved en let Skilning udbringe Skikkelfen af Formlerne felv,, 
og give dem deres endelige Beftemrnelfe ved den samme Me
thode som man ved Integrationen bruger for at finde de Con- 
stante-

Ved denne analytiske Behandling finder man forft For- 
melen for S1I1. (a + b) blot udtrykt ved Sinus af den enkelte og 
dobbelte Vinkel, og ikke, kom formedelst den geometriske Con- 
ftruction, tillige ved Cohnus, hvilket paa denne Vei förft er en 
afledet Formel. Efter at dille Formeler ere hniclne, har Coef— 
ficienternes Beftemrnelse ingen Vanfkelighed, hvorpaa det i ov— 
rigt her ikke kommer an.

Af Uhrmager og Dannebrogsmand Jürgensen erholdt Sel— 
fkabet en Afhandling over en hidindtil ei ganlke overvunden 
Hindring for de astronomiske Uh res jevne (ifochronifke) Gang. 
Denne lindes indfort i dette Hefte af Selfkabets phyfifk-mathe— 
malilke Afhandlinger.

For at finde de Love hvorefter Dødsfaldene formindske 
Antallet af Mennelker, har Coinmandeurcapitain og Ridder 
fKleugel sahntet de Erfaringer, fom i et Tidslob af 56 Aar 
herover ere gjorte ved. vor Enkekaffcs Beftyrelfe; i hvilken 
Tid 9000 Ægtepar havde ladet fig indskrive. Difle Erfaringer 
kunne da afgive et vigtigt Bidrag faa vel til i Almindelighed at 
vise hvad Liid man kan sætte til Mortalitets - Tabellerne, bom 
og til i Særdeleshed at oplyfe hvilken af de hidindtil brugte 
der paffer bedli for de danlke Stater.

Da ved en Iinkekasfe, indrettet paa Capitalfod, de Angi— 
velfer, ved hvilke man {kulde faae Antallet af de hvert Aar 
endnu levende Ægtepar at‘vide, ikke ere paali delige, men man 
derimod med Vislied veed Antallet af Enkerne, faa er dette 
lagt til Grund for Underfögelferne. Forf. föger förft Forholdet 
mellem Antallet af Enker og af indg,aaede Ægtepar for hvert 
Aar, anbringer herpaa en Correction for Afvigningerne faavel i 
Mændenes fom i Konernes Alder sra den Middelalder, der nær- 
meft paffede fig i det Hele, og tilbageforer derefter Refultatet 
for hvert Aar fif en almindelig Eenhed for alle Aar. Han gi
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ver derpaa en kort Overligt over de vigtigfte Mortalitets-Tabel
ler, for at ^udfinde hvilke der bedft egne hg til en nærmere 
Sammenligning.

Forf. har nu beregnet Antallet af Enker efter dilfe Ta
beller til famme Lenhed og Middeltal, fom det ved Optælling 
var henbragt til. For enhver af difTe Tabeller, faavel fom for 
Erfaringerne ved Fnkecassen construerer han en krum Linie, 
ved at tage den forlobne Tid fom Abscilfe og Enkernes Antal 
fom Ordinater. Uagtet den paa EnkekafTens Optælling grun
dede krumme Linie naturligvis ikke er fri for enkelte Afvigel- 
fer fra en regelret Form, faa kan man dog med Beftemthed 
Cge, at den betydeligt alviger lra den Süfsmilch - Baumannlke, 
fom ifær hos os har været benyttet, og at den flynger fig om 
den krumme Linie der fremftillcr IWargentins Mortalitets-Ta- 
bel. Afvigelfen fra den förfle belöber fig til 7 Hundrededele, 
imedens den ikkun afviger 1 Hundrededeel fra den fidfte.

Til Slutningen har Forfatteren, for en Sammenlignings 
Skyld, beregnet Forholdet mellem Levende af enhver Alder 
efter en Generaltabel over Ægteviede, Födte og Döde i Dan- 
mark og Holfteen i Kirkeaaret 1814, og finder atter der fine 
Refultaler i en mærkelig Overeensftemmelfe roed JKargentins 
og betydeligt afvigende lra de Suss/nilch-BauinansJce.

Profe{for og Ridder Ilornemann leverede Bemærkninger 
over Vegetationen i Grönland tillige med Bclkrivelfcn af en Deel 
Planter derfra, indforte i Flora danica (26 Hefte).

Tvende Reifende have i de fernere Aar belögt Grönland 
af reen Iver for Naturvidenskaben. Lieutenant v. PKormshiold 
underfögte den fydlige Deel af Grönland fra Julianehaab til 
Gothaab, Profefl'or og Ridder Gieseke bereifte ifær den nordlig® 
Deel fra Baals Rivier til Discobugten. Begge hjembragte in- 
tereffante Samlinger af Naturgjenilande; og den fortie, der ftrax 
begyndte en ny farefuld Reife for Naturvidenskabens Fremme, 
betroede endog Forf. alle fine Optegnelfer og Samlinger. For- 
fynet med dilfe Hjelpemidler feer Forfatteren fig i Stand til at 
gjendrive den Paastand, der af adskillige Lærde er blevcn frem— 
fat, at Grönland ikke havde mere, end 24 Plantearter af fuld— 
kommnere Organifation, og at angive mere end aoo phaneror,^ 
game Væxter lra dette Land.
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Ved at underfö'ge difTe Samlinger, og at fammenholde dem 
med en endnu tilværende Samling, som Paul Egede havde gjort, 
og hvori Originalerne findes til de Afbildninger, der ere indforte 
i Egedes gamle Grönlands Perluftration, fandt Forf. at adskillige 
af diffe ved Egede bekjendtgjorte Planter endnu for Botanikerne 
ere aldeles nye Arter, f. Ex. Faecinium pubescens TFormsk. 
Potentilla Egedii efusd., og andre förfl i de nyere Tider be
skrevne , f. Ex.. Dryas integrifolia.

Viftnok ftaaer det Grönlandfke Væxtrige ogfaa efter dille 
Opdagelfer langt tilbage for de mildere Climaters Rigdom, men 
derimod fynes det, i det mindfle hvad nogle Planter angaaer, i 
Frodighed at kunne fættes ved Siden af de bedfte alpinlke Cli- 
matcr: faaledes opnaaer f. Ex. Vvularia amplexicaulis, An
gelica Archangelica, og adfkillige Græsarter en meget betydelig 
Höide i de Grönlandfke Dalftrög. Derimod finder det Modsatte 
Sted ved de træagtige Væxter. De egentlige Træer forvandles 
til Buffce, og Bufkene til smaa Planter med træagtig Stamme. 
Kortheden af den Væxterne gunftige Aarstid i Grönland vilde 
fnart have en odelæggende Virkning derpaa, dersom Naturen 
ikke paa en anden Maade kom til Hjelp. Naar Vinteren over- 
iler Planten medens den neppe har faaet ansat Frugt, saa be
skytter den den tillige ved det lune Sneedækken. Plantelivet 
flumrer, som i en Vintersövn; neppe er Sneen smeltet, saa vaag- 
ner det paa ny, og Fröet modnes. Derfor finder man i de 
grönlandfke Herbarier saa mange Planter, som paa een Rod 
have baade blomftrende og frugtbærende Stængler. Et lignende 
Middel fynes Naturen at anvende i vort Clima ved Faccinium 
og Empetrum.

De nye Arter, hvoraf Forf. har vedföiet Beskrivelsen 
ere: Primula egaliksensis TFormsk. Faccvnium pubescens 
TFor m sk. Arenaria nervosa. Alyssum Giesekii. Arnica 
angustifolia Fahl. Carex TFormskioldiana. Carex sub— 
spatacea TFormsk. Conferva TFormfkioldii.

Blandt de övrige grönlaneltke Planter, fom det 26de 
Hefte af E'lora danica indeholder, fortiene at bemærkes enten 
fom fieldne eller fom uventede under dette Climat: Uvularia 
amplexifolia. Helleborus trifoliatus, Campanula uniflora, 
Cobretia scirpina TF ild. og Fucus Agarum.
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I en Prisafhandling 4 som for nogle Aar liden indfendtes 
lil def kongelige Videnfkabernes Selfkab over de chemifke Pro- 
vcmidler for Stoffer af Planteriget, forekom den Paaftand, at 
Garveftoffet var et almindeligt Middel imod alle Gifter af Dyr- 
og Væxtriget. Saa meget man end af theoretilke Grunde havde 
Aar fag til at forkafte denne Paaftand, troede man dog at burde 
undcrkalte den en Prövelfe. Etatsraad og Ridder Viborg paa- 
tog fig dette og anftillede Forfög paa ikke mindre end af Hunde 
og Hette. Ved Iagttagelfen af alle de nødvendige Forfigtig- 
hedsregler, fandt han at Garveftoffet og dets Afkog ikke fvæk- 
kede Gifternes Virkning, hverken naar man indgav det efter 
Gitten eller naar man förft dermed havde blandet, ja digereret 
Giften selv. 15 Gran enten af Sublimat eller af Arfenik dræbte 
Hunden, i Lod af famme Giltarter Heften, enten Garvestoffet 
anvendtes eller ei. i Qvintin Spanfkgrönt dræbte Hunden under 
lige Tilfælde, enten man anvendte Garvefloflet eller ei. i 
Qvinten Blyfukker foraarfagede hos Hunden Brækning, Dorfk- 
hed og Mathed, men ingen Betændelse i Maven, og dræbte 
den mindre hailigt end Spanfkgrönt. GarveflofFet fyntes her 
fnarere at forværre end formindske Tilfældene. 10 Gran Ræ
vekager dræbte en Hund under de fæd vanlige Tilfælde, uagtet 
8 Lod Galæbleinfulion og 2 Qvintin ihn stödt Galæble anvendtes.

Lignende Forleg har famme Medlem anflillet over en 
anden foregiven Modgivt; nemlig Kullet og Vand der har væ
ret kogt med Kul. Fiorten Forfög vifte ham, at den famme 
Giftmængde, der er tilstrækkelig til at dræbe et Dyr, gjör og- 
faa Ende paa dets Liv, naar man anvender Kullet. Han for- 
moder at den franfke Forfatter, der har anbefalet Kullet fom 
Modgift, ikke har kjendt Störrelfen af den Indgivt der er dræ- 
bcnde for hvert Dyr. De her anftillede Forfög vifte at 6 Gran 
Sublimat indgivet en Hund, med eller uden Kulpulver, vare 
lige lidet i Stand til at dræbe den. 15 Gran af famme Gift 
dræbte en Hund enten Giften var blandet med Kulftöv eller 
ikke. Det Forfög hiin Forfatter fortæller at have anflillet paa 
fig felv, ved at indtage 4 Gran Sublimat, i Vand der har yæret 
kogt over Kul, kan ikke være noget Beviis imod en faadan 
Samling af Erfaringer, fom desuden flemme med den fpanlke 
Læge Orphila's Forfög.
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Den længe forte Strid over det Sporgsmaal, om Moderens 
Indbildningskraft og Lidenlkaber kan have Indflydelse paa Fo
lteret, synes endnu ikke at være afgiort. Udmærkede Lærde 
have talt kor begge Meninger. Doctor Albers i Bremen har 
meddeelt Selfkabet en Kiendsgjerning, der fortjener at tages 
med i Betragtning ved Afgjörelfen af denne Strid. Han beret
ter, at en Hoppe foin aldrig lod lig fkoe paa Bagbenene, og 
ikke uden den yderfte Angeft paa Forbenene, bragte et Föl 
til Verden, hvis ene Forbeen var nogle Tommer kortere end 
det andet, og havde en ufuldkommen Hov. Ilan har anatome- 
ret og aftegnet i naturlig Störrelfe dette vanfkabte Been fra 
Knæet af. Vanskabningen hidrörer fra manglende Dele. Dr. 
Albers mener, at det er Kode- og Kranknoglen der mangle; 
en af Selfkabet udnævnt Commillion dommer derimod, at del er 
Kronknoglen, Spoelknoglen og Fodknoglen, der ere borte.

ProfesTor og Ridder Örsted forelagde Selfkabet fin The
orie over Lyfet. Som bekjendt er der over Lyfets Natur 
ikkun bleven fremfat tvende Theorier, der have erholdt noget 
betydeligt Bifald. Den ene af dille, der bærer Newtons Navn, 
antager, at Lyfet beftaaer i en hin Materie, fom med en over
ordentlig Ilaftighed udflrömmer fra det lyfende Legeme i alle 
Retninger; den anden, der med faa megen Kuuft udarbeidedes 
af Euler> antager, at Lyfet er en Bevægelfe i en overalt ud
bredt Æther. Enclfkjöndt Phyfikerne nu ere temmelig enige om 
at foretrække den Newtonfke Theorie, faa tilftaae de dog 
gjerne, at denne, faa vel fom den Eulerlke, trykkes af betyde- 
lige Vanskeligheder. Nærværende Forfatter har derfor pro vet 
en ny Vei. Den Theorie, han antager, har han vel allerede, 
i Hovedfagen, udviklet i tidligere Skrivter, men han har nu 
fögt videre at uddanne den. 1 Folge de Opdagelfer, hvormed 
de fidftc tyve Aars Beftræbelfer have beriget Videnskaben, vil 
man ikke mere nægte, at de Kræfter, der vife lig i de electri- 
fke Virkninger, ere almindelige Naturkræfter, og ikke forfkjæl- 
lige fra de chemifke Kræfter. Forfatteren antager nu med fJAi- 
terly at begge ditTe Kræfters Forening give faavel Varme fom 
Lys; men JJAnterl havde indskrænket hg til at anlore Bevifer 
for Rigtigheden af fin Paaftand, uden at angive Betingelferne, 
hvorunder Foreningen af de to inodfatte Kræfter give Lys, og 
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uden at gjöre Anvendelse af Grundsætningen til Phænomener- 
nes Forklaring.

Forkasteren linder nu, at de to modsatte Kræfters Fore
ning ikke frembringe Lys, uden at den fkeer med en betydelig 
Modfland. Forenes de to elcctrifke Kræfter undor eu meget 
ringe Modftand, faa bemærker man ingen anden Forandring 
end at begge Kræfterne ophæve hinanden. Ved en mærkelig 
Modftand derimod opvarmes Legemet, hvori Foreningen fkeér, 
og naar Modstanden stiger til en meget flor Hoidc vorder Le
gemet glödende, fees altfaa ved fit eget Lys. Modftandens 
Virkning er dcfto ttörre, jo mindre iÉlectricitetens Styrke, maalt 
ved. de elcctrifke Frastødninger, defindes. Modstanden voxcr 
ogfaa med Mængden af de Kræfter , fom hvert Oieblik virker 
paa Lederen, medens den ved Electrometeret maalte Styrke 
bliver uforandret. Derfor frembringer ogfaa, under lige Om
stændigheder, del galvanilke Apparat, ifær med store Plader, 
langt mere Varme og Lys, end Electrifermafkinen og det ved 
famme ladede Batterie. I alle brændbare Legemer indeholdes 
den famme Kraft, fom i den positive Electricitet; i alle ild- 
nærende Stoffer den famme Kraft fom i den negative, men 
begge faaledes bundne, at de aldeles ikke kunne vife nogen 
Fraftödning. Formedelst frivillig Tiltrækning og Frattodning 
kunne de derfor aldeles ikke ledes; men derimod vifer Erfa
ring, at den ene ved fin Tiltrækning kan fætte den anden i 
Bevægelfe, ifær naar Ledningen er meget fuldkommen. Det 
Lys, der vifer hg ved den fæd vanlige Forbrænding, frembrin
ge» da ved Foreningen mellem den pofitive Kraft, der har 
Overvægt i ethvert brændbart Legeme, og deii negative Kraft, 
der er overveiende i Luftens ildnærende Beftanddeel. Ved For
eningen af en Syre og et Æfk (Alkali) er Virkningen fieldent 
flærk nok for at frembringe mere end Varme.

Kræfternes Virkemaade i Lyfet fammenligner Forfatteren 
med den, fom finder Sted i den electrilke Gnift. Til Frem- 
bringelfen af denne horer, at hver af de modsatte Kræfter an— 
famles i fm Deel af Rummet, den ene nær den anden; at de 
gjennembryde det mellemliggende Rum; og forene sig. Fore— 
ningsöieblikket giver Lyset. Alle disse Omstændigheder finde 
ogsaa Sted under enhver vanskeliggjort Ledning. Den Electric 
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citet, som fkal ledes, begynder nemlig altid med at fremdrage 
den modsatte, og fraltöde den ligeartede Electricitet, der findes 
i Lederen. Tænker man fig nu en aldeles fuldkommen, fra al 
Modftand befriet Ledning, faa vil den Tiltrækning, det elec- 
trilke Legeme udover paa Lederens modsatte Electricitet, og den 
Fraftödning, den udöver paa den ligeartede, tilveiebringe en 
Forftyrring og Gienoprettelse af Ligevægten, der udeu Afbryd- 
ning gjennemlöber hele Legemet. I famme Maal derimod fom 
der gives en Modftand, vil faavel den tiltrukne fom fraflödte 
Electricitet inden faa Öieblikke anfamles hver paa lit Sted, dog 
i hinanden meget nærliggende Punkter. Naar Anfamlingen har 
naaet en vis Styrke, ville de modfatte Kræfter forene fig ved 
et Overflag, fom Gniften. Tænker mau sig nu, at denne Virk— 
ning giennemlöber hele Lederen, og at Modsætningspunkternes 
Afftand er overordentlig ringe, faa har man Forestillingen om 
Lyfets Frembringelfe og Udbredelse. Den ftörfte Hurtighed i 
de modsatte Kræfters Forening giver de ufyulige Straaler, jder 
i det prismatilke Farvebillede vibe fig ved Siden af det violette 
Lys. Næst efter disse Straaler have de violette den ftörfte For- 
eningshurtighed; og saaledes videre, efter Farvernes Orden, 
inclLil de röde, der have den mindste Hurtighed. En endnu 
ringere Foreningshastighed giver Varmeftraaler. Varmens og 
Lyfets gienfidige Overgang i hinanden, tillige med alle deres 
ledsagende Omstændigheder, erholde efter denne. Foreftillings- 
maade en let Forklæ ring.

Efter den her fremfatte Theorie kan man nogenlunde be
tragte en Lysftraale fom en Række af umaaleligt fin aa electrifke 
Gnifter, fom man kunde kalde Lyfets' Grunddele. Linien mel- 
lem de to meeft modsatte Punkter i en faadan Grunddeel, kunde 
kaldes dens Axel. Beliggenheden af denne mod en tilbageka— 
ftende eller brydende Flade, vil naturligviis have Indflydelfe 
paa Lysftraalens videre Gang. Denne Theorie fynes da bedre 
end nogen anden at pasfe til den Polaritet i Lysftraalerne, man 
i vore Tider har opdaget. Mangfoldigheden af de Gicnftande, 
hvorpaa en Theorie over Lyset maa anvendes, er for flor til 
at vi her kunne giennemgaae dem alle. Vi maae da indskræn
ke os til at bemærke, at Fork, har forfogt af lin Theorie at 
give en Forklaring over de Lysudviklinger, der ikke ere led- 
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fagede med nogen mærkelig Varme, over Luens Farver, over 
de forfkiællige Lysftraalers chemifke Virkning o. S. v. Forfat
teren trocr, at det ifær taler for hans Theorie, at den ikke 
forudfætter nogen Kraft eller Materie, hvis Tilværelfe ikke ved 
Forfog er beviift; at den forfølger Lyfets Frembringelfe af 
Mörket gicnnem alle Tilfælde hvori den finder Sted, og med 
Lethed giör Rede derfor; at den uden at komme i Modfigelfe 
med det, vi kiende af Naturen, fremftiller Forholdet mellem 
Varme og Lys, og at den endeligen fætter Lysudviklingcn i 
den inderliglte Forbindelfe med den chemifke Virkfomhed.

Bifkop Munter, Commandeur af Dannebrogcn, fore- 
lagde Selfkabet en Fortfættelfe af sin i Aaret i8o4 oplæfte Af
handling om Frankernes Mynter i Orienten, og fore vifte det 
adfkillige fiden den Tid til hans Kundfkab komne Mynter af de 
latinfke Keifere i Conftantinopel og Cyprens fenere Konger af 
Hufet Lufignan Tilltgo afhandler han nogle Blybuller og Vox- 
fegl af Latinfke Prælater, ifær af Patriarcher i Jerufalem og 
Antiochien.

Profeffor og Ridder Thorlacius har forelæft Sellkabet en 
kritijk TJ' riderJogclfe over e?i Islandjk Hiftorie, Jkreven i det 
12 Aarhundrede, kaldet Fliotsdolern.es, eller Dr oplogs Sort
ner s 9 Helges og Grims Historie. Denne Hiftorie er den 
förfte Saga angaaende Islands Ofterfierding, der hidindtil har 
tildraget hg de Lærdes Opmærkfomlied, og vilde allerede der— 
ved være os mærkværdig, om den ikke indeholdt faa mange 
Bidrag til at oplyfe Nordboernes Borger- og Huusliv, og om 
den ikke udmærkede fig ved den befynderlige Omstændighed, 
at man deraf har to ganlke forfkiællige Beardeidelfer: en ældre, 
enfoldigere og kortere, fra den förfte Halvdeel af det 12te 
Aarhundrede; en anden romantifk og kunftrigere fra Slutningen 
af det 13de Aarhundrede. Nöiere Eftergrandfkning over disfe 
Sagaers Kilder og Brug kunde da ikke andet end kafle meget 
Lys over de ældre nordilke Hiftoriefkriveres, ifær Saxos og 
Snorros krilitke Behandling.

Undersøgelsen deler fig i trende Stykker. Det förfte giver 
en kort Overkigt over de vigtigfle Begivenheder, der fortælles 
i den ældre Bearbeidning af denne Saga. Fortællingen bærer 
heri det famme enfoldige Sandruhedspræg fom hos Are Frode.

43 *)



XX

Den begynder med de i Hiftorien sremfrædende Personers Stam
tavler, deres Nedsættene i de Egne de siden beboede, og de- 
res gienlidige Slægtfkaber, eller andre Forbindelser. Fortælle- 
rens medfølende Deeltagelfe, uagtet Fremstillingens störlte Sim- 
pelhed , viser sig fornemmeligen deri, at jo mere Hellens tra- 
gifke Unde nærmer lig, des udforligere, hierteligere og virke- 
lig rorende vorder Udviklingen. Sagaen fluttes med tvende mær
kelige hiltoritke Angivelser : efter den ene er Begivenhedernes 
Periode mellem 92b og 1025; efter den anden henvifes Hifto- 
riens Affatning omtrent til Aar 1155.

Den anden Afdeling fyffelfætter fig med den ftorre Fli-' 
otsdæla-Saga, Ved at fammenligne den med andre Sagaer og 
patter, fom enten ere dens Kilder, eller dog ftaae i Forbin- 
delfe meet de der berörte Tildragclfer, föger Forf. at adfkille 
det virkelig Historifke i Fortællingen fra Udfmykkelferne. Han 
vifer at denne Saga ikke blot modtager T.y« af adskillige andre, 
men at der ogfaa gives adskillige, fom den kalier et Lys paa. 
Af mange udvortes, men ifær af vigtige Indvortes Grunde f. Ex. 
af Maaden hvorpaa Chriflendommen omtales og andre Sagaer 
benyttes, og af Maaden hvorpaa de topographilke Angivelfer 
fremililles i den vidtløftigere Bearbeidelfe af Fliotsdæla - Saga 
godtgiöres at den er Halvandet Aarhundrede yngre end den kortere. 
Som et paafaldende Exempel hvorledes en Begivenhed i Ticlens 
Længde ved Udsmykkelfer kan erholde en ganfke sorfkiellig Skik- 
keKe udhæves Fortællingen om den dierve. Q vinde Drop log. I den 
gamle Fliotsdæla-Saga omtales Drop log blot som en smuk og for- 
ftandig Qvinde, i Brandkrofla-patter er Historien mere roman— 
tifk, og Droplogs Ankomft til Öen, foranlediges ved en heel 
besynderlig Begivenhed; i den nyere Fliotsdæla-Saga cndeligcn 
har alt faaet Uclfeende af et vidunderligt Æventyr, i hvilket Tron- 
delagens Opland, hvorfra hun var kommen, forvandles til 
Hetland, Bonden, hos hvem hun var, til en Jotun, og Pigen 
felv forvexles med hendes Oldemoder. Saaledes er det muligt 
ved Critik, her som i det Øvrige, at beftemme Grændfcrne 
mellem den sande Historie og dens Udpyntning ved æventyrlige 
Sagn.

I Afhandlingens ode Afdeling vifes hvad nordilk Olkund- 
fkab af Fliotsdæla - Saga kan vinde. Forf. anfører, efter Sa- 
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gåen, Befkrivelsen over et Feberanfald, for at vife hvorledes 
man dengang betragtede flige Gienftande. Ligeledes giver han 
et Par Bidrag til Islands ældre Statiftik. Men ifær dvæler han 
ved de Steder der oplyfe Nordboernes borgerlige, huslige og 
religiöse Indretninger. Blandt andet feer man al den Befkrivelse, 
fom den nyere Bearbeidelfe af denne Saga giver af et islandlk 
Huus i det 13 Aarhundrede, at det næften har famine Udseen- 
de fom en Islænders Bopæl nu i det 19de Aarhundrede. En i 
Sagaen forekommende Befkrivelfe af et hedenfk Offerimus for- 
tiener ligeledes fortrinlig Opmærksomhed.

Fra 31 May 1816 til 3i May 1817.

I delte Eorfamlingsaar optog Selskabet til udenlandske Med
lemmer :

Herr Carlo Rosini, Bilk op af Puzzoli i det Neapeli- 
tanfke.

Herr Bergraad JFerner i Freyberg.
Herr Gay-Lussac, Medlem af det Kongelige Videnfka- 

bernes Academie i Paris.
Et nyt Exempel paa Nytten af almindelige Methoders 

fleerfidige Anvendelfe har Proludor Degen givet, ved fin Sel
skabet forelagde Oplosning af en i JKallis's Algebra forekom
mende Opgave , tilligemed andre didh'örende Bemærkninger. 
Ved en fimpel Substitution tilbageforer han hin Opgave til en 
Ligning af 4de Grad, medens den behandlet efter Pells Metho- 
de ltiger til Ligninger af 12te og 8de Grad; og formedelst 
famme Substitution giver han en almindelig Qvadratur af Seg- 
inenterne, af alle krumme Linier der höre til Klaffen ain xn yP 

xt + y^ (hvor m + n+p = q) af hvilken Klasse Des Car
tes , Hudde, Marquis de l’Hopital og Huygens have beliand- 
let den i hvis Ligning m = n = p = f q, hvilket er den 
simplette.

Wallis’s Opgave, at finde trende Tal x, y, z af den 
Beskaffenhed, at x4+yz=i6, y' + xzzzziy, z = + xyzz:i8 
fremftilles her langt almindeligere faaledes: at finde trende Tal 
der fyldeftgjöre Ligningerne mx2+ nxy = a, py ~ + qxz zzz: b ,
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pat2 — mp

X)

[ma’ ■1

vz*  + sxy = c. Ved at fætte y=ztx, z“ux erholdes heraf 
uden Vidtløftighed folgende biqvadratifke Ligning:
(nnpbc — ppraa) t4 — (npqac + nnsbb) t’ + 2 ab (mpr +nqs) ta —- 
(mnqbc+qqsaa) t + mqqac«—mmrbb szzzo
hvoraf citer bekjendte Methoder t kan findes. Af t erholdes da x =

V
/J

, ;y=tv(,

Sættes nu, fom hos rKallis^ mzzz:nzzzp = qzzz:____
findes (bc — aa) t4 — (ac+bb) t3 +abt2 — (bc + aa) t + ac — bb 
hvoraf atter for a—: 16
1088t2 — 562t

dille numerifke:

(17t — if 17t —16\
t= —t evirh z .

af hvilke, i folge de fire sortkiellige Værdier af t, de hos Tral
lis forekommende fire Triader kunne, fom Forfatteren har 
viift, bellemmes.

Ligeledes qvadreres uden Möio Segmenterne af den hele 
ovenomtalte Klaffe af krumme Linier, hvis Ligning er a’n xn yp 
zzzxxQ + yQ, ved at fætte yzzntx, altsaa ved en aldeles enkelt 
Substitution. Segmentets Overflade finder Forfatteren nemlig;

a y------- -m
Cq — n) <m —

tn 
ayn+ 1

q, for m=i, S = ——, fölgeligen i det af Huygens oplöfle 
2qxn

ayj 
Tilfælde, hvor m zzz:n=ip =: 1, altfaa q— 5, erholdes Szz3----- ,

6 X, 
netop Huygens Rcfultat.

Newton har i fin Arithmetica univerfali folgende Opgave: 
*’Naar a Hoveder afgræffe et Engftykke h i Tiden c, og ilicis 
veder et ligefaa godt Stykke e i Tiden f, hvor mange Hoveder 
ydlordres da til at afgræffe et Lngltykke g af lige Bonitet med

hbt — qa\ __
npt5—mq/’ (nbt—qa) (nbt’—mq).

—; r■—; s faa
o 

6, b ~r~: 17, 18 flyder 5ot4—5771’-^
, ligefom af de almindelige Former x = 

at*  — b

16t*  — 17

D

(bt — a) (tJ



xxm

de foregaaende, i Tiden h, forudfat at GræfTct imidlertid voxer 
eensformigt?” Forudsætningen af en eensformig Tilvæxt finder 
upaatvivlelig ikke Sted i Naturen, hvor felv den med ahninde- 
lige L ove meeft overeensflemmende Tilvæxt, dog efter Aarets 
Gang fra Sommerens Begyndelfe maa være ftigende, indtil den 
naaer fit Höiefte (Maximum) og derpaa faldende. Profeffor De
gen har derfor, uden at indlade fig i de den analytifke Under- 
fögelfe uvedkommende phyfifke Underfögelfcr, udvidet Opgavens 
Oplosning, ved at antage Tilvæxtcn at være en hvilkenfomhelft 
Function af Tiden. Oplosningen og dens Formeler faae der
ved et ganfke andet Udfeende, hvorom vi dog ikke ved et blot 
Udtog kunne give nogen tilstrækkelig Idee.

I Liindenaus og Bohnenbergers Astronomiske Tidsfkrivt 
anmældes, at Ingenieuren Scaramella i Italien fkulde have fun- 
det et Middel til at fikkre Magnetnaalen mod Indvirkning af 
Jern, ved at fætte den i en Daafe af tykt Jern. For nöierc at 
unclersoge denne Sag lod Selskabets Medlem Hr. Commandcur 
JDlen gel R. af D. af et heelt Stykke færdeles blödt Jern udar- 
beide en cylindrisk Jerndaafe, af 6 Tommers Höide og 6 Tom
mers Diameter, i hvilken faavel Bunden fom Siderne havde 
een Tommes Tykkelse. Ved Pröver, saavel med længere som 
kortere Naale fandt han, deels at Daafen felv virkede paa 
Naalen, deels at Daafen ikke hindrede en fremmed Magnet fra 
at virke endog meget ftært paa Naalen. Med dille Forlog me
ner dog Foretageren ingenlunde aldeles at have gjendrevet den 
af den italienlke Phyfiker fremfatte Paaftand, da der faavel i 
Jernets Natur, fom i andre Omftændighedcr kan ligge Betin- 
gelfer, der endnu ere blevne ovcrfeete, eller dog ei angivne; 
men i ethvert Tilfælde maa difTe med Omhyggelighed anftillede 
benægtende Forfög opfordre dem, der have erholdt hine Re- 
fultater, til at meddele os nærmere Oplysninger. Saa fnart 
dille erholdes agter Commandeuren at fortfætte Forfögene, om 
det fkulde, være lornodent.

Samme har ogfaa meddeelt Selfkabet en lindrig Opfindelfe 
af en danfk Skibscapitain Boysen, at bruge den faakaldede Log- 
flynder fom bevægende Krast, ved et Skib dei’ er i Bevægelle*  
Logflynderen kan nemlig formedelft en meget let Indretning af- 
vexlende bringes i en lodret eller næflen lodret og i en med 
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Vandskorpen nogenlunde parallel Stilling. I forftc Tilfælde li- 
der den naturligviis en ftor, i Reifte kun en liden Modftand 
mod den Bevægelfe, hvormed den vil folge Skibet. Alan ind- 
feer let at man herved kan frembringe en afvexlende BevægeJfe. 
Opfinderen har med Foreleel anbragt den ved en Skibspompe af 
en nye i Amerika opfunden Indretning. En Logflyndcr af to 
Fods Radius har formaaet at fætte den i behörig Virkfomhed.

Etatsraad og Ridder Piborg meddeelte Selskabet Re- 
fultaterne af aelfkillige af ham udförte veterinariik- og' oecono- 
nlifk-naturhistoriske Gjenftande. 1
1) Om Skadeligheden af Kjær-Hefléhale, (Equisetum pain st rej.
2) Om en Arvefeil hos Hornqvæget, lom kaldes dobbsllendet

eller tvillinglaaret.
5) Om aloebladet Krebskloe (Stratiotes al o ide s} fom grönt 

Vintcrfocler for Oxen. * * 1
4) Anatomifk Oplysning- om Ariftotelis eenklovede Sviin.
5) Om tvekjönnede Qvief eller Tyrqvier, Englændernes Free-

Martin.
6) Beftemmelfe af adskillige fer Agerdyrkningen fkadelige Mus-

carter, og Efterretning om Midlerne til deres Udryd- 
delfe.

Uagtet de galvanifke Trugapparåtpr have mange vigtige 
Fortrin , ifær hvor det kommer an paa at erholde meget ftore 
Virkninger , faa have dog de slette af dette Slags Indretninger 
ikke ganlke fvaret til Phyfikernes (Jnlker. Dannes Trugene af 
Træe, faa gjermemtrænges de fnart, trods alle Arter af Lak- 
keringer, af Syrerne, og den derved opkomne Mellemledning 
fvækker betydet igen Virkningen. Brugef man i dets Sted af- 
deelte Porcellaintruge, hvori Zink- og Kobberpladerne indhæn- 
ges, faa erholder man vel en laugt ftörre og fikkrcre Virkning; 
men dette Slags Truge ere meget koftbare, naar Apparatet lkal 
have en betydelig Stprrelfe. For om muligt at frembringe no
get Fuldkomnere i dette Slags forenede K.ammerraad Esmarch 
og Profetfor Örsted fig til et Arbeid, hvis Refultater de fo
relagde Selfkabet. 1 Stedet for alt andet Material til Truge eller 
Kaffer forvandle de Kobberpladerne felv til Kaffer, hvori den 
nødvendige Vædfke indflutles. Hver Kobberkalfe er med en 
Böile foreenet med en Zinkplade, der er beflemt til at indfæt- 
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tes i den Vædfke, fom næfte Kobberkaffe indeholder. Det er 
liden bleven bekjendt at Grev Fr-edr. Stadion i Wien har brugt 
et lignende Apparat, der dog hverken er det samme som liiint, 
heller ikke kunde være bekjendt hos os, da det her forfærdi
gede Apparat förfte Gang foreviBles. De to danfke Phyfik< re 
have desuden videre forfulgt den eengang fattede Tanke. A le- 
rede i fin förfte Tilfland gjorde det nye galvaniske Apparat Jor- 
træsfelig Virkning; men ikke de£to mindre er det dog h kket 
at drive den til en betydeligt höiere Grad, ved at bruge en 
varm Vædfke. Uagtet Varmens Evne til at foröge den galva
niske Virkning allerede længe var bekjendt kunde man dog for- 

• medelft Indretningen af Rcdfkabet ikke faa let benytte den. I det
Apparat er dette let. For imidlertid at holde Redlkabet beftan- 
digt ved en ret höi Varmegrad have de fenere givet Kobber— 
kafferne en med Theemafkinerne temmelig overeensftemmende 
Indretning, ved at gjöre dem cylindriske og at give dem en 
Skerfteen i Midten. Dette Apparat maa udfores nogenlunde i 
dot Store, men frembringer <la ogfaa de herligfte Smeltnings- 
virkninger. Det fom blev foreviift Sellkabet, beftod kun af 6 
Cylindre; men hvoraf hver kunde modtage 18 danfke Potter, 
altfaa <let hele Apparat 108 danlke Potter. Naar det fyldes med 
Vand, der indeholdt Jö Svovelfyre og Salpeterfyre, og 
Skorlteneiie indeholde Glöder nok til at holde Vandet ret heedt, 
faa kan man cnclog bringe Jerntraad No. 1, fom holder 53 Tom- 
me, i Gjennemfnit, til Glødning, ja til Smeltning. Ogfaa naar 
Cyl indrene ikkun indeholde Saltoplosning i Stedet lor fyret 
Vand, give <le udmærket fkiönne Glödningsvirkninger paa Me- 
taltraade. Jerntraad af No. 2 kan man formedelft famme brin- 
ge til Glödning.

Endnu have disfe galvanifke Forfog ikkun havt til Hen- 
figt at udfinde beqvemme indretninger af det nödvendige Appa- 
rat, dog anföres et Forfög, der vel intet egentligt Nyt lærer, 
men dog fremftiller en ikke nokfom erkjendt Sandhed under 
en ny Skikkelfe. Alan fyldte nemlig et Glasror , der var dan
net fom et U, men paa hvis ene Been var en ftærk haarrör- 
formig Indknibning, med Qvikfölv, og udkogte det i Röret. 
Man bragte det derpaa i den galvanifke Virkningskjæde, og 
faae nu Gnifter danne fig i den knævre Deel af Röret, i det 
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»emlig det her fig befindende Qviklolv afvexlende forfattes i 
Glödning, dets Dele fkiltes formedelft den udviklede Qvikfölv- 
damp, men atter lorenedesved denne Damps fnartpaafölgende For- 
tætning. Derfom man behøvede noget Forfog for at gjörc det 
fandfeligt, at den electrilke Gnift blot er en heftig Glödning af 
den Materie der fylder Rummet, hvori Gniflen vifer fig, faa 
fynes dette Forfög dertil {kikket.

Doctor Lehmann, forelagde Selskabet en Deel af fit fideu 
udgivne Arbeide over hele Familien ^4sperisolia nemlig over 
Slægten Onosma.

En Videnskabsmand uden for Sellkabet, Herr Hoffmann 
Bang, der i en Række af Aar har været Botanikerne fordeelag- 
t gt bckjenclt, har mcddeelt Sellkabet en Afhandling om Con- 
fervernes Nytte i Naturens Huysholdning. Allerede lor nogle 
Aar fielen opdagede Forfatteren, at en Conferve, fom derefter 
er ble ven kaldet Conferva Chtononplafles, ved fin Tilvæxt bi- 
drager til at forhöie Havets Bund, i det den nemlig ved fine 
fliinige Traade tilbageholder et Lag af det Sand, fom Ebbe og 
Flod förer derover, voxer igjennem dette, udbreder derover 
paa ny fine Traader, der atter optager et Lag af Sand, og faa 
fremdeles. Saaledes dannes mangfoldige Lag, og Grunden for- 
höies efterhaanden. Med denne lagttagelfe har han forbundet 
en Mængde andre over Confervernes Virkning. Van Marums 
berömte Forfög over Törvens Frembringelse have givet ham 
Anledning til adfkillige Cnderfogelfcr. Han finder at visfe Con- 
ferver ere mere virkfomme til Törvens Frembringelfe i det dy- 
bere Vand, andre i det lavere, andre i Brakvand. Til fortie 
Klaffe hörer Conferva capillaris, quinina, diftorta, fracta, Flos 
aquæ, og fugaci ffima, til anden Conferva crispata, bipunctata, 
genullexa og fordida, fom og Ectospermum selfile; til tredie 
Conferva Linum, fracta, og Ectospermum clavatum.

Conferverne fynes ogfaa, ifölge Forfatterens Iagttagelfer, 
at forberede et Voxefled for Moller, ja endog for fuklkomnere 
Planter, laaledes Lemannia fluviatilis for Grimmia apocarpa, 
faaledes Ectospermum cæspilofum for Montia fontana og adskil
lige Junci.

Paa de fra Stranden inddemniede Steder frembringe Com- 
f«rva fJoceofa og Scytofiphon crinitum, og adfkillige Alger ot 
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godt Underlag for Poa maritima. Den blotte Sandgrund kan 
derved efter 15 til 20 Aars Forlob være fuldkomment Græs
klædt, naar det Inddemmede om Vinteren fælles under Vand, 
fom er Confervernes Element, og Vandet udlades naar Natte- 
froften er forbie, paa det at Græsarterne kunne fkyde frem. 
En ny Art af Confervernes Familie, nemlig Oscillatoria Æftua- 
rii, vifer fig ved denne Sandjordens Overklædning færdeles 
virkfom. Denne Afhandling er bleven kjendt Selfkabets Bifald 
færdeles værdig, og indforts i dets Skrifter.

Profesfor Jacobsen, indlendte en Afhandling om Vene- 
fyftemet hos Krybdyrene og Fuglene. Af denne vil blive givet 
et Udtog i Overfigten af Sedik abets Arbeider for nælte Aar.

Hr. Etalsraad og Ridder v. Schmidt - Phiseldeck forelæfte 
Forslag til at afhjelpe Manglerne i deri jødiske Rations nær
værende Forfatning, Forfatteren underfoger 1) hvad det jödi- 
fke Kirkefamfund har at gjöro, for at nærme fig det chriftne 
Statsfclfkab faaledes, at det kunde vorde deelagtigt i de ftats- 
borgerlige Rettigheder, og 2) hvad Staterne paa deres Side have 
at anordne og indrette, for at befordre Jodernes tilfigtedc Op- 
tagelfe i det chriftne Borgerfumlund.

Af Joderne fordres, at de fkulle underkafle deres nuvæ
rende Rabbiriisktalmudiflike Lærebygniug en almindelig og det 
Hele omfattende Revifion , og derpaa opföre et nyt Syflem af den 
israelilifke Kirkelære, faaledes fom Nationen nu vil vedkjende 
fig den, fom fuldstændig Trocsbekjtndelfe, at de fkulle drage 
Omforg for Ungdommens bedre og mere henfigtsvarende Oplæ- 
relfe i Religionen, cg al de endeligen lkulle tage mere virk- 
fom Andeel i Borgcrlivets Arbeider og Sysler, for faa vidt 
deres Stilling tillader det.

Fra Staternes Side vil Forfatteren , at der nægtes Joderne 
Adgang til flörre Rettigheder og Privilegier, forend de bane fig 
Vcien dertil, ved felv at paatænke og udfore den fornödne 
O mdannelfe af deres nærværende Forfatning; at fowend den 
Tid ingen Joder optages til Bofættelfe i Staten uden paa faa- 
danne Vilkaar, hvorved Staten betrygges og deres famle For
ening med Borgersamfundet belordres; at den jödifke Ungdom 
i Landet tages under en faadan Bihandling, at den, for at 
kunne forblive der, nödvendigviis maa beqvemme fig til en for 

C*  *)
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Statens Tarv mere pafTende Levemaade og Nteringsvei end den 
deres Fædre ellers vilde have opdraget dem til, og endeligen 
at alle Hindringer, fom fra Lovgivningens Side maatte ftaae 
Joderne i Veien for Opnaaelfen af en forbedret borgerlig Til
stand, efterhaanden maatte bortskaffes, for faa vidt som Joderne 
fra deres Side opfylde (le i faa Henfeende faflfatte Vilkaar. 
Til Slutningen afhandles tv< nde Tvivlsmaal; nemlig, hvorvidt 
under Tingenes nærværende Stilling Ægteskab mellem Jöder og 
Chriftne kan være tilladeligt? og hvorvidt det under nuværen
de Omstændigheder kan være tilladeligt for Joderne at erhverve 
fafte Eiendomrne i Staten ?

Profeffor Sibbern forelagde Selfkabet en Afhandling ov.cr 
det Spörgsmaal: hvad er det at fandfe? unclerfogt med Hen fy n 
paa den faakaldede dyrifke Mangnetismes Pliænomencr. For- 
fatlercn vilde blot oplyfe difTe Pliænomeners Mulighed, ved en 
Betragtning over det fom fynes at være Hovedfagen derved i 
pfycbologilk Henfeende, den ganfke egne Art af Sands og 
Sandsning, der viser lig hos (le Magnetiserede. I dette Öie- 
meed fogte han förft at famle alle de Grunde, der maa afnöcle 
os den Tilftaaelfe, at vi i at sandfe ere langt mere selvvirk- 
fommc end vi synes at være, og at vi virkeligen selv danne 
og frembringe os Billedet eller Forestillingen om den sanerede 
Gjenftand. Dernæft viifte han at det maatte være muligt, at 
danne fig Foreftillinger, der sædvanligviis vækkes gjcnnem et 
vift Sandseorgan, ogsaa formedelft andre Sandseindtryk; det 
maatte f. Ex. være mueligt at frembringe og danne sig et fuld- 
komment til en Gjenftand fvarende Billede, liigt det vi ellers 
erholde ved Öiets Mellemkomft, ogfaa uden Öiets Hjelp, og 
formedelft et andet Indtryk, naar kun dette Indtryk var aldeles 
beftemt og gandfke særeget (concret). Et faadant Indtryk kunde 
nu ved hine Phænomener være nærmest at föge i Gjenftandena 
Indvirkning paa den forhöiede Nervefölelse; især da man neppe 
kan omtvivle, at jo enhver Gjenitand som i vaagen Tilstand 
kommer os nær, ogfaa gjör et Indtryk paa den uo verspændte 
Nervefölelse. Dette indtryk overdöves vel af de ftærkere For- 
nemmelser, og kommer ei til Bevidfthed, men i hiin hoiere- 
llemte Tilstand kan det vel vende tilbage og da komme til Be
vidsthed. Endeligen sögte Forfatteren at god/gjöre, at der end-
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nu gives ganfke andre Veie j hvorpaa Sandfefornemmelfer kun
ne frembringes. I Mennefket nemlig, fom i et Leed af det 
ltore Alt, maae ogfaa det hele Naturliv levende röre fig, og 
ved dettes almeene Indvirkning maa da en Fornemmelfe af til— 
konnnende eller fraværende Ting og Begivenheder, hvilke dog 
alle ligge indenfor Naturens Omgreeb, ligefaavel ved en Art af 
Inltinkt kunne fremkomme, fom nye Ideer ved høiere Inftinkt 
eller Infpiration fremkommer hos Geniet. Forfatteren sammen- 
lignede nu den somnambule Tiistand med den geniale, og be- 
tragtede begge som en Opvaagnen af et indvortes almeent Na
turliv, kun at den geniale Tilflancl er af langt höiere Art end 
den fomnambule.

Samme Forfatter har ligeledes forelagt Selfkabet en Af\ 
handling over Skjönheden. Han vifer förlt, at Skjönheden ikke 
kan ligge i den blotte Harmonie, men at den heroer paa det 
i det harmonifke Hele fremtrædende indre Fornuftvælcn. Saa- 
ledes er det i levende Væfener Sjælen felv, der er Skjönhc- 
dens rette Sæde og Kilde. Dog udfordres til Skjönhed at Sjæ
len fom besjælende Væsen gjenncmtrænger og fuldeligen lever 
i sin ydre Form, saa at dennes Harmonie deraf er en Folge. 
Derpaa afhandler han Sjælefkjonheden felv, og dens tvende 
Hovedformer: förft Livets indvortes individuelle Fylde og Klar- 
ked, der lig felv nok, hviler rolig i lig felv med indvortes 
Ligevægt og Heelhed, altfaa Harmonie: dernæfl Sindets fuld- 
komne Hengivenhed i Gud, hvor Herrens Fred opfylder hele 
Sjælen, og giver den en himmelsk Mildhed og Reenhed. Lf- 
ter at have oplyft dette med Exempler, ofte af Poefien og de 
dannende Kunfter, vifer Forf. at overalt gjennem hele Naturen, 
i Farver og Toner, i Ædelftene, i Planter og Dyr, Skjön- 
lieden er den i en reen og harmonifk Form fig forkynden- 
de og udtrykkende Tilftedeværelfe af en höiere, alene for 
Aandens Öie fynlig Væfenhed. Forf. flutter med nogle Bc- 
tragtninger over Gratie eller Ynde, fom Bevægclferncs 
Skjönhed.

Bilkop Munter, Storkors af Dannebrogen, har givet os 
en Belkrivelfe over Rokkeftenene paa Bornholm. Iblandt det 
vigtiglte Mindesmærker fra den Tid da Cellerne havde udbredt 
fig oyer en Ror Deel af det veftlige og fydlige Europa, fortjene 
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de faakaldode Rocking-Stones , Pierres branlantes, fom findes 
i Frankrig, England og Spanien fortrinlig Opmærksomhed. De 
ere ftore Steenmaffer, der ligge i en faacian Ligevægt paa een, 
undertiden ogfaa paa to Stene, at de letteligen kunne sættes i 
en svingende Bevægelfe, uden at falde. Deres Beltemmelfe i 
Oldtiden er ubekjendt; men dot lider vel neppe nogen Tvivl, at 
den har været religiös; og formodentligen vare de, om ikke 
Symboler af Guddommen, faa dog Orakler, eller maalkee vare 
de begge D ele tillige. I vort Norden vidfte man kun med Vis
hed at der fandtes een, nemlig ved Stavanger Kongsgaard i 
Norge. Om der findes af dem i Sverrig er endnu ikke tilfulde 
afgjort. Men paa sin Vifitatsreife paa Bornholm opdagede Bi
skop Munter to faadanne Stene der paa Öen, og en tredie 
blev kort derpaa ogfaa funden. De ere alle i Nærheden af 
hinanden, i den höicfle Egn i Landet, S01U kaldes Almindingen; 
enhver af dem ligger paa tvende Stene; de have en Bevægelfe 
af 2 , 3 til 4 Tommer, de tvende fra Nord til Syd, den tredie 
fraNordoft tilSydveft, og deres Beliggenhed danner en meget fpiels, 
n,ælten ligebenet Triangel, hvis længde Sider ere 566 og 067 
Alen, men hvis Grundlinie ikkun holder 25 Alen. Diffe Min
desmærker hidröre fra den fjernefte Oldtid, og ere uden Tvivl 
ældre end den Odinfke Religion, faa at de maafkee kunne reg
nes med blandt Grundene til den Formodning, at i den ældlte 
Fortid Celtilke Stammer have neelfat fig i vore Lande.

Protestor P. p. Müller forelagde Selfkabet Refultatet 
af fine vi'ltlöftige Underfögelfer om Forholdet mellem den 
ældste tydfke og nordifke Poelie, hvilke fnart ville blive bekiendt- 

* giorLe.
Profeffor J Moller forelæfte Selskabet, en Afhandling om 

den Billighed, Historieskriveren bor vise', denne Alhandling 
findes indfort i dette Helte.

Fra 31 May 1817 til 3i May 1818.

J dette Forfarnlingsaar optog Sefkabet til udenlandske Med
lemmer :

Hr. Geheimeraad og Ridder IPiebeking, i München.
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Hr. ProfelTor Flauti, i Neapel.
Hr. ProfefTor Gieseke, i Dublin, Commandeur af Dan- 

nebrogen.
Hr. Professor Ja/neson^ i Edingburg.
Omtrent paa famme Tid, fom Schubert oplofte den 

Keplerfke Opgave at dele en Cirkel fra et givet Punct af Dia- 
meterne i et givet Forhold, fattede Fröfellör Degen det For- 
fæt at foretage denne Udvikling indtil den 16de Potents af Ec- 
centriciteten. Uden at gaae igiennem den eccentrifke Anomalie, 
udviklede han Skridt for Skridt den af Laplace i hans Theorie 
du mouvernent et de la Figure elliptique des planetes givne 
involutorifke Formel. Dette Arbeide tiente ikke lilot til Bekræf- 
telfe paa Schuberts, i det Forf. fandt de af denne angivne 
nummerifke Coéllicienter fuldkommen rigtige; men han opda
gede tillige, ved de under Arbeidet giorte Bemærkninger, en 
l'aare fimpel og fymmetriik Lov for Udviklingen af den fande 
Anomalie, i Folge hvilken man kan fortfætte denne faa langt 
man vil, kom og beftemme ethvert Led, f. Ex. e2± fin 18 ni 
uafhængigt af de övrige forhen fundne Led. Til det Opdagede 
föier Forf. endnu adskillige for den tlieorctifke Astronomie nyt
tige Udviklinger og Anvendelfer.

lir. Commandeur og Ridder JFleugel forelæflc en Af- 
handling om Magnetnaalens Misvisning fom lindes indfort i 
diffe Skrifter.

Profelfor og Ridder IJerholdt meddeelte Selfkabet en Be
skrivelse over et fuldbaarent Menncfkefofter, som döde under 
et fuldstændigt Aandedræt, omtrent en halv Time efter Födfe- - 
len. Dels indre Organisme fandtes i mange Henseender at 
være siælden og mærkværdig.
i) Alle dets Bryfl- og Bug-Indvolde saaes udviklede i en om- 

vendt Orden. Hiertets Spidfe og Storpulsaarens Bue vend
te mod höire Side. Leveren laae under det venftre, Mil
ten under det lioiere Hypochondrium. Alaven flodte med 
fin brede Unde og lin store Krumning mod Milten paa 
höire Side. Tolvfingertarmen begyndte paa venftre Sid« 
under Leveren, og traadte ud af fin Kapsel foran Miltern 
paa höire Side. Bugkicrtlen (pancreas) vendte med bin bre- 
de Finde til venftre Side, hyor dens Ductus lob ind i
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Tolvfingertarmen — Tomtarmen (jejununi) og Krumtar- 
men (ileum) slyngede sig fra höire Side nedad mod Blind
tarmen (coecunz) fom laae i den neclre Bugegn paa venstre 
Side {regio iliaca sinistra) Buetarmen (colon) böiede sig 
omkring de tynde Tarme fra venftre mod höire Side. o. f. v. 

2) Begge dets Hiertekammere vare forenede ved en Aabning 
giennem deres Skillevæg (septum ventriculorunz) fom löb 
fra Kammeret foi' Lungepulsaaren (ventriculus pulmonalis) 
til Kammeret for Storpulsaaren (ventriculus aorticus) — 
Lungepulsaaren (arteria pulmonalis) og Botalli Pulsaare- 
gang (ductus arteriosus) til Storpulsanren (aorta) mang
lede. Begge Huulaarer (venæ cavoe') forenede sig i Bryitet 
med hinanden förend de löb ned i Hiertets Forkammer. 
Dette Forkammer for Huulaarerne (atrium venarum ca
varunt) modtog desuden neden fra paa venftre Side, gjen- 
jiiem Mellemgulvet, en flor abnorm Vene, fom var dan- 
net af Lever-Venernes (venqrujn hepaticarum) og Navle
venens (v. umbilicalis) Forening til en færdeles Lever- 
Stamme. I famme Forkammer var en Aabning fom gjen- 
nem Skillevægen (septum atriorum) ledte ind til Forkam
meret for Lungevenerne (atrium venarum pulmonalium), 
og en anden Aabning fom löb ind i Kammeret for Stor- 
pulsaaren (ventriculus aorticus) — Forkammeret for Lun- 
gevenerne havde fire Aabninger for Lungernes Vener (ve- 
liæ pulmonales) og een Aabning, foni lorte ind i Kam
meret for Lungepuls aaren (orificium venosum ventriculi 
pulmonalis). —*■ Lunge - Venerne ftode i Forbindelfo med 
en abnorm jPul.s - Aaregreen, fom fra den nedre Rand af 
Stor - Pulsaarens Bue udbredte fig i Lungerne. Stor-Puls- 
a.aren allene havde fort alt Blod ud fra begge Hiertets 
Kammere. Den nedre Huulvene (v. cava inferior) traadte 
giennem Mellemgulvet paa höjre Side, giorde i Bryßhulen 
on Bue til venftre, for at dynge fig oyer den venftre Luft- 
aaregreen (bronchium) og derefter at forene lig med den 
overe eller neclftigende Hpulvene, Den nedre Huulvene 
optog i Bryflet Mellemribbens r-Venerne fra höire Side, og 
vena hemiazygia fra venftre Side ligefom ellers vena 
azygos, fom manglede. Den ovre Biig - Pylsaare (arteria
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epigastrica superior} afgav ingen Pnlsaaregrene til Leveren 
(arteria hepatica)', dette Organ modtog en egen Pulsaare fraden 
overe Kros - Pulsaare (arteria miseraica superior). Den 
övere Bug-Pulsaare og begge Kros - Pulsaarer forgrenede 
fig i en abnorm Retning elter Organernes forkcerte Leie; 
Miltpulsaaren (art. lienalis') og Mavens Kranels-Pulsaare 
(art. coronaria ventriculi) löb til höire Side, den övere 
Krös - Pulsaare dyngede fig med sine Tarmégrene (ilio-co- 
lica og colica dextra) til venftre Side; den ncdere Krös- 
Pulsaare vendte sig med sine Grene (colica sinistra og 
hæmorrhoidalis interna) mod den höire Side, o. S. v.

5) Organerne for Urinens Afsondring og Uclkaltelsc, var lige- 
ledcs i en abnorm Tilftand. Membrum virile havde na
turlig Form og StörreRe, men dets Urinror var sammen— 
vovet ligefra Spidsen til Blærehalsen. Nyrene vare ftörre 
end i naturlig Tilftand, og metarmorphoserede til 8 å g 
drueformige Blærer, som indeholdt en klar Vædfke. Hver 
Blære havde en liden Aabning, kom giennem en Nyretragt 
(calix} ledte ned til Nyrebækkenet (pelvis). Begge Nyre- 
gange (ur et her es} vare udvidede, stærke!! neden til mod 
Urinblæren: de laae dyngede bom udfyldte Tarme paa 
begge Sider af Bugen, hvis Bredde derved'blev abnorm. 
Urinblæren fandtes ligefom Nyregangene udfpændt af Urin; 
dens Textur var usædvanlig tyk.

4) Barnet var tillige en faakaldet Tårus. Dets Fodder vare 
ftærkt fordreiede. Fodfaalerne vendte indad, opad og bag- 
til, faa at Tæerne af begge Födder dödte mod hverandre. 

Forfatteren oplyfle diffe famtlige Misdannelfer med Teg- 
ninger, og fögte ved en hosföiet hiflorifk Udfigt over lignende 
Misdannelfer, og ved at udpege de forskiellige Betingelser for 
Foderets og det nyfödte Barns Liv, at vife, hvor vigtigt det 
er for Phyfiologen, Pathologen, den praktifke Læge, og ifær 
for jnedico.forensi, at have en nöiagtig Kundfkab om famtlige 
Misdannelfer i den dyriske Organisme.

Som en Fortfættelfe af denne Underfogelfe, meddeelte 
Forf. Selfkabet Betragtninger over Aarfagerne til organilke Mis
dannelfer i Almindelighed. Han gjorde förft opmærksom paa, 
at Hypotefen om dæmoniske og sodomitiske Mennelkefofterc 

(5)
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fordum har været almindelig antaget fom paalidelig og rigtig; 
men at alle Naturkyndige nu betragte den som een af Oldtidens 
Dromrne. Han viifte dernæft, at Læren om Misclannelfer af 
phantastish Oprindelfe, eller om Foderets fra de almindelige 
Love afvigende Udvikling, efter Moderens Forestillinger, er 

> ligefaa grundlos, fom hine ældre Meninger, og at derfor ogfaa
den nu har tabt de flette af fine oplyfte Tilhængere. Han felv 
betragter Hypotheken om Muligheden af, at en Frugtsommelig, 
ved at forfkrækkes, ved at forfee lig paa en eller anden Gien- 
ftand, eller være lytten derefter, fkal phantaftilk kunne foran- 
ledige fit Fofters Misdannelse, for ligefaa fallk og ligefaa farlig 
for den menneskelige Slægt, fom den, blandt den mindre op- 
lyfle Deel af Folket, er almindelig kjem.lt og hyldet. Han op- 
muntrer til at ivre mod denne Hypothes, og til med Meckel, 
Laurence og flere at fludere og udvikle de Naturlove, fom un
der forfkiellige Betingelfer beftemme Fofterets og famtlige de 
organifke Legemers forfkjelligc Form.

Profeffor og Ridder Örsted forelagde Sellkabet to Af
handlinger, af hvilke den ene var Begyndelfen til en Under- 
fögelfe over Maaden hvorpaa en Lærebog i Naturlæren burde 
affattes; den anden indeholdt en Underfögelfe over Vandets 
Sanunentrykkelighed.

Endfkjönt der i Lærebøgerne, felv i dem fra denne Tids
alder, ikke findes faa Uligheder i Meningerne om Tingenes 
Aarfager, faa fyncs dog Uligheden i Behandlingsmaaden at være 
langt ftörre. Ikke engang i Henfeende til Omfanget af Viden- 
fkaben, har man kundet forene hg. Aledens Nogle derfra vilde 
udelukke, faa vel det, der lader lig afhandle i den anvendte 
Mathematik, fom det der horer til Chemien, gaves der Andre, 
fom ikke blot optoge alt dette i Phyfiken, men endog föiede 
Læren om Jordklodens Tilftand og en Udsigt over Verdensklo- 
derncs Bevægelseslove til. I Henseende til Indeelningen og 
Materiernes Orden var man ikke mindre uenig; men især syn- 
tes der at herfke flor Tvivl over Maaden hvorpaa de Natur- 
love der kunne modtage et mathematifk Udtryk lkulle fremsæt- 
tQS og beviises i Phyfiken. Alle dille Gjenftande fremkalde en 
Alængde af Spörgsmaal, S0111 Forf. vil koge at befvare i en 
Folge af Afhandlinger. Denne förfte lur til Öiemed at viife 
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hvad der bör sorftaaes ved Physik. Forf. foger her udforligt at 
retfærdiggiore den af ham allerede i andre Skrifter fremlatte 
Bcltemmelse, i Folge hvilken Physiken er Videnskaben om Na- 
turens almindelige Love, og derfor erholder Navnet alminde- 
lig Naturlære. Men ved dette Navn indfkrænker han ikke Vi- 
denfkaben til det snævre Omfang, fom adfkillige tydlke For
fattere have afgrændfet ved famme Navn, men optager ogfaa 
deri Læren om Electriciteten, Magnetismen, Lyset, Varmen 
og de chemilke Forbindelser, saasom diffe alle umiddelbart 
folge af almindelige Naturkræfter. Selv de forfkiællige Stoflers 
Egenfkaber vil han, fra dette mere omfattende Synspunkt, have 
betragtet fom eiendommelige Yttringer af de almindelige Natur- 
kræfter, der i ethvert af dem vife lig paa et færegent Trin af 
Udvikling og Styrke. Da Forf. allerede tidligere har fogt at 
viife at de electrifke Kræfter ere de famme fom de chemifke, 
kun i en friere Tilstand, og da han tillige har fremfat den 
Lære at Magnetismus, Lys og Varme ere Virkninger af famme 
Kræfter, faa folger deraf, at alt det i Phyfiken, der ei er 
Bevægelseslære 9 tilfammen danner een sammenhængende 
Kraftlære eller Chemie i Ordets meeft udftrakte Betydning. 
Den förfte af diffe, den almindelige Naturlæres Dele, omfatter 
da de udvortes Forandringer, den anden de indvortes. At 
der til diffe to Hovedstykker ikke kan föies noget tredie und- 
tagen Læren om Kræfternes og Bevægelfens Forening, f. Ex. 
i Lyfet og i Straalevarmen, er aabenbart. Men om denne 
Lære fkal udskilles fra det Övrige, fom et felvflændigt Hoved- 
ftykke, eller indiluttes i Kraftlæren, lader fig maalkee ikke 
ganlke afgjöre förend Naturlæren har naaet et langt höiere 
Fuldkommenhedstrin.

Forf. agter, faa fnart fkee kan, at levere Fortfættelfen 
af diffe Underfögelfer. Han har dermed til Henfigt, at indlede 
en Underfögelfe over denne Gjenltand blandt Phyfikerne, og 
troer at det vilde være til betydeligt Gavn for Viclcnfkaben, 
om man kunde forene fig over den Form og Sammensætning en 
Lærebog i Videnfkaben burde have. Samtlige Lærde i Faget 
vilde da arbeide i Fællesfkab paa dens Forfuldkomning, og 
saaledes vilde med Tiden et Værk udvikle fig, hvori man saae 
et fuldstændigt Billede af Videnfkaben i den givne Tidsalder 

(5 *)
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Forf. mener naturligviis ikke at alle Læreboger i Faget fkulde 
have samme Indretning; denne kan sorandres efter Foredragets 
forfkjællige Öiemeed; men i de Læreboger, der intet andet 
Öiemeed havde, end en grundig Fremftilling af Videnfkaben 
mener han at altid samme Indretning og Fremgangsmaade fkulde 
vedligeholdes, naar de Lærde förfl vare komne overeens i at 
erkjende dens Rigtighed. Men en faadan Enighed angaaende 
en Theorie af Læreboger holder han for ligefaa muelig, fom 
den Enighed der herlker blandt Phyfikerne angaaende faa mange 
andre Theorier.

Samme Medlem gjorde Selskabet bekjendt med adfkillige 
af ham anftillede Forfög med Henfyn til Vandets Sammentryk- 
keliglied, og med et til denne Hensigt indrettet Inflrument. 
Da denne Sag siden' af denne Phyfiker noiere er underfögt og 
et nyt Inftruinent til at bevife Vandets Sainmentiykkelighed af 
ham opfundet, faa henvife vi til Overfigten af Selskabets For- 
handlinger i det fidfte Aar, hvor Inflrumentet og Forfoget ere 
befkrevne.

Ved en Connniffion bom var nedsat til at bedömineProfe$f. 
Jacobsens forhen nævnte Afhandling om Venefyftemet for Fuglene 
og Krybdyrene erholdt Selfkabet Refilltaterne af dens Underfogelfer. 
Forf. havde allerede for adskillige Aar fielen begyndt at anftille 
Underfogelfer over Venefyltemet i Krybdyrene og Fuglene, og 
derover bekjendtgjort adskilligt; men i denne Afhandling, har 
han ikke blot forenet alt dette, men ogfaa berigtigct, og bety- 
deligen udvidet fit Arbeide. Forf. har fundet at den ftörfte 
Deel af de Vener, fom hos Mennefket og Pattedyrene gaae 
over til Huulaarefyftemet, hos Krybdyrene og Fuglene gaaer 
over til Nyrerne og Leveren. Portaarens Grene ere nemlig 
ikke indfkrænkede til Fordöielfesredfkabcrnc {Biscera chylo- 
poi'ética) men udbreder kig tillige i Legemets bagerfte Deel (Ha- 
len, Laarene o. f. v.) og optager derfra Vener, fom i Men- 
nefket ere Grene af Huulaaren. Denne Indretning i Krybdy
renes og Fuglenes Venefyflemer er forfkiellig i de forlkiellige 
Dyreklafier. I Batracierne (Fröen), i Saurierne (Fiirbenet) 
og Chelonierne (Skildpadden) begynder Huulaaren indvortes i 
Bugen, fra Nyrene, med 2 til 5 flærke Sidegrene (nente re
nales inter næ s. superiores) og fra Kiönsdelene. Venerne fra 
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Dyrenes Bagdeel, nemlig Laarvenen, Hoftevenen og Haleve
nen træde ikke i Foreening med Huulaaren; men danne ved 
deres Indlob i Bækkenet to Hovedgrene. Den ene Æf diffe, 
nemlig den nedre Nyrevene, som fremkommer af Halevenens 
og Hoftevenens Forening, böier fig fremad til Nyren og for- 
grener fig i dette Organ, ligefom Portaaren i Leveren: den 
anden Green dannes af Laarvenen og af Venerne fra et Jor 
disse Dyr eiendommeligt Organ {organon hypogastricum} og 
foger enten hen mod Middellinien af Bugens forrette Flade, 
for der at forene sig (fom hos Fröen) med fin Parrede fra 
Legemets modfatte Side, til een enkelt Hovedgreen {yena ab
dominalis anterior} der ftigcr op til Leveren, og træder ind 
i Portaarens Stamme {truncus venæ portcé}: eller ingen faa- 
dan Forening finder Sted (f. Ex. hos Skildpadden) men Aarer- 
ne paa begge Sider gaae parallelt med hinanden hen til Leve- 
ren og Portaaren. Hos de flefte Krybdyr findes en betydelig 
Foreningsgreen mellem Laarvenen og Hoftevenen, faa at famtlige 
Vener fra Dyrenes Bagdeel ere i Sammenhæng baade med den nedre 
Nyrcvene og med den forrette Bugvene. Hos Ophidierne, 
(Snogen) fom ingen Been, fölgeligen heller ingen Laarvcnc have, 
danner Halevenen alene den nedre Nyrevene, men Bugvenen 
opftaaer fra Organon hypogastricum og fra Bugmufklerne. Li- 
gcledes favnes i Snogen, fordi den ingen Been har, For
eningsgrenene mellem Laar- og Hoftevenen, og mellem Laar- 
og Ny revenen, faa at begge Hovedgrene, saavel den nedre 
Nyrevene bom den forrette Bugvene, i diffe Dyr ere aldeles 
adfkilte.

En lignende Indretning har ogfaa Forf. iagttaget hos 
Fuglene, dog med Afvigelfer, fornemmeligen den, at en Deel 
af det Blod, der kommer fra Legemets bagre Deel umiddelbart 
fores til Huulaaren. Dette fk'cer derved, at Laarvenen, der 
ved fm Indtrædelfe i Bækkenet deler fig i tre Grene, afgiver 
den mellemfte af ditle til Huulaaren, medens den överfte 
umiddelbart gaaer over til Nyren, den nederfte derimod, i 
Forening med Hoftevenen og Grene af Helligbeensvenen, dan- 
ner den nedre Nyrevene, hvilken for ftörfte Delen ligger 
lkjult i Nyrens Subftants. * r
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Det ejendommelige Organ, som Forf. har fundet hos 
Reptilierne, beftaaer af en feros Hinde, med mange Aarer. 
Denne Hinde har Formen af en Blære, og er, i de Krybdyr 
hvis Hud er uden Skæl (Batracierne) forbunden med Ende- 
tarmen: I derned Skæl bedækkede Krybdyr (Chelonierne, Sau- 
rierne, Ophidierne') ftaaer Organet ikke i denne Forbindelfe, 
men er opfyldt med Fidt. Forf. troer at denne Forlkiællighed 
ikke hindrer os i at antage dette Organ for at være det famine 
i alle dilTe Dyr, og at den blot har fin Grund i Hudens ulige 
Respirationsevne. Denne Paaftand anfaaes dog af Sellkabels 
Commiflion fom tvivlsom.

Efter alt dette deler fig da det fra Legemets bagre Deel 
kommende Blod, i de omhandlede Dyr, i to Dele: den ene 
fores giehnem den forrette Bugvene til Leveren, forener fig 
der med Portaaren, og tiener faaledes med til Galdens Udvik- 
ling : den anden Deel, fom kommer fra Hofte- og Halevenerne 
gaaer til Nyren, og tiener efter Forf. Mening til Urinens Ud- 
skillelfe. At Blodet fra Legemets bagre Deel gaaer til Nyrerne, 
faaledes fo ni det allerede er angivet, bevifer Forf. deraf, a) at 
den nedre Nyrevene i alle de heromhandlede Dyr, hen h ir 
underfögt, er i Sammenhæng med Hofte- og Halevenen, h) at 
famine Nyrevene tiltager i Störrelfe efterfom den nærmer fig 
Nyren, og under fit Löb optager flere Grene, hvorimod dens 
Störrelfe atter aftager, i Forhold fom den afgiver Grene til 
Ny ren, c) at den forgrener fig faa hint i Nyren at ingen umid-r 
delbar Forening mellem den og de ovre Nyrevener eller Huul- 
aaren kan opdages, <£) at man endog i de Dyr hvori Fore
ningen mellem Bugvenen og den nedre Nyrevene er nöiagtigft, 
ved. Underbindning af Bugaaren kan Handfe Blodets Löb fra de 
bagre Extremiteter til Leveren, uden at Blodet alligevel ftand- 
fes i Laar- og Hoftevenerne; hvoraf da folger at den maa 
finde Allob giennem den nedre Nyrevenes Forgreninger i Ny
ren, e) endeligcn at der gives Dyr, f. Ex. Snogen, hvor den 
forrette Bugvene og den nedre JNyrevene ere aldeles uden Sam- 
qvem, faa at der for Blodets Löb fra Legemets bagre Deel, i 
diffe Dyr, ingen anden Vei findes, end giennem Nyrevenen.

At dette faaledes til Nyrerne forte Blod, tiener til Uri- 
nens Udskilning, föger Forf. at bevise af dille Veners Udbre- 



XXXIX

dclse og fine'Forgrening i Nyrerne, af Nyrearteriens ringe Stör- 
relfe, der fynes utilstrækkelig til Urinens Udskilning i difle 
Dyr, og af Venernes dertil palfende Störrelfe; hvortil kommer, 
at de til Leveren gaaaende Vener give et Lxempel paa en faa- 
dan Virkfomhed i Venerne, ved Galdens Udskilning.

Denne Nyrevenen tillagte Virkning, fandt Selfkabets Com
mi sfi o n dog tvivlfom, da man ikke af Nyrearteriernes ringe 
Störrelfe kan flutte deres Utilftrækkelighed til Urinens Udvik- 
ling, uden at vide Mængden af Urinen hos de forfkjellige Dyr, 
at man ikke fra Störrelfen af et Secretionsorgan altid kan flutte 
til Mængden af den Vædfke det kan udfkille, at Urinens Ud
skilning hos Mcnnefket og Pattedyrene fkeer ved Arterier, me
dens Galdens fkeer ved Vener, og at endeligen Urinens og 
Galdens Natur ere hinanden faa modfatte, denne overveiende 
brændbar, liiin overveiende iltig (furftofholdig), at man ikke 
letteligen kunde formode at deres Oprindelse ikulde have en 
höi Grad af Liighed.

I övrigt billigede Commisfion Afhandlingen, og fandt at 
Forf. vecl de deri meddeelte anatomilke Underfögelfei' og For- 
fög, havde deels berigtiget, deels beriget Zootomien, og deri
ved aabnet en viid Mark for lkjönne biologiske Anlkuelfer, der 
turde være af Vigtighed for Menneskers Pathologie.

I Folge denne Commisfioncns Beretning, belluttede Sel
skabet at optage den af Prof. Jacobsen inclfcndte Alhandling i 
fine Skrifter.

I en til Sehkabet indfendt Afhandling, er der givet Ef
terretning om Grindefangften paa Færoerne, tilligemed Bidrag 
til Grindens Naturhistorie.

Forfatteren, fom i Sommeren 1817 gjorde en botanifk 
Reife til Færoerne, blev under fit Ophold paa disse Öer til— 
fældigviis Öievidne til en Grindefangft, og da han vecl denne 
Leilighed opfkrev adskillige Bemærkninger, henhörende til dette 
Dyrs Naturhistorie, og tillige paa Stedet forfærdigede en Teg- 
ning deraf, blev han derved fat i Stand til at give en mere 
fuldflændig og nöiagtig Oplysning, end hidtil havdes, om dette 
for Færoeboerne vigtige Dyr. Vel findes Grinden omtalt af 
adskillige Forfattere, faafom Debes, Svabo og Landt, og kan 
altiaa ikke egentligen an fees for ubekjendt; men formedelst de 



hidtil havte ufuldstændige og tildcels urigtige Befkrivetser har 
det ikke været Syflematikerne mueligt, at anvise dette Dyr sm 
rigtige Plads iblandt Cetacea, hvorfor og nogle have henlort 
det til Slægten Delphinus, andre til Balæna. Lfterat have 
mecldeelt Efterretning om den færoifke Maade, hvorpaa Grin
den fanges, har Forfatteren ved en, faa vidt Omstændighe
derne tillode, udforlig naturhistorisk Befkrivelfe, samt ved cn 
medfølgende Tegning oplyit, at Grinden henhörer ttl Slægten 
Delphinus, og, da den ikke er optaget i Systema naturae, 
forcflaacr han at kalde den Delphinus Grinda. Da dette Dyr 
er af ftor Vigtighed for Færocboerne, faafom difle Öeboers 
Velftand eller Mangel for en ftor Deel beroer paa dets mere 
eller mindre heldige Fangft, fortjente det, at blive mere be- 
kjenclt, end hidtil er lkeet. Dyret er, fom flere Arter Fugle 
og Fifke, aldeles fclfkabeligt, og træffes derfor beltandig i Flokke 
paa loo indtil 1000. Naar Færoeboerne, i det de ere paa 
Fifkerie, faae Öie paa en faadan Flok, fom fkeer derved, at 
den jevnligen tumler hg i Vandskorpen, fog er Mandskabet i 
Baaden at drive den ind i en eller anden fanelig Bugt; Flokken 
lader fig fom oftetl villigen drive foran Baaden, og ved Hjclp 
af flere tililende Baade jages den med Fart paa Land, og dræ
bes derpaa med dertil indrettede Spyde: i Sommeren 1817 
fangedes faaledes i forfkjellige Flokke over 600 Grinder ved 
Færoerne. Denne Grind eller Delphinart, fom er 5 til 10 
Alen lang, træffes ihke alene ved Færoerne, men ogfaa ved 
Island og Örkenöerne; paa fidfle Sted fanges den paa famme 
Maade fom ved Færoerne^ og kaldes der the ca’ing whale. 
Foruden denne Art gives endnu ved Færoerne et andet mindre 
bekjendt Species af Delphinus, fom der kaldes Bovhvidehval, 
og S0111 deels ved en opretftaaende Rygfinne, deels ved en fnec- 
hvid Bug og andre Særegenheder udmærker hg fra den fore- 
gaaende; men da denne Art lielden forekoxinner, og ikke blev 
fangen under Forfatterens Ophold paa diffe Öer, har han der- 
om ikke kunnet meddele tilstrækkelig Oplysning; men formener 
dog ifölge Indvaanernes Udfagn, at denne Art udgiör et eget 
og nyt Species.

Sellkabet fandt denne Afhandling værdig at indrykkes i 
dets Skrivter, og tilkiændte dens Forfatter, Candidat (nu Præft) 
Dyngbye, fin- Medaille i Sölv, fom et Agtelfestegn.



Som Pi 'övc af en Häandbog i Poetiken, har Profeffor 
Sibbern i Selfkabet forelæft de Paragrapher, der gaae ud paa 
at beftemme Digtningens eiendommelige Væfen og Formaal, 
Konftcns Forhold til Naturen, og dens Virken efter Ideer og 
til Ideers Fremstilling; fremdeles de -Fordringer, der kunne 
gjöres til et Konftværk, baade i Henseende til aandelig Gehalt, 
Form og Detail; endeligcn de tvende Hovedretninger i den 
konstnerilke Stræben, den idecllo og univerfelle paa den ene, 
den charakteriftilke paa den anden Side, og begges Forening. 
Den heri udviklede ldeegang er iovrigt; ikke fkikket til i Kort
hed at fremftilles.

Profesfor Oluf sen fogte i en Selskabet forelagt Afhandling 
at viife i hvilke tlorre eller mindre Diltricter Danmark i ældre 
Tider var indeelt.

De vigtigfte i ældre Tider og i Middelalderen forekom-*  
mcnde Inddelinger af Landet er Sysler, Herreder, Sogne, Bispe
dommer, Havnelag. Forf. handler om enhver ifær. klan an- 
niærkcr i Almindelighed, at ordentlig Inddeling forti kunde 
ventes fra den Tid ordentlig Statsforfatning begyndte, altfaa 
fra den Tid da de forlkjellige Provindfer famledcs til eet Rige 
og Christen cl ommen aabnede Veien for en höiere borgerlig Cul- 
tur og for rolige Næringsveie. Den borgerlige Orden krævede 
nu Landets Inddeling i ftörre og mindre Diflrictet, og af de 

' forlkicllige, ved militær, civil, cameraliftilk eller kirkelig Hen- 
fyn ankeligede Inddelinger maatte den militære Inddeling være 
den ældfle, fordi Statens udvortes Sikkerhed kom allerleirft i 
Betragtning.

Af vidcft Omfang vare de Diltricter, fom kaldtes Sysler. 
Deres Oprindclfe er uvis, men i Begyndelfen af del i3dc Aar- 
hundrede vare de almindelige, og det ikke blot i Jylland, ilivor- 
vel de cler længlt vedligeholdt fig. Ethvert Sylfe! indbefattede 
et vift Antal Herreder. Det lkiönnes ikke, at Sysler have havt 
deres egne Øvrigheder, men det er-vift, at de havde hver fin 
egen Ret eller Ting, der var forfkielligt fra Herredsting og 
Landsting, uden dog at være en geiftlig Dornttol, lkiönt det 
vel er troligt, at Sysler efterhaanden gik over til Provstier eller 
ind under Bispedommene, faa meget mere, da Syflelting, og 

(6) 
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dermed Sysler i ftaliftifk Betydning, fra Begyndelfen af det 15te 
Aarhundrede ganfke forf vinder, man veed ikke ret hvorledes.

Gammel, fkiönt yngre end Syffcl - Inddelingen, er ogfaa 
den endnu vedvarende Inddeling i Herreder. Den var oprin
delig især en militær Inddeling, fkiönt tillige civil, juridilk og 
camcraliftitk. Forf. giör det sandsynlig, at den i det mindfte 
gaaer tilbage til Harald Blåatands og Gorm den Gamles Tider, 
men han er overbeviifl om, at den er endnu ældre. Et Her- 
red var inddeelt i sire Fjerdinger, og denne Fierding - Indde- 
ling var til i Begyndelfen af det i ite Aarhundrede. Forf. godt- 
giör udföiiig, at dens Hovedhenfigt var militærisk, og oplyfer 
dette ved Sammenligning med ligedanne Indretninger hos Ger- 
manerne og Angelsachserne. Et Herred var et Diltrict, bereg- 
nct til at indeholde 100 boesatte Eiendoms-Familier, (ikke til 
at udrede 100 Mand), i hvilken oprindelige Anfætning Foran— 
dringerne i Populationen siden maatte giöre ftor Forandring. 
Misforftaaelfo i denne Henseende har ledet til urigtige og over— 
drevne Angivelser af Folkemængden.

Inddelingen i Sogne begynder med Chriftendommen, mon 
er noppe bleven ojrdnet overalt för i fidfte Halvdeel af det tolvte 
Aarhundrede, og da faaledes, at ethvert Herred inddeelLes i 
ville Sogne. Betragtningen af Sogne-Inddelingen, faaledes som 
den cr ble ven udfort, afgiver Data til Beviis for, at Landet 
var mindre opdyrket og befolket, da Inddelingen skete.

Indstiftelfen af' Bispedommer anledige Stift sinddelingen. 
Denne fyncs at have tilintetgjort Sysler som politifk Inddeling, 

* fkiönt Navnene vedbleve, og endnu vedligeholde lig i Jylland.
Havnelag var en Indretning til Leding og Landværn, 

altsaa militærisk. Dens Befkaffenhed er bleven særdeles misfor— 
ftaaet, især fordi Hvitfeld har givet et ganfke falfk Begreb om 
den hele Indretning. Forf. bevifer udförligen det Urigtige i 
Hvitfelcls Beretning, hvilken de fleefle fiden uden videre Prö- 
velfe have fulgt. Havnelag var en Inddeling, fom gik over hele 
Landet, og ikke blot, lom de norfke Skibsreder, langs Söe- 
kyften. Man har temmelig nöiagtige Opgivelfer af deres Antal. 
Dette var i Knud den Stores Tid for hele Danmark, Sönder- 
jy Iland, Skaane og Halland- iberegnede, 85o, men, med Fra
drag af dille Provindfer, har det övrige Danmark Syo. Ind
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retningen var dog cftcr al Sandsynlighed ældre end Knud. ForE 
er tilböielig til at antage, at Herredsfierding og Havnelag, i 
det mindfte i Begyndelsen, fvarede til hverandre. Havnelag 
vare igien inddeelte i enkelte Havne. Deres Beskaffenhed frem— 
ftilles nu, især efter jydfke Lov; Forf. forklarer, hvorledes 
det forholdt fig med Ledingspligt, Udfkrivning, Bevæbning, 
Proviantering &c. med Selveieres og Landboers Anfætning, med 
Chefens (Styrismandens) Pligter og Rettigheder m. v., ved hvil
ken Leilighed adlkillige Feiltageller hos Hvitfeld, Suhm o. a. 
berigtigcs.

Etatsraad Engelstoft har forelagt Selfkabet en Afhandling, 
hvis Öiemed er at levere en paa Actftykker og authentilke Ef
terretninger grundet, af partilke Fremstillinger eller eenfidige 
Anlkuelfer aldeles uafhængig Beretning om de Begivenheder, 
fom foregik i Skandinavien i det mærkelige Tidsrum efter Chri- 
ftopher af Bayerens Död, og det med færdeles Henfyn til An- 
liggenderne i Norge. Den Selfkabet her forelagte fortie Afde- 
ling deraf indbefatter det Tidsrum fra bemeldte Konges Död 
indtil midt i Aaret i44g. Forf. begynder med Betragtninger 
over Dronning Magrethes politiske Ideer, deres Udfpring,- Udvik- 
ling, Flöide og Omfang, ved hvilken Lciligherl vifes, hvor 
ftort et Tab ogfaa i denne Henfeende Kong Olufs tidlige Dod 
var for hans Moder. Derefter lorklares Norges Forhold til de 
tvende andre skandinaviske Riger i det femtende Aarhundredes 
förfle Halvdeel; Christophers Regiering over det foreenede 
Norden fættes et fortjent Æreminde. Fremstillingen af de Be- 
givenlieder, fom fulgte umiddelbart paa Christophers Död, be- 
gynder med en Cliaracteriftik al Carl Knudfen og et nærmere 
Blik paa de Omstændigheder, under hvilke han stræbte frem 
til fit Maal; det vifes , at og hvorledes han inden löie Tid 
fvang fig paa den fvenfke Throne, medens han allerede pön- 
fcde paa, ogfaa at fkaffe fig Norge. Herfra vendes Öiet hen 
paa det danfke. Rigsraads Foretagender, og paa Valget af Chri- 
ftian I, gjort ogfaa med Henfyn til de tvende andre Riger. Ef- 
ter en Skildring af Christians perfonlige Egenlkaber og et Blik ( 
paa de Fordele, han i flere Omftændigheder havde forud for 
Carl Knudfen, fremstilles nu begge i deres Medbeilen til Nor- 
ges Krone, de Skridt, fom fra begge Sider giordes, belkrives
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saavel med Hensyn til Midlers Valg, som til dcn hele Frem- 
gangsmaade nöiagtig og omstændelig, ved hvilken Leilighed 
Tingenes Stilling i Norge og mangehaande Forhold i dette Ri- 
gc nærmere oplyfes. Delte leder Forf. umiddelbar til en Frem- 

» {tilling af daværende tronhjemfkc Erkebifkops, Aslac Bolts,
polilitkc Tænkemaade, hvilken han folger giennem de Yttrin- 
ger og Handlinger, der ligge inden for denne Afdelings Grænd- 
fer. Afhandlingen bryder af ved den Tingenes Stilling, da 
Chriftian I. efterat være bleven formelig kaaret til Norges Konge 
og efterat have lovet, i næfte Aar der at lade sig krone, per- 
fonligen afgiör de gullandfkc Anliggender til fin Fordeel, og 
Carl begynder at anftrænge alle Midler, for ved. et kraftigt 
Foretagende at fortrænge Chriftian igien fra Norge.

Forf. , fom i en foruclfkikket Indledning hiemler Sand
hed, Upartilkhed. og Humanitet de Rettigheder i Hiftorien, 
uden hvilke denne taber Værdighed og Værd, beklager at 
maatte erklære alle Hiftoriefkrivere i og uden for Skandinavien, 
ældre og nyere, fom have behandlet det nævnte Tidsrum, for 
mere eller mindre partifke, eenfidige, feilende eller unöiagtige. 
Han gior allene en agtelfesfuld Undtagelfe for den fvenfke Hi- 
floriker, P. A. Granberg, hvem han yder cn færdcles Roes for 
Sandhcdskjærlighed foreenet med grundig Forlkning og fielden 
Humanitet, uden dog at kunne dele med ham alle hans en- 
kelte Antkuelfer.

1 Anledning af det ved Ils. Exe. Hr. Gcheime-Confe- 
rentsraad Bülow for to Aar fielen udfatte Prisfpörgsmaal havde 
Selskabet Leilighed til at krone et Skrift, der er meget vigtigt 
for Kundfkaben om de gamle Nordboers Troe og Viden. Dette 
Skrift, hvis Forfatter er Hr. Profeffor Finn IJLagnusen, er nu 
under Trykken.

Fra May 18 i 8 til May i 8 i g,

I Lobet af dette Aar, tabte Sellkabet et Æresmedlem, da 
Fædrelandet tabte en af fine höiftanfeete Mænd:

Hs. Exellence Hr. Geheime Statsminister Joachim Godslce> 
Greve af Moltke, Ridder af Elephanten, Storkors af 
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Dannebrogen og Dannebrogsmand, Overkammcrherre 
de Kongelige Ordeners Kantsler o. S. v.

Iblandt de af Selfkabet aarligen udsatte Prisfpörgsmaal 
har man i lang Tid sect et, der hörte med til de mange Prö- 
vcr, denne udmærkede Ven og Kjender af Videnskaberne har 
givet paa lin Gavnmildhed i at befordre diffes Dyrkning.

Til ordentlige Medlemmer af Selfkabet optoges i delta 
Tidslob:

Hs. Hoiærværdighed Doctor Theologiæ Mynster, Ridder 
af Dannebrogen, ^Medlem af Directioncn for Univer- 
htetet og de lærde Skoler, Capellan ved Frue Kirke.

Hr. Doctor og Pr ofe flor Juris Bornemann.
Hr. Admiral og Commandeur af Dannebrogen Lowenorn, 
der allerede i Aaret 1806 havde forelagt Selskabet en Afhand
ling over Fyhrencs Indretning ved de danlke Kyfter, forelagte 
Selfkabet en Fortfættelfe af dette Arbeide, hvoraf man feer, 
at at denne ikke blot for den danlke Söefart, men for alle paa 
Öfterföen farende Nationer vigtige Gjenftand, under Forfatte- 
rens Beftyrclfe behandles med al den oplyfte Omhue, fom man 
maalte önlke den. De trufne Indretninger lade lig ikke vel 
oplyfe uden Kobbere.

Lagrange har. i fine Tillæg til Eulers Algebra, 5die 
Deels 11te og 12te Capitel, viilt at der gives Functioner, fom. 
ved at multipliceres med lignende Functioner, give Producter, 
hvilke endnu beholde famine Form. Saaledes giver:

(P + aq) (r + aK) — x + ay
naar man sætter x == pr — bqs og y ■=. ps + qr + #qs.
Og a* — a & + b o , beftemmer Relationen imellen <z, a og b. 
Paa samme Maade lade sig qvadralilke, cubifke &c. Formeler 
angive, som f. Ex.

p~ + aPQ + J P’ + aP,(l + kp<la + Cfll Re
eler befichle samme Egenlkab.

Ogfaa kunne, foni hin udødelige Analytiker har viift, 
diffe Undersøgelser udvides til flere ubeftemlc, S. Ex. x + ay 
+ ßz o. S. 11.'

De Udtryk hin ftore Mathematiker har behandlet ere all® 
homogene, somi de ovenfor givne Exempler, p + aq, pa + apq 
+ bq* ? o. f. v. Denne Udtrykkenes Homogeneitet medförer,
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at Udtrykkene kunne beficlcle Reproducibilitetens Egenskab, uden 
at CoéfliciQnterne underkaftes nogen Betingelfe. Dette Fortrin 
forsvinder naar Udtrykkene ophore at være homogene. Men 
ikke desmindre kunne de under en vis Betingelse modtage be
nævnte Fgenfkab, og cla tiene til at opnaae andre Henfigter. 
Prolesfor Degen har viift dette ved det qvadratilk-liiieaire 
Udtryk

aps + bpq + cq= + dp + eq + f
og benyttet lig deraf til Oplosningen af Ligningen

ar2 + bxy + cy2 + dx + ey = N
i rationale og hele Tal. Han betjener hg, fom Lagrange, af 
de imaginaire Störrelfer, og diffc fore Forf. endeligen til den 
almindelige Oplosning af Ligningen:
x~ + bxy + cy2 + dx+ ey + f z=. (p'+bpq + cq= + dp + eq +f) n 
i hele Tal, faaledes at x og y blive Udtryk af folgende Form:

x . Apn + Bpn 1 q + Cpn — 2 q1 + + . . . . 
og y = A'pn + B'pn “* 1 q + C'pn — 2 q*  ++•... 

hvor A, B, C, . . . A', B', Cz, . . . ere hele Tal.

De Udviklinger og Reductioner, fom udfordres til denne 
Generalisation, maa eftersees i Afhandlingen felv. Indtil n —r 10 
kunne de ligefrem udskrives af Afhandlingen felv. For Vær- 
dier af n, fom overgaae io, har Forfatteren givet en almin
delig Fremgangsmaade, hvis Udovelfe ikke har ringelte Van
skelighed.

T
Det er bekiendt at Brök af Formen —, hvor T og N ereN b

rationale Functioner af en foranderlig Störrelfe, f. Ex. x, give, 
naar de ved Divifion eller paa anden Maade udvikles, en til— 
bagelobende Række, hvis Lov ifær er afhængig af Nævnerens 
Befkaffcnhed. De algebraiske Ligningers Theorie tillader, at 
anfee enhver faadan Nævner fom et Product af denne Form. 
(A + ctx) m. (B + /3x) n. (C + ^/x) p. .. . (i — 2 ax cos
(1 — 2 bx cos Lp + x2) *' og Euler har i fin Indl. til det C. An.

T
viist hvorledes — oplöfes i Partialbrök, hvis Nævner® ere 

h
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(A + äx) m, (A + ax) m — 1, . . .. (A + äx) *,  A + 
(B + /3x) " (B + /3x) n -i,.... (B + /3x) 2, B + /3x. 

o. S. fr. famt
(i — 2 ax cos <p + x2) /«, (i — 2 ax cos (£ + xa ) ~~ 1 &c. &c.
Dille sidde Nævnere have Tællere al Formen 9t + QJx, og i 
den tilbagelobende Række, bom fremkommer af en Brök, fom 

A + Bx
------------------------ -------—y hvori alle hele Potentfer af x fore- 
(i — 2 ax cos (p + x*)  g
komme, vil der findes lutter Led, hvis almindelige Form Rxr 
og hvor naturligvüs R er en Function af a, , p og r, egent- 
ligen af r, da a , <J) og p for hver Brök ifær kunne anfces 
fom uforanderlige. At bellemme den imellem R og r ftcdha- 
vende Forbinclelfe er et Arbeide af ikke liden Vidtløftighed, 
naar /z bliver cl nogenlunde flort Tal. Alan kan bedfl over
tyde fig herom ved at efterfcc Hr. Profeffor Michelsens Over— 
fættelfe af Dulers a. Skr. i5dc Kap. j. 219 — 222 inch

Ved Coss. og Sinn, af Vinkelen (ß'cr Multipla erholdes, 
fom Prof. Degen har viifl, en let overlkuelig Lov for det al- 
mindelige Led af Rækken, der udvikles af en almindelig Brök- 
form, fom f. Ex. 
5f + Q?x + (£x2 +

(1 — 2al cos (p +
erhoMer en fra det Eulerske alm- Leds forlkiellig Skikkelfe, 
faa har Forf. viifl, hvorledes man ved en fchematilk Anord- 
ning for den hidhörende Calcul, uden fynderlig Vidtløftighed, 
og uden Forvirring (en Folge af hvor ubeftemt vaklende Frem— 
gangsmaade, ogfaa i Analyfen) kan overtyde fig oin begge 
Udtryks Identitet.

Af en Unavngiven har Sclfkabet modtaget et Skrift inde
holdende Forflag til at lette Faktorernes Opdagelse (naar et 
givet Tal har faadanne) ledfaget med tvende Tabeller. Sclfka- 
bcts marhematifke Klaffe fandt dilfe Tabeller indrettede med 
megen Skarpfinclighed, og faaledcs befkafne, at de kunne tjene til, 
meget at alkorte de ved (lette Slags Underlogelfer fremkom
mende Beregninger, og derfor være Mathematikerne velkomne, 
især laalænge man endnu savner Fortsættelser af Burckhardls 
'lable des Dieiseurs pour tous les JSombres des ler 2d et

——--------- Men da famme (almindelige Led)
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5me Million, ou plus exactement depuis i a 3o36ooo, avec 
les nombres premiers qui s’y trouvent. Paris 1817.

Af Lieutenant v. Schmidten var til Sellkabct indsendt et 
Bidrag til Differentialligningernes Theorie;

Den mathematifke Klaffe fandt denne Afhandling fortrin- 
ligt Bifald værdigt, hvorfor Sellkabct beflultede, at bekofte 
dens Trykning. Lfter Forfatterens Öufke tilstedede Selfkabet at 
Bekjendlgjörelfen maatte fkee i det franfke Sprog. Skriftet er 
allerede udkommen under Titel, Theorie des equations line- 
aires.

Selfkabeis Æresmedlem Ids. Excellence Hr. Geheime Stats- 
minister Grev Rewentlou til ChriHianfæde i Laaland har 
henvendt fm færdeles Opmærksomhed paa Korntörringsind- 
retningerne. Den herværende kongelige Kornl.orriijgsmaCkiiie 
havele allerede ved vor berömte Gerner faaet cn veludtænkt Byg- 
nine: men adfkillike af hans Forfög ere ikke blevne bevarede 
i Optegnelfer, og derfor gaaet i Forglemmelfe, hvortil kon mer 
at adfkillige af Indretningernes Dele ved paafolgende Udbedrin
ger have faaet en anden Skikkclfc, end liiin indsigtsfulde Ma
thematiker havde givet dem. Dette bevægede Hs. Lxc. til at 
iværkfætte nye Forfög over denne Gjenclftand. Ved diffe har 
det viift fig, at man fædvanligen lægger Kornet for tykt i Korn- 
törringsindretningerne. ‘De nye Forfog viilte at Kornet i en 
Kalle, hvor (let laae Tomme liöit i en given Tid ikke ud- 
(lunstedé mere end i cn anden, hvor det kun laae 2 Tommer 
hoit. Det förfte havde tabt meget af lin Spirekraft, det fidite 
ikkun lidet. Alan maa altfaa lægge Kornet mindre höit paa de 
til Korntörringen brugelige Flager, end hidindtil, men man kan. 
derimod ottere flaae l’riik Korn derpaa. Det vilde være for 
vidtløftigt i denne Overfigt at anföre enhver Forbedring, fom 
Hs. Exc. har givet Indretningen; dog bor det ikke forbigaaes, 
at han foruden et Thermometer ogfaa har i Törreindrctningen 
cn Vægtlkaal, fom han igjennem et dertil anbragt Vindue kan 
fee; og hvorpaa der ftaaer en Kaffe med Korn, faaled.es at man 
paa Vægtikaalcn kan fee om Kornet har tabt den Vagt af Fug
tighed lom dut maa tabe, for det kan anfees for tilstrækkelig 
tort. Hs. Ex. har forefat fig, at forlfætte fine Forlog over denne 
Vigtige GjentUnd, og iblandt andet, at beftemme hvor vidt
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Törringen maa gaae, for netop at være tilstrækkelig, og ikke 
fkille Kornet ved mere Fugtighed, end nødvendigt. Ligeledes 
vil han videre fortfætte Forfog, som han har begyndt over Spi- 
rekraften i Korn, der har lidt forfkjellige Graders Torring.

Selskabets Medlem Overberghauptmand Brünnich meddeelte 
Uddraget af et liden trykt Skrivt, hvori han fortsætter Eange- 
beks Arbc ide over de norlke Biergværkers Hiftorie.

Det har altid været Skik i vort, fom i andre lærde Sel- 
fkaber, at hædre berömte Medlemmers Minde. Sikkert vil det 
lettefl kunne fkee med den Videnskabsmanden egnende rolige 
Sandhedskjærlighed, naar en Række af henrunclne Aar allerede 
have mildnet de förfte Fölelfer over Tabet. Man vil faaledes 
ikke være utilfreds med, nu forlt at erholde et Mindefkrift over 
vor forevigede Fahl, udfort ved en taknemmelig Lærlings 
Haand, der ved at fortfætte en JJeel af hans Arbeider bedft 
har kundet lært at fkjönne paa dem. Dette Mindefkrift blev 
forelagt Selfkabct af Profeflor og Ridder Hornemann, og findes 
indfort i di fle Skrifter.

Profesfor og Ridder Örsted har forelagt Selskabet en Be- 
retning over de Underfögelfer, han i Selfkab med Juftilsraad 
Esmark og Studiofus Forckhammer i Sommeren 1818 havde 
anftillct paa Bornholm. Da diffe ere'indforte i diske Forfatteres 
udkomne Skrift over Bornholm, faa er et Udtog deraf over- 
flödig.

Samme Medlem af Selfkabet har forelagt det Tanker over 
Muligheden af at gjöre Træets bedfte chemifke Anvendelfe mere 
almindelig, og derved at foranledige, om man faa maa lige, 
et nyt Syitem i Brændfelets Anvendelfe. Forf. mener nemlig, 
at man vanfkeligen nogenfmde vil kunne bringe Indretningerne 
til Stuevarnaing og Madlavning for enkelte Familier faa vidt, at 
man deri kunde benytte al den i Brændets Fortæring ved Ilden 
virkeligcn liggende Opvarmingskraft. Den af Brændet udviklede 
Rög, og den af Rögen affatte Soed, maa ltaae enhver Indret
ning i Veien, der ikke giver en altid tilstrækkelig Træk. Men 
for at opnaae dette maa Trækken være faa ftærk, at den fom 
oftcft er ftörre end tilstrækkelig. Han troer derfor at man 
burde arbeide paa at gjöre den nu i adskillige Lande udövede 
chemifke Kulbrændning langt almindeligere end den er. Som 
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bekjendt vineler man derved mere og bedre Kul af famme Træ- 
malle, end ellers, og tillige en fveden Olie | og/Eddike. Brænd- 
luften, som udvikles, regner han som Tab ved Kulbrændnin- 
gen. Den fvedne Olie kunde anvendes bom Tjære, men ogsaa 
til Oplysning, naar man deraf vil tillave Brændluft, hvortil 
Tjæren er udmærket fkikket. Æddiken kan renses , og derved 
komme til endog at overgaae anden Æddike. Mån mætter den 
förft med Kalk, og adfkiller det derved dannede Salt ved fvo- 
velfurt Natron (Glaub erfalt), som man for faa godt Kjöb kan 
drage af vor Tang. Det herved dannede æddikesure Natron 
kan da paa bekjendte Maader renses, og adskilles ved Svovel- 
fyre. Da det ædikefure Natron ved en ringe Varme adlkilles, 
og giver et udmærket reent Natron, kunde man maafkee end
og foretrække denne Tillavning deraf, for den ved Glauberfal- 
tets umiddelbare Adtkillelfe. Efter alt dette kan man da ved 
Kulbrændningen vinde faa megen Bifordeel, at man kan fælge 
Kullene mindre dyrt, end det Træe hvoraf de ere udbragte. 
D eres mindre Vægt vil endnu lette Landförfelen. Naar Kul 
indfortes fom Brændsel i Stuer og Kjökkener, vilde man rigtig 
nok nodes til at forandre Ildstederne; men de nye vilde vorde 
mindre koftbare end de gamle. Stueovnene behövede ikkun et 
tyndt ftangeböiet Aftræksror for den varme Luft, der var gaaet 
gjennem Ilden, kunde aldrig give Rög ei heller Soed, faa at 
Skorfteensild. fra Kakkelovnene vikle være umuelig. Kakkel- 
ovnsfeining vilde være overflödig. Naar flige Ovne engang vare 
fyldte med Kul, og man havde de nødvendige Lukkelfer til 
Trækhullerne, vilde man kunde forftærke og fvækkc Ilden, 
endog flukke den efter Godtbefindende. Et enefte Stykke bræn
dende Papir kunde atter faae Kullene i Brand, naar man vikle. 
Sikkerhed, Beqvemhed, Rum be fpar el fe, Reenlighed vilde vindes 
derved. I Kjökkenerne vilde lignende I?ordele opnaaes, ifær 
derved, at man nu let kunde udfore den faa beqvemme og fpar- 
fonime Confourkogning.

Endeligen har famme Medlem forelagt Selskabet en Af
handling over den kortefte Maade at foredrage Electricitetslæ- 
ren i en Række af Forfog. En Overligt over dens Indhold 
vilde ikke let forftaaes uden Afbildninger.



Prof. Jacobsen havde tilstillet Selfkabet en Afhandlig over 
den Vædfke, der findes i den saakaldede Sacculus calca reus 
hos Mollufkerne.

Hidindtil kjendte man med Beftemthed ikkun Nyrer hos 
Hvirveldyrene. Ved fine Undersögelfer over Vencsyftemet hos 
de lavere Dyrearter, hvorved Forfatteren i forrige Aar er- 
hvervede sig Selfkabets Bifald, leeltes han til at formode, at 
det Organ hos Mollufkerne, fom af Scammer dam, Poli, Blu
menbach og 11. anfaacs for at tjene til at udlkille den Kalkma
terie, hvoraf Skallen dannes og vedligeholdes, og derfor kaldtes 
Sacculus calcareris, glandula testacea, maatte fvare til Nyrene 
hos Hvirveldyrene. Forfatteren har lovet, videre at udfore de 
anatomifke Grunde, der liavc beflcmt ham til denne Mening, 
men har for denne Gang mcddeelt Sellkabet nogle chemifke 
Forfög over den i det omtalte Organ fundne Vædlke. Han 
fkaffede fig den hertil fornödne Vædfke, af den ftore Havefnegl 
(Helix pomatia}, tagen i dens Vinterdvale, i hvilken Til
stand Forf. har fundet, at Organet indeholder den ftörfte Mængde 
at' Vædlke. Senere har han anftillet famme Forfög, fom de vi 
her fkulle omtale, med Helix nemoralis, Limax aler, Li
max stagTialis, Planorbis corneus, der alle vare ude af Vin- 
terfoyn.

Ved en Række af chemifke Forfög fandt han, at denne 
Vædlke indeholdt Blæresteensyre. Han har fremftillet Blære- 
fteenfyrcn reen af denne Vædfke ved förft at indtörre den, 
dernæft oplöfe den i kauftilk Kali og Vand, og endeligen at 
bundfalde den med Saltfyre. Det herved erholdte hvide Pulver 
gav med Salpeterfyre en Oplosning, fom anbragt paa Fluden, 
efter nogle Timer frcmbragde derpaa en carmoisfmröct Plet. 
Den indtørrede Saft, behandlet umiddelbart med Salpcterfyre, 
gav famme Udfald. Ammoniak fat til Salpeterfyreoplosningen 
i ftörre Mængde, end fornødent til Syrens Mættelfe, gav, naar 
det overflødige Vandagtige var bortdampet, en fkiön Carmin- 
farve.

Forf. har anftillet lignende Forfog med andre Dele af 
Sneglen og dens Vædfker, uden deri at linde Blæreftecnfyre. 
I den funde Tilftand findes denne Syre heller ikke uden i Uri
nen hos Mennelkene.



Til at forfkaffe lig Blæreftecnsyre i Mængde anbefaler 
Forfatteren Fuglenes, ifær Duernes Excreménter. Den hvide 
Skorpe herpaa er Fuglens Urin, og faa riig paa fait Materie, 
at den stivner i Luften. Excrementerne lufttöres, den hvide 
Skorpe aftages, og lkilles formedelst Vand fra de extractive 
Dele. / Den overblevne Materie oplöfes ved Kogning i kauftifk 
Kaliiud, der gjennemfies, og bundfaldes ved Saltfyre. Det 
udvafkede Bundfald er fuldkommen hvidt og har en perlemors 
Glands.

Forf. har overbeviill fig om, at en Mængde af Blære-*  
fteenfyre, der ikkun udgjör Hio af det Hele, kan opdages ved 
hans Fremgangsmaade.

Profelfor Sibbern forelagde Selfkabet en Afhandling om 
Fölelfernes Indcleeling, hvilken fielen er bleven brugt i hans 
udgivne Pfycologifke Skrifter.

Etats, og Rid. Thorlacius forelæfte Selfkabet en Afhand- 
ling om Chariternes Mythe. Hans Henfigt var, nöiere at op- 
lyfe Mythens Oprindelfe og Uddanelfe, Chariternes Dyrkelfe, 
den Brug, Grækerne gjorde af dem i Kunden, og deres Be
tydning i Hellener - Livet.

Mythen anfeer Forfatteren med Herodot for at være op- 
ftaaet hos Hellenerne felv, og gammel-pelasgilk. Ved at gjen- 
nemgaae Hovedftederne hos Homer og Hefiod, der angaae 
Huldgudinderne, vifes, at lkiöndt det ei kan nægtes, naar man 
fanunenholder de Homeriike Traditioner med lignende hos se
nere Forfattere (f. Ex. Nonnus} bevarede Vink om ældgamle 
Sagn, at Joniens Sanger fluudom peger paa denne Mythes 
Forbindelfe med kosmogonilke og kosmologiske Ideer i Græken- 
lands ældlte Tider, ere diffe dog i Homers Digte stillede i en 
dunkel Baggrund, og Forestillingen derimod om C hariterne, 
som Væsner, fra hvem al Harmonie, Livlighed, Ynde og Be
hagelighed udgaaer, fpores nu allerede langt klarere at lrem- 
træde. Det famme gjelder, og det end mere, om Hefiod der 
ved fin Tlieogonie blev Skaberen af denne Mytlies pofitive 
Fremftilling, fom fielen næiten ufravigelig fulgdes i det daglige 
Liv, medens hine kosmologiske Oldfagn meeft indskrænkedes 
inden Templernes mystilke Helligdomme, og blandt Philofo- 
pherne ikke optoges uden af Orphikerne. 1 denne Anledning



LUI

tilloics nogle Betragtninger om de saakaldte Orphilke Sange,' 
ved hvilke det bemærkes, at, £aa fulde de end ere af Pan- 
theisme, vife dog Chariterne fig i den efter dem benævnede 
Hymne aldeles fom Huklgudinder.

Ved at fremftille Chariternes Dyrkelfe, har Forfatteren 
ifær brugt Paufanias til Ledfager, og fögt at oplyfe dens Be- 
fkaffenhed paa Kreta og Paros, i Sparta og Amyklæ, Mylene, 
Hermione, det Boeotifke Orchomenus, Athen, Elis, Arkadien, 
Smyrna og paa Öen Tenedos. Mærkeligft af difle Steder var 
Orchomenus i Boeotien, hvor Spor havdes til Fetifk Tienefte, 
og hvor Deres Cultus iagttoges med florile Ærbødighed, lige— 
fom den og af alle Grækerne hyldedes med ftörfte Ærefrygt. 
Pindars 14de Olympiske Hymne og Nygrækeren Meletius’s 
Efterretninger om Orchomenifke Infcriptioner og Charitefifke 
Lege udbrede over hele dette Æmne meget Lys. At det af 
Grækerne ofte med Foragt omtalte Boeotien juli blev det Land, 
lom alle tilllodc atvære Hovedfædet for Chariternes Cultus, fore- 
kom Forf. meget mærkeligt.

I den tredie Afdeling vifes förit efter Pausanias, Plinius 
og andre Forfattere, hvorledes i Oldtiden de berömlefte Bil
ledhuggere og Malere valgde Chariterne til Gjenftand for deres 
Meifel og Penfel, derpaa gjennemgaaes de mærkværdigste fra 
Oldtiden os levnede Kunftmonumenter, der forestille Huldgud- 
inderne. Amyklæ og Elis, Sparta og Athen, Delos og My- 
cenæ og andre ved religiös Ærværdighed eller ved offentlige 
Græke-r-Sammenkomster mærkværdige Steder kappedes ligefoni 
at skaffe hg Chariternes Afbildning. Af Billedhuggere veed man, 
at Bathykles og Bupalus, Phidias, Polyklet, og Viisman- 
den Sokrates-, blandt Malerne, at Apelles og Pythagoras 
have fremftillet Gratierne. Lige til Begyndelfen af den Perik- 
leifke Tid forekomme de ftedfe beklædte og forft den fuhlkom- 
ne Kunft vovede at bortkaffe Gevandtet. Ved at gjcnnemgaae 
de antike Kunftværker, der endnu haves med Chariternes Fi- 
gurer, angav Forfatteren Forestillinger, fom findes paa Statue- 
Grupper, Reliefs og Malerier, Mynter, Gemmer, o. f. v. 
Henved 20 forfkjellige faadanne bleve i Tegninger Sellkabct fo- 
rcviite, og deres Værd faavidt mueligt bemærket. Det lkjön-
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nette af alle var et Relief, som findes under No. 68 i Barto- 
lis Admiranda Romanorum, Antiquitatum.

For end mere at udvikle Huldgudindernes Betydning hos 
Grækerne havde Forf. blandt Skribenterne fornemmelig hentet 
Oplysninger fra Pindar og Anthologiens Digtere ; fra den forfte 
fordi Oldtiden allerede kaldte ham, ua'gtet hans lyrifke Flöihed, 
Chariternes Digter; og fom den, der besang Kæmpere fra alle 
Grækenlands Egne, kan han anfees for den trocfte Tolk af Na- 
tionens Fölelfer; af de fidfte, fordi Digternes Mængde afgiver 
megen Forlkjcllighed af Digter - Forestillinger i ægte Græsk 
Aand. Forfatteren fögcr at vife, at i hele Mennefkcts Liv fra 
Auggen til Graven, i intellectuel fom i moralfk Henfeende, i 
Natur og Kunft, i mindre og ltörre Samfund, paa Jorden fom 
i Himlen, hos Mennefker fom hos Guder, tænkde Grækerne 
fig ved ethvert Skridt og i enhver Stilling Chariternes Deelta- 
gelfe. Alt dette oplyfes med overfatte Steder især af nysnævnte 
Græ!ke Digtere.

Profeffor J. JYToller forelæfte Selfkabet ct Mindesfkrift 
over dets afdöde Medlem , Co nfe ilion arius Bastholm. Hans 
Öiemed var, deri at levere en ligesaa tro og upartilk Skil— 
dring af Mandens indre Liv, som den han selv i en kort Au- 
tobiographie har leveret af det ydre. Det kom da her for- 
nemmelig an paa en psychologifk-hiftorifk Udvikling af denne 
mærkværdige Mands Characteer. Ved at vise, hvad Baltholm 
var for Kirken, for Videnskaberne og almeen Oplysning i Fæ
drenelandet, ved at udvikle Værdien af hans Veltalenhed og 
Skrifter, Gangen i hans lærde Stridigheder og Indllydelfen 
af hans Grundsætninger, har Biographen tillige paa en vis Maade 
udfyldt den Skildring af den danfke Kirkes nyefte Hiftorie, hvis 
Grundtræk han havde udkaftet og tildeels udmalet i Sal. Bilkop 
Balles Biographie.

I Anledning af de udfatte Priisfpörgsmaal for Aaret 1818 
var indkomne;

To Prisfkrifter i Mathematiken, der befandtes aldeles util- 
freds stillende.

Et Prislkrift i Phyfiken med Alotto: Mulla petentibus de
sinit multa etc. Fierover fældte den phyfilke Clasfe fol
gende af Selfkabet billigede Dom:
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’’Forfatteren har i et flygtigt Omrids meddeelt Refultaterne af 
fin Tænkning over Indholdet af Alchemifternes Skrifter, men 
uden at anföre Bevifer og Exempler, uden at gaae Invendinger 
i Mode, og overalt uden at fjerne fig fra de alleralmindeligfle 
Træk. Scllkabets Öiemeed, at fremkalde et vigtigt Bidrag til 
Chemiens philofopliifke Hiftorie, kan ved et faadant Arbeicle 
ikke anfees fom opnaaet.,,

Et Prisfkrift i Philosophien med Motto: non tam perfi
ciendi spe, quam, experiendi voluntate. Vel röbede denne 
Afhandling philofophifke Anlæg hos fin Forfatter; men han 
har forfeilet Opgavens Mening, i det han mere har givet Grund- 
trækkene af en Anthropologie, end den forlangte Udvikling af 
Begrebet om Hiftoriens Philofopliie.

Fra May 1819 til May 1820.'

I dette Tidslob tabde Selfkabet fit værdige Medlem Hr. 
Etatsraad og Ridder JDolf, Profefl'or i Ålatheinatiken ved Kjö- 
benhavns Universitet.

Til indenlandske Medlemmer bleve optagne:
Hr. Etatsraad Brandis 3 Ridder af Dannebrogen.
— Profeffor Saxtorph, Ridder af Dannebrogen.
— Profeffor Jacobsen.

Til udenlandske Medlemmer:
Hr. Profeffor Theodor Montecelli, Secretair for Viden

skabernes Sellkab i Neapel.
— Profeffor Meckel i Halle.
— Lawrence, Chirurg ved Bartholomei Hofpital i London.
— General Mudge, lom Döden kort efter berövede Viden- 

skaberne.
— Thomas Young, Secretair ved det kongelige Videnska

bernes Sellkab i London.
— Pond f Directeur for Observatoriet i Grenvich.
— Hofraad Hausmann , Profeffor i Göttingen.
-— Hofraad Stromeyer, ligeledes Profeffor i Göttingen.
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Ved Döden har det tabt et af fine beromtefle udenlandfke 
Medlemmer:

Sir Jofeph Banks, Præsident for det kongelige Viden
skabernes Sclfkab i London.

Hr. Admiral Lowenorn, Commandeur af Dannebrogen og 
Medlem af flere Ridderordener, forelagde Sellkabet line Be- 
mærkninger og Indvendinger i Anledning af de af Capitain 
Buf s bekjendtgjorte magnetifke Iagttagelfer i de nordlige Po
laregne. Forfatteren har herved benyttet fin lange Erfaring til 
at vife hvor mange Betænkeligheder man maa have ved An- 
vcndelfen af de magnetifke Iagttagelfer, der ere gjorte til Skibs.

Samme Medlem har ogfaa meddeelt Sellkabet adskillige 
indhentede Ffterretninger angaaenele Scaramellas borfog til at 
ifolere Magnetnaalen, hvorved viftes, faavel hvor ufuldkomne 
de af Scaramella brugte Inftrumenter ere, fom hvor utilfred- 
ftillcnde enhver Sagkyndig maa finde hans Forfög.

Profeffor Degen forelagde Seltkabet en analytifk Afhand

ling. Formerne (a + b. cos F)n 02 -------—---------- -— fynes, om
' ' (a + b cos x)n

de ond ikke ere det, fimplere end folgende, hvis förfte Leed ere
1 

tranffcendente: nemlig (a fin x + b cos a?)n og — ------- -—-----------
(a fin jc + h cos xf

Man pleier at udvikle hine, fom flere analytifk trigonometriske 
Former i Rækker, fom gaae frem efter fm x, fin ax, fin 
5x. . . cos x, cos 2x, cos 3x og Vidtløftigheden af de 
Reductioner , fom ifær den brudne Form kræver, er bckjcndt 
nok. Ogfaa de tvende fidft nævnte vilde medföre en heel 
vidtlöftig Behandling, og Loven, fom forbinder de efter Po- 
tentsnævnerne forlkjellige Udtryk til et Ileelt, fkulde være 
vanfkelig nok at fatte, hvis Forfatteren ikke ved Hjelp af de 
imaginaire - exponentielle Former havde opdaget et ganfke al
mindeligt Leed, hvorved da Vanskelighederne ere overvundne. 
Forf. tilföier fire Integrationer af Differentialer, hvis Nævner 
Formen (a lin x + b. cos v)n er, og hvortil mange flere, med 
andre Tællere kunne henfores.
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en Afhandling,i
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Betegner man Tallet 206264,8 med 
den halve Jordaxe . .
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Breden for A' . . . .

A A A A A . ..
*

i

,1V 

c
b
e
$

i
cosa

z cos#piy+oS/(/'

og danner

tang/1 =tang (p’ 1—e*

(1—e’sin/J
b t J

jl't V , *.  \ .

At for Punkterne paa en given El- 
lipfoides Overflade:  
de korteste Linier, der paa Overfladen 
kunne drages mellem tvende paa hinanden 
folgende Punkter:  S’ S
og disses Azimuther resp. til de nævnte 
Punkters Meridianer: a ct" a™  
ere tilligemed Beliggenheden af y/’ givne, og Beltemmelfen for et 
vist Punkt, f. E. AV heraf soges, er en ved geodætifke Op- 
maalinger forekommende Opgave. Oplosningen erholdes umidr*  
delbar Yed den Sphæroidifke Trigonometrie, idet man fucceiTiv 
beftemmer H’” .z/V _z/V. Men hverken gjör denne Frem- 
gangsmaade Loven indlyfende for den fogte Beftemmelfcs Af
hængighed af de givne, ei heller leder den til en let Regning 
fom med faa Decimaler kunde udfores. Dette dobbelte Savn 
har Prof. Thune beltræbt hg for at afhjelpe 
hyis Hoved - Udtryk ure folgende:

1 iz cosa
aT~
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ved hvilken Formul x o/v fom Længde-Forshjellen for-z/’ogy/*  
findes. /

Hvis man tillige vildc vide den korteste Linie paa Jord- 
Ellipsoidens Overflade mellem og samt dennes Azimuth med 
Hensyn paa Meridianen for Ä og dilfe betegnes med X21V og a*  
faa er

• 7IVsin j d
IVtangl* —

tang/17 cosf' — sinf' cos x

,1V 

sin 1ct IV

For Kortheds Skyld er hidindtil blot bleven talt om Be
stemmelsen af yfV, ,men Loven er i de ovennævnte Rækker faa 
simpel, at det vil være aabenbart, hvorledes di (Te kunne ud
vides til Bcftemmelsen af et hvilketfomhclft Punkt
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Idet Forfatteren har afledet diffe Rækker af Udtryk, der 
forekomme i hans Tentamen circa Trigonometriam Sphæ- 
roidicam, pag. 28-So, har han ved Udviklingen blot bort- 
kaftet de Led, som overftege tredie Dimension, cl. e. som in- 
delioldt flere end tre Factorer af Störrelferne e /' /' /IV  
Da nu de geodætiske Afflande S*  S" S"1 S’v sædvanlig 
ere under 8 geog. Mile, og det Punkt, fom fkal beftemmea, 
vel ingenfinde er mere end 100 Mile bortfjernet fra det givne, 
faa kan man ei allene anfee famme Rækker fom tilstrækkelig 
nöiagtige i ethvert ved geodætifke Operationer mödencle Til- 
fælde, og desuden ved Calculen betjene hg blot af de mindre 
Tavler, men man tör tillige forvente, at Beregningen af de i 
tredie Dimension forekommende Led (fom höift ubetydelige), 
meget ofte vil være aldeles overflødig.

Til Slutning erindrer Forfatteren med Taknemlighed, at 
han af sm elfkede Lærer, den beromte Bessel^ er for flere 
Aar fiden bleven gjort opmærkfom paa denne Opgave, og at 
han af vor Prof. Ridder Schumacher har erholdt de fornödne 
Data til en numerisk Calcul, ved hvilken han deels har prövet 
fine Formuler, deels funden den beundringsværdige Nöiagtig- 
hed i de Schumacherfke geodætifke Beftemmelfer, at de hoift 
forlkjellige Triangel - Rækker, der een Gang over Bungsberg, 
en anden Gang over Hohenhorft, ere dragne mellem Hamburg og 
Lysabbel, give dette fidfte Sted en indtil Hundrede - Dele af 
Secunden overeensfleimnende Længde og Brede.

Hans Hoiærværdighed (nu afdöde) Biskop Fabricius fore- 
lagde Selflcabet en Fortfættelfe af fine zoologiske Bidrag. Han 
meddeler deri Belkrivelsen over 22 Arter af Planaria, der 
næsten alle ere nye. Nogle faae af diffe Arter have for været 
kjendte; men trængte dog til yderligere Belkrivelfe. Afbild- 
ninger fremftille Gjenltandene deels i naturlig; deels i foroget 
Störrelfe, i udflrakt og fammentrukken Stilling, faa at Be
skrivelserne derved vorde faa meget mere lærerige. Det 
44de Bidrag indeholder Belkrivelfer over tvenclc lidet bekjendte 
Iglearter. Den förfle er Hirudo lineata, vel kjenclt af Muller, 
men endnu ei afbildet. Den anden kalder Forf. Hirudo arcu
ata} og holder den for nye. Begge dille Arter ere afbildede.
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15de Bidrag: Nogle lidet bekjendte Söftjerner, nærmere be
stemte. Her meddeles Befkrivelse og Afbildning over 3 Arter, 
fom Muller vel har kjendt, men ikke afbildet. Navnene paa 
de belkrevne Arter ere Asterias sanguinolenta, A. pertusa, 
A. perforata, lßcle Bidrag giver nærmere Oplysning om nogle 
Linneilke Conchyliearter, ( fom de fenere Skribenter ei have 
turdet vedkjende sig. Den förfte Turbo annulatus har Linnée 
i fit Systema naturæ anfört, fom det lynes efter Gualtieri, 
men med et Mærke fom tilkjendegav, at han ei felv havde 
feet den. Forf. gjenkjender nu denne Art i en liden Skruefnegl 
fra Italien i en herværende Samling. Ved en Sammenligning 
mellem Gualtieris Text og Afbildning berigtiger Forf. Linnées 
Befkrivelfe. Den anden Terebra minuta. Forf. vifer at denne 
lille norclifke Boerfnegl maa udgjöre en egen Art. Den tredie 
Art er Turbo ungulinus, hvis Belkrivelfe Forf. ligeledes be- 
rigtiger. Den 4de og 5te Art er Koluta miliaria og Voluta 
monilis. De Tvivl, fom kunde finde Sted angaaende ditfe to 
Arter, oplyfer Forf. blandt andet ved en Sammenligning mel- 
lem Exemplarer, han belidder af begge. Han fammenligner 
ogfaa Volut a miliaria med Gmelins Koluta exilis, og vifer, 
at denne er meget lidet forfkjcllig fra hiin, uden i Störrelfe 
og Farve.

Profeffor og Ridder Uornemann forelagde Selfkabet for— 
fle Afdeling af fine Bemærkninger over Forfkjellighcden af Ve
getationen i de danfke Provindfer, hvilke ere indforte i dilfe 
Skrifter.

Profeffor og Ridder Örsted forelæste Selfkabet en Afhand- 
ling om Haarrörene. Dens Henfigt var blot at fremflille Haar- 
rörsvirkningens Theorie i fin lettefte og for Naturlæren meeft 
paffende Form. Efter at Newton allerede havde lagt den rette 
Grund til denne Theorie, ved at bygge den paa en Tiltræk
ning, der ikkun virker i uendeligt fmaa Afflande, havde de 
hefte Phylikere, fom fenere bearbeidede denne Gjenftand, af- 
veget fra det Rette, ved at tillægge den her forcgaaende Til
trækning cn Virkning i en mærkelig Affland. Denne Feil uag- 
tet, gjorde dog Theorien Rede for de fleste Haarrörsvirkninger. 
De la Place indfatte endeligen igjen den Newtonfke Grundlære 
i dens Rettigheder, og gav Haarrörenes Theorie en Fuldendt- 
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hed, der er hans ftore Navn værdig. Han udvikler deres The- 
orie paa to sorlkjellige Maacler. I Folge den ene afledes alle 
Forholdene as Vædtkens Overflades ved Tiltrækningerne beftem- 
te Figur: efter dcn anden derimod afledes de af en umiddel- 
bar Betragtning af Slörrelfen af de tiltrækkende Flader og de 
tiltrukne Malfer. Denne sidfte Udvikling, fom den lettere, har 
de la Place ikke faaledes udfort i alle dens Dele, hvilket har 
givet adfkillige Phyfiker Anledning til enten ganfke at foretrække 
den förfte, eller dog at benytte begge Udviklingsmaaderne i 
famine Foredrag. Da den fidfte Udviklingsmaade, fom beftan- 
digen holder Öiet fæflet paa de virkende Kræfter, bcdft pas
fer til Naturlærens Foredrag, faa har Forf. fögt at udfore denne. 
Det Nærmere heraf vilde det være for vidtløftigt lier at med
dele, da det gaaer ud paa at give en Række af Forklaringer, 
udviklede af allerede bekjendte Grunde.

Samme meddeelte Selskabet Efterretning om et nyt Æfk 
(Akali), fom han har opdaget i Peberen. Dette Æfk faaes ved 
at uddrage af Peberen med Viinaand alt det derved Oplöfelige, 
fætte Saltfyre til, fom med dette Ælk danner et i Vand noget 
oplefeligt Salt, og dcrpaa bundfælde Harpixen inert Vand. fif— 
ter at dette Salt er behörigt renfet og oploft i Vand, bundfæl
des Ælket med Ammoniak. Dette Ætk har hele Peberens 
Skarphed, er oplöfeligere i Viinaand end i Vand, giver med 
de Hefte Syrer tungtoplöfclige Salte, og antager ved Salpeter
fyrens Indvirkning en grönlig Farve. Det har famme Grundbe- 
flanddele, fom Plantematerierne i Almindelighed, og horer 
altfaa til famme Klaffe fom Æikene i Opium, Rævekagen, Stra- 
monium o. f. f. Dog udmærker det fig fra alle hine,- ved fin 
Skarphed.

Kort efter berettede Samme ogfaa Scjfkabet, at Studio- 
fus, nu Doctor Forchhammer havde opdaget et lignende fkarpt 
Æfk i det faakaldede lpanlke Peber, eller Frugten af capsi
cum annuum. Endlkjöndt dette har Skarphed fælles med det 
for« gaaencle, udmærker det fig dog derfra ved fin ftörre Oplö- 
felighed i Vand, ved fin Evne til at mætte mere Syre, og ved 
de Salte det danner.

Samme Medlem foreville ogfaa Selfkabef en Prove af den 
ved Doctor Forchhammer opdagede Manganfyre, der er sam
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menfat af 100 Dele Mangan og 128 Dele Ilt, er karminrod, 
tilintetgjör Plantefarverne, og danner med Ælkene rode Salte.

Endeligen forelagde samme Medlem Selfkabet Beretningen 
orcr den anden Undefögelfesreife, bom han i Selfkab med Ju- 
ftitsraad Esmarch og Doctor Forchhammer efter kongelig Be
faling har udfort paa Bornholm.

Dr. Theol. og Ridder Mynther forelagde Selfkabet en 
Udvikling af Begrebet Tro, hvilken allerede er indfort i diffo 
Skrifter.

Etatsraad Engelstof i leverede Fortfættelfen af fin i fidft« 
Mödeaar forelæfle Afhandling. I denne Deel af Beretningen 
fortælles förft Carl Knudsens’ Forberedelfer til et Tog ind i 
Norge, hans Intriguer i dette Rige, hans Ankomft der, Kro
ning i Tronhiem, Foranstaltninger fammcfteds og Tilbagetog 
over Fieldene; dernæft fremftiiles den Forandring i Tingene, 
fom havde til Folge, at Carl frafagde lig Norges Krone, at 
det norlke Folk proteflerede mod alt det Skete, at Christian I, 
erkiendt af alle Parter, blev kronet i Tronhiem og en evig 
Foreening mellem Norge og Danmark indgaaet. Forf. har, i 
Orereensftemmelfe med de af ham i Afhandlingens Indledning 
erklærede Grundfætninger, bygget fin Fremstilling allene paa 
Facta, for det mefte paa authentifke Aetflykker. En mærkelig 
Epoche i den fkandinavifke Historie er derved bleven fat i et 
kl arere og fuldstændigere Lys.

Profeffor P. E. Muller forelagde Selfkabet Refuliater af 
en Afhandling om Snorros Kilder og diffes Troværdighed, fem 
au er under Treffen.

Fra May 1820 til May 1821.

I dette Forsamlingsaar har Selfkabet optaget: 
Til indenlandske Medlemmer:

Herr Profeflor og Ridder Rahbek.
Herr Juflitsraad og Profelfor /Fer lauf'.
Herr Profeflor Reinhardt.

Til udenlandske Medlemmer :
Herr Profeffor Henrik Steffens.
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Sir Humphry Davy, Praefident for det kongelige Viden
skabernes Selfkab i London.

Herr Kammerherre v. Buch i Berlin.
Herr Hofraad, Profeffor og Ridder Gauss i Göttingen.
Herr Profeffor og Ridder Bessel i Königsberg.
Herr Major Colby, Medlem af det Kongelige Videnlka- 

bcrnes Selfkab i London.

Den geodætiske Opgave, for hvilken ifjor en Oplosning 
nf Profeffor Thune mcdcleeltes, er nu bleven oploft directe af ham. 
Antages, ligesom i Selskabets Overligt fra forrige Aar, at for 
Punkterne paa en given Ellipfoides Overflade: A' A1' Am A1V AV . . . 
de kortelte Linier, der paa Overfladen kunne 
drages mellem tvende paa hinanden folgende
Punkter ......  
og ditTes Azimuther refp. til de nævnte Punkters
Meridianer 1 I! Ill IV 

cl ä cl cl

ere tilligemed Beliggenheden af A givne og at Beftemmelfen for 
Vet vift Punkt f. Expl. A heraf soges, og betegner man

den halve Jordaxe med 
Jordens Excentricitet . 
Breden af A* ..
Breden af A.V . . . ♦

Længdeforskjellen for AV og 
famt bruger den punkterte Linie

. . b
.. .. e
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I foregaaende Aar havde Profeflbr og Ridder Hornemann 
begyndt at levere os en fammenhægende Række af Bemærknin- 
ger over Danmarks Planlegeograpbie; i det ficifte Forfamlings- 
aar har han fluitet dette Arbeide, fom tilligemed det under 
foregaaende Aar anmeldte er indfort i elide Skrifter.

Profeflbr Jacobsen har meddeelt Sehkabet tredie Deel af 
fine Underfogelfer over det af ham opdagede Venefyßem. Inær- 
værende underföger han dette Syllem hos Fifkene.

Efter at have fremftillet det Egne i Fifkenes Organisation, 
der udmærker og adfkiller dem fra de ovrige Dyr, underföger 
Forf. Nyrerne i Særdeleshed, befkriver deres Form, Structur 
og Udforfelsgang, og bevifer, at Filkene i Almindelighed have 
Fore Nyrer, og i Forhold til deres Legeme ltörre end hos 
Dyrene af de övrige Klafter.



Lxrx

Forf. underföger og befkriver Venefyflemet i mange for- 
fkjcllige Arter af hver Orden i Fifkenes ClalTe» Af denne Un— 
derfögelse uddrager han Folgende: Det af ham opdagede Ve— 
nefyftem findes hos alle Fiske, og viser sig i diffe Dyr deels i 
sin enkelte, deels i sm meeft udvidede Form. Derved begrundes 
de tre Mod i ficati on er, som Forf. antager og bevifer, at dette 
Venefyftem undcrgaaer.

Den förfte Modification beftaaer deri, at de Vener, der 
komme fra Huden og Mufklerne af den mellemfte Deel af Fi- 
fkenes Legeme, danne enkelte Stammer, der ad fortkjellige Veie 
lobe hen til Nyrerne, og udbrede hg i famme. Enhver af difle 
Stammer er ifoleret, og kan sammenlignes med Portaaren. 
Den har fine peripherilke Grene, som oprinde i Huden og i 
Mufklerne. Diffe ere af venös Beskaffenhed og tjene til at op- 
tage Blodet, eller at opfuge andre Partikler af de Dele, hvori 
de tage deres Oprinclelfe. Stammen löber, uden at forene fig 
med nogen anden, til Nyrene, og udbreder fig i dide Organer. 
At dille Grene ere af en arteriös Beskaffenhed, bevifes længere 
hen.

Halevenen, der optager Blodet fra den bagerlte Deel af 
Legemet, gaaer hos de Filke, der have Venefyflemet udviklet 
efter denne Modification, over i den egentlige Nyrevene, der, 
ved at forene fig med Venerne af de indre Kjönsdeie, danner 
den nedre Huulaare, hvorved Blodet fores umiddelbart hen til 
Hjertet. Saaledes findes dette Venefyftem udviklet hos Slæg- 
terne Perca, Cyprinus, Clupea, o. f. v.

Forf. anfeer denne Modification fom Grundtypen for 
dette Venefyftem hos Hvirveldyrene, da de Vener, hvoraf det 
fammenfættes, gjenfindes hos alle de Dyr, der have dette Ve- 
nefyltem, og da de övrige Modificationer fremkomme ved nye 
Tilfætninger.

Saaledes opkommer den anden Modificat ion, i det Hale
venen river fig lös fra det almindelige Venefyftem, og, ifte- 
detfor at gaae over i Nyrevenen, deler fig i tvende Slammer, 
der gaae hver til sm Nyre. En Deel af de forhen omtalte en
kelte Stammer forene fig med ditle Grene, dog btholde de 
ved den forrette Deel af Legemet deres oprindelige Form, og 
gaae fom enkelte Stammer til Nyrerne.
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Den egentlige Nyrevene tager fin Oprindelse i dille Or- 
ganer, forener fig med Venerne af de indre Kjönsdele, og 
danner faaledcs den nedre Huulaare.

Denne Modification er den almindeligfte hos Fifkene. I 
Slægterne Raja, Cyclopterus, Gådus, Pleuronectes o. f. v. 
kan man uden fynderlig Vanskelighed underföge dette Vene- 
fyftejn.

Den tredie eller höiefte Udviklingsgrad eller Modification 
af dette Venefyftem fremkommer i det Venefyftemet i den fo- 
regaaencle Modification erholder en nye Tilfætning. Halevenen 
afgiver nemlig, ferend den gaaer hen til Nyrerne, en Green, 
der gaaer til Portaaren, og ved den lores altfaa en Deel af 
Blodet hen til Leveren. lJen egentlige Nyrevene opkornmer 
fra Nyrerne, og forholder fig ganfke fom i den forrige Modi— 
ficati on.

Denne Udvikling af Venefyftemet er den fjcldnefte, fder 
findes hos Fifkene; og Forf. har hidindtil kun fundet den hos 
Slægten Muræna og JLophius.

Efter faaledes at have fremflillet dette Venefystems Or— 
ganifation hos Fifkene, fammenligner Forfatteren det med det 
analoge Venefyftem hos Krybdyrene og Fuglene, og vifer den 
nöie Overeensflemmelfe, der findes hos ditfe forskjellige Dyr’, 
i Henfeende til Udviklingen af diffe Vener. I hvorvel den 
forfte og anden Modification er egen for Fifkene, gjenfindes 
dog de Vener, hvoraf den fammenfættes hos Krybdyrene o-g 
Fuglene.

Den tredie Modification, der forekommer kun hos nogle 
faa Slægter blandt Filkene, bliver den liyppigfte hos Krybdy- 
rene. Den findes hos Batracierne, Saurierne og Chelonierne 
paa famine Maade udviklet forn hos Slægten Jdop/iius, der 
nærme Filkene til den omtalte Orden af Krybdyrene. Hos 

idierne findes Syftemet udviklet paa famme Maade fom hos 
Slægten Muræna.

Hos Fuglene finde« Venefyftemet ligeledes udviklet efter 
denne tredie Modification, men hos diffe Dyr begynder Over— 
gangen til Pattedyrene , i det Laarvenan tildeels er forbunden 
med den nedre Huulaare.
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Grundtypen for dette Venefyftem er derfor den famine i 
diffe forfkjellige Klaffer af Dyr. Vener, der komme fra 
Huud- og Muikelfyftemet af den mellemfte eller bagerfte Deel 
af Legemet, gaae enten blot til Nyrerne eller til Nyrerne og 
Leveren. Dille tvende Organer, men i Særdeleshed Nyrerne, 
ere Ccntralpunclct for dette Syftem, hvis peripherilke Udbre- 
delfe ligger i en flor Deel af Huud- og Mufkelfyftemet.

For tilfalde at udgranfke Beftemmelfen af dette mærk
værdige Venefyftem, har Pros. Jacobsen fortfat line Underfo- 
getser i tvende forfkjellige Retninger, og cleels logt at opdage 
det hos de mindre fuldkomne Dyr, deel« eftergranlket Sammes 
Oprindelfe hos Folteret.

Lit af Resultaterne, som Forf. har fundet hos de mindre 
fuldkomne Dyr, Bloddyrene (Mollufkernc) nemlig, har han 
allerede for tvende Aar fielen meddeclt Selskabet. Han beviifte 
da, at i det Organ, som man kalder Kalksækken (sacculus 
calcareus'), Urinfyren alsondrcs. Ilan anseer dette Organ for 
at være ligebetydende med Nyrerne hos de fuldkomnere Dyr. 
Denne Gang meddeelte Forfatteren, at han har underfögt Ve- 
nefyftemet hos Bloddyrene, og at han har fundet, at flore 
Vener gaae til dette Organ.

Hvad Undersøgelsen over Udviklingen af Venefyftem et 
angaaer, har Forf. anftillet den paa Folteret af Fuglene og af 
nogle Amphibier, og fundet at de faakaldte vasa ornphalo- 
meperaica ltaae i nöiefte Forbindelse med dette Venesy
stem , og derfor höre til de förltc Dele, der udvikles hos 
Fofteret. Forf. oplyfte det med flere fuldstændige Tegninger, 
der höre til en færlkilt Afhandling, fom han agter at fore- 
lægge Sclfkabet.

'Elter at have endt den anatomiske Underfögelfe, vifer 
Forf. hvad Anvendelfe Zoologen kan gjöre af de hidindtil sam
lede Kjendsgjerninger, cleels til nöiere at beftemme forfkjellige 
Arter og Slægter, deels til at finde Overgangen imellem lor- 
fkjellige Familier’ og Claffer, hvilket han oplyfer ved flere 
Exempler.

I Henfcende til den phyfiologilke Deel, indskrænker Forf. 
£g til at fremltille nye Bevifer, hentede af denne Underfogelfu 
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over Fifkene, for derved at bekræfte de Sætninger, fom han 
udledede af fine Underfögelfer over Krybdyrene og Fuglene.

Af Venernes Löb, af deres Forbindelfe, af deres tilta
gende Störrelfe, alt fom de nærme hg til Nyrerne, bevises:

1) At Blodet fra den mellemfte og bagerlte Deel af Legemet 
fores til Nyrerne.

Af Maaden, hvorpaa diffe Vener udbrede lig i Nyrerne, 
af Oprindelsen af den egentlige Nyrevene og af Uringangene, 
famt af de færdeles finaae Arterier og difTcs Udbredning i Ny- 
rerne fremgaaer :

2) At Venerne, der gaae til Nyrerne, foreftaae i Samme 
U ri n affon d ri n ger.
Hos de Slægter, hvor der findes en Forbindelfe mellem 

Halevencn og Portaarefyflemet, bevises og ved Anatomien:
5) At en Deel af Blodet fra Huud- og Aluskellyftemet fores hen 

til Leveren.
Endeligen underfoger Forf. de muelige Betingelfer, fom 

kunne bellemme dette ejendommelige Venefyltems Udvikling, 
og antager:

4) at en mindre fuldkommen Udvikling af Refpirations- og 
Huudfystemet bestemmer Oprindelfen og Udviklingen af 
dette Venefyftem.

ProfeHor og Ridder Örsted forelagde Selfkabet Tid efter 
anden en Rakke af Underfögelfer over Magnetismen, hvorved 
der godlgjöres at de maguetifke Virkninger frembringes ved 
famme Kræfter fom de electrifke. Refultaterne af dille Under
fögelfer har Hr. Profesforen allerede bekjendtgiort.

Doctor Zeise lod ved Selskabets Secretair det meddele 
den mærkværdige Iagttagelse: at et furt Salt af Flusfyre og 
Potafke kan neutraliseres ved Boraxfyre. Forfatteren har prö- 
vet og udviklet denne Iagttagelfe ved mangfoldige og alvexledc 
Forfög; men her maae det være nok al anlöre, at Lakmus- 
vand 1 ödfarvet med det kure Flus syre falt, blandet i et paflende 
Forhold med Lakmusvand, fom man ved tilfat Boraxsyre lige
ledes har rodfarvet, giver en blaae Blanding, som om Syren i 
befge de sammengydte Vædlker var bleven ophævet ved et Ælk 
(Alkali).
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Profcffor Sibbern forelagde Selfkabet en genetisk Udvik- 
ling af Begreberne Drivt og Lidenlkab i en Afhandling fom 
fnart vil blive bekjendtgjort.

Af Ils. Hoiærværdighed. Bifkop Munter y Storkors af 
Dannebrogen, forelæftes en Afhandling, hvori Beftemmelfen 
for Chrifti Födfelsaar oplyfes af aftronomilke Grunde. Det er 
bekiendt nok, at Spörgsmaalet om Chrifti Föclfelsaar igiennem 
flere Aarhundreder har været Gienstand for de Lærdes Skarp- 
findighed, og at de næsten alle deri komme overeens, at den 
ahnindeligcn antagne Tidsregning, kom förer Navn af den Dio- 
■nyfifke, paa ingen Maade lader fig forene med de Tiders Hi- 
ftoric, i hvilken Chrifti Födfel falder. Man er ikke enig om 
Aaret da Cyrenius eller Qvirinus holdt den i Skriften omtalte 
Befkrivning til Skat, og ligefaalidet om Aaret hvori Herodis, 
under hvis Regiering Christus födies, endte fit Liv. Nogle an- 
tage hans Död at være indtruflen i Roms Aar ?5i andre 760, 
dog har dot ficlfte Aarstal de flette Stemmer for sig. Mærkvær
digt er det, at man ikke har kogt at hæve denne Tvivl ved en 
Underfögelfe over de Vifes Stierne, som Matthæus i det andet 
Capitel omtaler, og fom ligeledes omtales i (let apokryphifke 
Jacobs Evangelium , og af Calcidius, en platonisk Philofoph, 
i et Commentar over Platos Timæus, faavcl fom af Forfatte
ren til Hermippus’s Dialoger over Aftrologien. Uagtet denne 
Stjerne i den hellige Skrift kaldes formodede dog Forf. 
allerede længe, at hermed ikke meentes en enkelt Stjerne, men 
den Conjunction af Planeter, fom efter Jodernes Astrologie 
holdtes for at være et Tegn for Medias; -thi i det Grætke faet- 
tes ofte og ligefom i det latinfke Stella og Sidus
i hinandens Sted, og i det Hebrailke betyder ogfaa 0X^0 begge 
Dele. Samme Mening har ogfaa den berömte Kepler allerede 
for to Aarhunclredc siden, i det Mindfte til Deels antaget. Da 
han nemlig i Aaret i6o4 anftillecle Iagttagelfer over den Aftro- 
nomerne ubekiendte Stierne, som vifte fig i Slangeholderens 
Fod, og efter 12 Maaneder atter unddrog fig Astronomernes 
Iagttagelfer, og paa lamme Tid henvendte sm Opmærksomhed 
paa den ftore Conjunction as Jupiter og Saturn, S0111 tillige 
fandt Sted i samme Stjernebillede, og ikke för efter 800 Aar 
lkulde gjeniage kig, fandt han ved videre Beregninger, at samme 

i10)
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Conjunction maatte have fundet Sted i det julianfke Aar 5g, 
eller Roms Aar 7^7. Alen han vifte at denne Conjunction 
havde taget fin Begyndelse henved don 22 Juli i Fifkene, hvor- 
paa i det folgende Aars Februar og Marts Planeten Mars'kom 
til i samme Fifkenes Tegn, og liden, efter Mars, Solen, Ve
nus og Mercurius kom til i Væderens Tegn, i Lobet as Marts, 
April og Mai. Da han nu troede at den nye Stierne var den 
samme, som de V1S© havde feet, saa satte han i Folge ditfe 
Betragtninger Chrifti FocTel i Aaret 7^8 efter Roms Opbyggelse. 
Alen uagtet di(fe den ftorc Mands Beregninger ret vel stemme 
overeens med Tiden hvorpaa Chriftus maae være fodt, faa 
kunde man dog uden Tvivl endnu fordre, at der med hiltorilke 
Vidnesbyrd godtgjordes, at Jodernes saa længe nærede Haab 
paa Meifias, i liiin Tid var forbundet med Forventningen om 
en Stiernes Tilfynekomft; hvilket endog de Vifes egne Ord 
hos Matthæus: ”vi have feet hans Stjerne” lynes at antyde. 
Ældgamle jödilke Böger tale ogsaa om en Stjerne, der fkulcle 
komme til Syne ved Meifiæ Ankomft; men da de herom ikkun 
tale i almindelige Udtryk, og intet beftcmmer om Talen naar 
den fkal vise sig, röre ditfe endnu ikke Hovedsagen.

Derimod har Fork fundet i Abarbanels Commentar over 
Daniely at Saturns og Jupiters store Conjunction i Fifkenes 
Tegn af Joderne anfaaes for meget betydningsfuldt, og at den 
havde funden Sted i Verdensaaret 2565, eller 5 Aar for Mo
ses's Födfel, og havde været Forbudet paa Ifraels Börm? Ucl- 
frielfe af det ægyptifke Fangenfkab. Men da den nælte lig
nende Conjunction, fom paa hans Tid ventedes, fkulcle vorde 
liiin ganske lüg, faa holdt han for at den fikkert lovede Jo
derne deres Messias's Ankomft.

At den jöclifke Lærde forbigik de tre Conjunctioner, fom 
vare forefaldne fra Mofes’s Tid til hans, begriber man let, cla 
efter hans Lære Frelferen endnu ei fkulcle være kommen. Li- 
gefaa lidet bör vor Overbeviisning om de aftrologifke Menin
gers Falfkhed holde os fra at underkafte de egentlige Kjends- 
gierninger, fom oplyfe denne Sag, en nöiagtig Underfögelfe. 
Uagtet de mange fammenftodende Bekræftelfer for hans Mening, 
anfeer Forf. dog ikke Underfögelfen for endnu at være Hattet; 
men opfordrer deels Astronomerne til en lkarp Beregning af 
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Tiden hvorpaa den omhandlede Conjunction indtraf, deels an- 
dre Lærde til at optoge om man ikke finder den Mening, at 
Jupiters og Saturns Conjunction i Fifkenes Tegn lkulde være et 
Forbud paaMefTias, hos ældre rabbinfke Skribenter end ylbar- 
banel) lom levede i den ficlfte Halvdeel af det i5de Aarhun- 
drcde. At de Ældres Taushed dog ikke kunde være et Beviis 
mod Meningens Ælde er i övrigt aabenbart, da man i faa höi 
Gracl holdt flige myflifke Videnlkaber hemmelige.

ProfefTor Olufsen forelagde Selfkabet den i den philo- 
fophiske-hiftorifke Afdeling af diffe Skrifter trykte Afhandling, om 
hvad man i ældre Tider har forftaaet ved den Jordinddeling, 
fom i de gamle Love og mange andre ældre Skrifter kaldes Bool.

Profelfor Hamus forelæfte Selfkabet en Afhandling om 
de ældfte danfke Mynter fra Knud den Stores til Kuud den 
Helliges Tid, fidfte medinfluttet, af hvilken fulde Konges 
Mynter en fuldstændig, fyftematifk ordnet Fortegnelfe tilföies. 
Denne Afhandling er indfort i disfe Skrifter.

I Anledning af de af Selfkabet for Aaret 1820 udfatte 
Priisopgaver var ikkun indkommen et Skrift, nemlig over det 
Spörgsmaal: ”Er Magnetnaalens Inclination og Intenfitet under- 
kadet faadanne daglige Variationer fom Declinationen? have 
de ogfaa længere Perioder ligefom denne, og kan man be- 
ftemme diffes Grændfer?” Afhandlingen fom er lkreven paa 
Engelfk og har til Motto: Jlaunia, indeholdt ikke saa grun- , 
dige Undersøgelser at Selfkabet kunde tilkiende den Premien.

Fra Maj 1821 til Maj 1822.

I det Tidslob, hvorfor, her aflægges Regnlkab, har Sel- 
fkabet tabt tre værdige Medlemmer, i det Döden berövede os 
de almeenhædrede Mænd:

Hs. Excellence Admiral Baltazer Winterfeld , Ridder af 
Elephanten, Storkors af Dannebrogen o. f. v.

Etatsraad og Profetfor A. Kali, Ridder af Dannebrogen. 
Hs. Hoierværdighed Bitkop Fabricius, Ridder af Danne- 

broaen.
(10 *)
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Til udenlandske Medlemmer har Selfkabet i samme Tidslob 
optaget:.

Hs. Ex. Sergius Ouwaroff, Rus. Keis. virkelig Stats- 
raad, og Præfes for det Keis. Videnskabernes Acade
mic i Petersborg.

Joseph v. Hammerj Keiserlig Kgl. Hofraad i Wien.
ProleTor Erman, Secretair foi*  det Kgl. Berlinfke Vid. Aea- 

demies phyfilke Claffe.
Dr. Brewster,, Secretair for det Kongel. Videnfkabernes 

Selfkab i Edinburg.
Statsraad og Dr. Med. Brera, Secretair for det Keifcrlige 

Videnfkabernes Inftitut i Ovcritalieii.

Den de tvende foregaaende Aar omtalte geodætiske Opgave 
er atter af Prof. Thune bleven behandlet, men denne Gang med 
den Modification, at af Azimuthernet es a, a clV . . . . 
for de geodætilk kortefle Linier r S*  s" 2* ” 2^ ~ ► 
ikkun det förfle, nemlig cs , tænkes givet, og ifledenfor de öv- 
rige de Vinkler anfees fom bekjendte, hvilke S1 s" S1" s'V . . ► « 
danne med hinanden. Da Formlerne blive vidtløftige, rnaae 
de fees i Afhandlingen felv, der giver det dobbelte practifke 
Refultat: af geodætiske Data allene at finde bande Jordklodens 
Skikkelfe og Steders Beliggenhed paa Jorden.

Den Deel af Naturvidenskaben, fom lærer os at læfe 
Jordklodens Hiftorie, i dens Bygning, og i Levningerne af dens 
Frembringelfer, og faaledes lkue tilbage i Tidsaldre, der enten 
ere gaaede foran Menneskeslægtens Tilværelfe, eller hvorom 
intet er optegnet i den fkrevne Hiftorie, er viftnok en af de 
meefl tillokkende, men ogfaa en af dem, hvori Indbildnings- 
kraften olteft har forvildet lig. Det er glædeligt at fee hvorle- 
des en grundigere Underfögelfe af Dyrenes Knoggelbygning alt 
mere og mere bidrager fit til at udvide eller berigtige- vore 
Kundfkaber i denne ulkrevne Hiftorie. Naturligviis maa man 
onfke at ethvert Lands Jordbund i denne Henseende underföges, 
og de vigtigfle fundne Kjendsgjerninger offcntliggjöres, paa det 
at vi faa meget muligt kunne famle Materialier til deraf engang 
at danne en Overfigt over JDyrenc-s Udbredelfe paa Jordkloden 
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i de svundne Tider. Profeffor Reinhardt har givet os et faa— 
dant Bidrag for vort Land, ved at forelægge Selfkabet en Be- 
retning om de i Danmark fundne Levninger af Elsdyr. DifTe 
Levninger cre opgravne af Torvem ofer. Efter Craniernes og 
H ornenes Dannelfe og Udmaalninger, have cliffe Dyr hverken 
i Form eller Störrelfe afveget fra de nuværende, hvilket en 
kort Befkrivelfe over de til det kongelige naturhistoriske Mufæ- 
um indfendte og cler opftillede Stykker vifer. Af cliffe er et 
næflen ganfke fuldstændigt Cranium og et andet noget befkadi- 
get, begge med Florn, opgravede paa Bornholm; tre Elsdyrs 
Horn ere fundne i Sjelland og et i Fyen.

Samme Medlem har ogfaa forelagt Selfkabet nogle Under- 
fögelfer over Venernes Gang i Filkenes Svømmeblærer, hvor
ved det fynes at udvife fig, at Venerne fra de med Kjertel 
forfynede Svømmeblærer gaae til Portaarefystemet, men at 
derimod de Vener, der komme fra Svømmeblærer uden Kjer- 
tel gaae til Huulaarefystemet.

I en af de forcgaaende Aarsberetninger have vi havt Lei- 
lighcd til at meddele en mærkværdig Anvendelfe af Chemien i 
Anatomien, i det Profeffor Jacobsen havde godtgjort, at den 
saakaldte Sacculus calcareus hos Sneglene indeholdt en bety- 
delig Mængde Urinfyre, hvoraf det da var let at slutte fig til 
dette Organs Betydning. Dette Medlem har nu atter benyttet 
famme chemitke Fremgangsmaade til at afgjöre en anatomisk 
og pliysiologilk Tvivl.

Han har nemlig meddelt Selfkabet en Underfogelfc af den 
Vædfke fom findes i Fuglens Allantois.. Meningerne om dette 
Organs Beftemmelfe ere endnu deelte, i det nogle Phyfiologer 
antage, at den deri indeholdte Vædlke er af den Befkaffenhed 
at den atter kan optages og tjene tif Næring, andre at den 
affondres af Nyrerne, er Urin, og altfaa et Excrement.

Dzondi, Labillardiere og Desaigne have analyferet den 
Vædlke der findes i Allantois hos Pattedyrene og beviift at den 
er analog med Urinen; men da Urinen, felv af nyfödte Pat- 
tedyr, indeholder kun faae Dele, der egentlig charakteriferer 
famine, kunde man endnu have nogen Tvivl om den Væctske 
der indeholdes i deres Allantois virkelig var Urin.
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Underfögelfen af Vædfken i Fuglenes Allantois og af cle 
Sammenhobninger, der findes i samme, .afgiver et nyt Beviis 
for de anförte Phyfiologers Paalland.

Denne Vædfke fom i de förfte Dage af Udrugningen er 
klar, bliver derefter mere feig og flimagtig; hvide Sammen- 
hobninger fvömme i famine, dilfe tiltage i Mængde og nu for- 
fvinde de vandagtige Deele, faa at man i de ficlfte Dage af 
Udrugningen finder i Allantois en betydélig Mængde af diffe 
Sammenhobninger indhyllede i en tyk og seig Sliim.

Ved den Underfögelfe Prof. Jacobsen har foretaget af 
denne Vædfke, er han bleven overbevift om, at den allerede 
i de förfte Dage indeholder Urinfyre, og at de omtalte Sam- 
menhobninger beftaae af denne Syre i Foreening med Ægge- 
hvideftof, hvoraf man maa flutte, at denne Vædfke er Urin. 
Ved Beskaffenheden af denne Væcllke og ved Undersøgelsen af 
Nyrernes Udvikling hos Fuglene, söger Prof. J. at bevife at 
Nyrerne ere de förfte Organer der hos Foftret træde i Virk- 
fomhed, og da Secretionen i famme, efter hans foregaaende 
Underfogelfer, hos Fuglene, Krybdyrene og Filkene betinges 
af Vener, flutter han atter at Venefyftemet afgiver en af de 
förfte Betingelfer for Fosterets Liv og Udvikling.

Profelfor og Ridder Örsted har fortfat fine galvanomag- 
netifke Underfogelfer. Han har deels foreviift Selfkabet de 
mærkeligfle-nye Forfög i denne Materie, cleels fögt at berig- 
tige cle forfkjellige Theorier, man har udtænkt, for at for- 
klare de galvanomagnetifke Virkninger; men for faa vidt diffe 
Meddelelfer kunde have mere end Tidens Interresse, önfker 
han, dog ikke at offentliggjöre dem, för han kan fremlægge 
et ftörre fammenhængende Arbeide over Electromagnetismen. 
Her bliver derfor ikkun at anföre en ny Anvendelfe af 
Electromagnetismen, der inaafkee kunde give Middel i Hæn- 
derne til en heel Række af Galvanisk - chemifke Unclerfö- 
gelfer. Som bekjendt har Zaznhoni' fundet at man kan fam- 
menfætte en galvanisk Söile af to Materier, en faft og en 
flydende, naar ikkun det fafte Legem er faaledes dannet, at 
det paa den ene Side frembyder en meget ftörre Berøringsflade 
med. Vædfken end paa den anden. Dilfe toledede Söiler have 
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en meget svag Virkning, og felv de meeft övede Experimen- 
tatorer have fundet Vanskeligheder i at faae regelbundne Virk- 
Binger deraf. Galvanomagnetismen opfatter clenne Gjenftaml i 
fin ftörfle Enkelthed. To Strimler Zink, af ulige Brede vifer 
denne Virkning, ved Hjelp af den galvanomagnetifke Multi- 
plicator. Naar man forbinder hver af cliffe Strimler med en 
Ende af Multiplicatorens Traad, og inddypper dem paa lige 
Tiel i en fortyndet Syre, faa fættes Redskabets Ma'gnetnaal 
ftrax i Bevægelfe. Den fmalefte Strimmel virker i Kjeden fom 
Zink, den bredefte fom Kobber. Da hvert Punkt i den finale 
Strimmel maa lide en ftörre Indvirkning end hvert Punkt i den 
bredere, naar Ligevægt fkal opnaaes, faa fees- at det ftærkeft 
angrebne af to Metalflykkcr virker, fom det ftærkest angrebne 
af to uensartede Metaller, der bringes i Kjeden. Det lamme 
viifte fig, naar man brugte to lige Zinkftrimler, men dyppede 
det ene tidligere i Vædfkcn end det andet; det förfl inddyp- 
pede, fom altfaa havde lidt den ftörlte Indvirkning forholdt 
lig fom det brændbare Metal. Heraf folger da at intet Metal 
kan oplofe lig i en Syre, uden at der allerede begyndes en 
galvanifk og magnetifk Virkning, endog blot ved den Omflæn- 
dighed, at Inddypningen og Virkningen ikke paa famme Tiel 
kan finde Sted paa alle Punkter. Selv Kryftallernes Form er— 
holder ved ditle Forfög en chemifk Betydning.

Samme Medlem havde for nogle Aar fiden forelagt Sei— 
skabet nogle Forfög over Vandets Sammentrykning, hvorved 
han havde viilt at clenne lader fig udfore med langt mindre 
Kraftanftrængelfe end man almindelig, troer, naar man ikkun 
gjör Anvendelfe af den bekjendte Grundfætning, at det Tryk, 
foni udöves paa en liden Overflade af en inelfluttet Vædlke, 
virker derpaa, fom om en lignende Kraft anvendtes paa en- 
hver lige faa ftor Deel af dens G verflade. I Folge heraf brugte 
han til Vandets Sammentrykning, en viid Mesfingcylinder, paa 
hvilken var fkruet en snævrere, hvori et Stempel kunde be- 
væge lig. Han kunde derfor med en liden Kraft gjöre Van
dets Sammentrykning ligefaa kjendelig, fom Abich og Zimmer
mann med deres mange hundrede Pund. For at bedömme 
Störrelfen af den anvendte Kraft, benyttede han et Ror mod 
Luft, fom ved Qvikfölv var fpærret, men fom igjenncm dette 
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iniodfog det Tryk, som anvendtes jpaa Vandet. Da vi nu vide 
at Luftens Sammentrykning forholder hg fom de fammentryk- 
kende Kræfter, faa var det let af denne at beregne det anvendte 
Tryk. Men uagtet den ftore Styrke, man havde givet det 
Mesfingkar, hvori Vandet fammentryktes, var det dog muligt 
at dette Kars Sider havde givet efter; faa at man ikke havde 
maalt Vandets Sammentrykning alene, men en fammenfai Virk- 
ning af denne og af Karrets Udvidelfc. Hertil kom, at man 
faa lidet i dilfe F orfög, fom i nogen af de tidligere, Cantons 
undtagne, havde holdt Regning over Varmens Indflydelfe, hvil1- 
ket dog var faa meget mere nødvendigt, fom det lod fig tænke 
at Sammenpresningen fclv kunde være ledfaget af Varmeuclvik- 
ling. De lkjonne, men alt for ofte overfeete, Cantonfke Forfög, 
vare anftillede formedelst Trykkene af fortynclet eller fortættet 
Luft. Alen da Luftens Sammentrykning og Udvidelfe altid er 
ledfaget med en betydelig Forhöining eller Neclfættelfe i Var- 
megraden, faa kunde man let nære den Frygt, at den ellers faa 
fkarpfindige Experimentator kunde være bleven skuffet ved denne 
Indflydelfe. Han angav nemlig Vandets Sammentrykning ved 
et Tryk af lige Störrelfe med Atmosphærens, til lidet mindre 
end Hundredetufinddele af dets Rumfang, hvilket ikkun er 
I af den Sammentrækning fom i Grads (Hundreddeeling) Af- 
kjöling kunde frembringe, naar man arbeider ved Middelvarme., 
Derimod beholdt Cantons Forfög det afgjörende Fortrin for de 
nyere, der tildeels havde fortrængt dem, at de ere anstillede 
faalcdes at Siderne af det Kar, lom indfluttcr Vædfken, ikke 
blot indenfra lider famme Tryk fom Vædfken, men ogfaa uden 
fra; faa at Trykket ikke kunde forandre Figuren eller Störrel- 
fen af det Kar, hos Canton <let Glasror, der optog Vædfken. 
1 de nyefte Tider har den fkarpfindige Parkins, lom vi lkylde 
Siclrographiens Opdagelfe, anftillet Forfög der have den fidfte 
Fordeel tilfælles med Cantons, i det han nemlig indfluttede det 
Metalror, hvori Vandet lkulde fannnentrykkes, i Vand, paa 
hvilket han lod Trykket virke. Hans lkarpfmcligt udtænkte For
fög ville altid beholde et betydelig Værd, da de ere anftillede 
med en Kraft der Helden ftaaer Experimentatoren til Raadig- 
hed, nemlig et Tryk, der var et Par hundrede Gange ftörre 
end Atmofphærens; men Spörgsmaalene om Varmeudviklingen



LXXXI

og om Varmens Indflydelse paa Vandets Rumfang forbleve 
endnu ubefvarede. Forf. dræbte derfor at udfinde et Redfkab,
der tillod en nöiagtig Udmaaling af de Sammentrykkende Kræf
ter, faavel fom af Vandets Sammentrykning, og hvorved tillige 
Varmeforholdene paa det lkarpefte kunde efterfpores. Det Vand, 
fom lkal fammentrykkes, er indfluttet i et Glasror, der omtrent 
kan modtage 4 Lod Vand. Dette Rör er neden lukket, men 
ender fig oven i et meget fnævert 52 Linier langt og calibreret 
Rör, faa at det kan betragtes, fom en Flafke, med en lang 
haarrorfnæver Hals. Oven ender fig Halfen i en liden 2 Li- 
nier viid Tragt. I Flafken gaaer 709,48 Grammer Qvikfölv; 
men det Qvikfölv fom udfyldte en Længde af a4,6 Linier i det 
fnævre Ror veiede ikkun 96 Milligram. Hvilket for een Linies 
Længde giver 55 Timilliondele eller nöiagtigere o,ooooo55oi af 
det Hele. Man opvarmer nu Flafken ved at holde den i Haan- 
den ganske lidet, om mueligt neppe i Grad (Hundreddeelning), 
og gyder en Draabe Qvikfölv i Tragten. Ved den paafölgcnde 
Afkjöling vil delte derfor tildeels drage fig ned i Roret, og 
fperre Vandet. Sætter man nu denne Flafke i en ltærk Glas- 
cylinder fyldt med Vand, og oven forfynet med et Pomperor, 
hvori et Stempel kan bevæges ved Hjelp af en Skrue, og ud- 
över man nu, formedelft dette Stempel et Tryk paa Vandet 
i Cylinderen, faa vil dette virke paa Qviksölvet i Tragten, og 
derfra fortsættes til Vandet i Roret. Sammentrykkes nu Van- 
clet, faa maa Qvikfölvet flige ned; hvilket ogsaa Forfoget vi
ser. For at maale hvor ftor Sammentrykningen er, befæftes 
Flafken i en Fod, der bærer en Maaleftok, fom er inddeelt 
indtil Fjerdedeelslinier. Til Maalningen af Trykkets Störrelfe 
fættes paa famme Maaleftok et oven lukket calibreret Glasror 
fyldt med Luft, hvis Sammentrykning lærer os Störrelfen af 
den trykkende Kraft. Varmeforandringerne fees let paa Fla-
fkens fnævre Hals selv, bedre end paa noget Thermometer; thi 
en Opvarming af i° (Hundreddeelning) bringer Vandet til at flige 
27 Linier, naar dets Varmegrad omtrent er 15 Grader: ved en 
betydelig ttörre eller mindre Varmegrad vil det naturligviis 
flige mere eller mindre for et Tillæg af een Grad. Da man 
paa Maaleitokken har Inddeelninger indtil 4 Linie, og let kan 
ikjönne Forandringer af | Linie, faa kan en Forandring af sis 
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Grad ikke undgaae Iagttagerens Opmærksomhed, og selv 1^0 er 
ikke vanlkelig at opdage. I övrigt behöver det vel neppe at 
siges, at den Varme, hvorved man begynder at experimentere, 
maa beftemmes ved Thermometeret. Saa snart man ved Stem- 
pelet har udövet det tilfigtede Tryk paa Vandet, og optegnet 
hvor meget Qvikfölvet er fteget ned i det fnævre Rör, og 
Vandet er fteget op i det, som er syldt med Luft, ophæver 
man ftrax igjen Trykket. Man vil da finde at Vandet nælten 
altid driver Qvikfölvet lidet höiere op i det snævre Ror end 
det ltrax för Experimentet ltod. Naar man udförer Experi- 
mentet med Hurtighed, og ikke flere Tilskuere nærme sig det, 
udgjör Forlkjellen mellem förfte og anden Stilling som ofteli 
ikkun 4 Linie, dog ikke ganfke fieldent i Linie. I fortie Til- 
fælde har Varmeforandringen været mindre end i fidfte 
mindre end Grad. Ved en langfommere Fremfærd gaaer 
vel Forfkjellen til f ja til en heel Linie. I ethvert Tilfælde 
hör man tage Middeltallet af de to Stillinger. Ved en lang 
Række af Forfog, hvoraf de nöiagtigfte ere anstillede ved 15 
til 16° , har Virkningen af et Tryk faa dort fom Atmosphæ- 
rens givet en Sammentrykning af 45| Milliondele af det fam- 
mentrykte Vands Omfang. Forfkjellige Tryk, fra f indtil 5 
Atmosphæres Tryk ble ve anvendte, hvilke ftemmede overeens 
i at vife, at Sammentrykningerne forholdte sig som de sam
mentrykkende Kræfter, hvilket Forf. ogfaa havde udledet af 
fine tidligere Forsög, hvori dog det indfluttende Metals Udvi- 
delfe ogfaa havde medvirket, og fölgeligen ligeledes maa have 
forholdt fig, fom de sammentrykkende Kræfter.

At ingen Varme udviklede fig ved Sammentrykningen, 
fynes at kunne fluttes deraf, at Vandets og Qvikfölvets Grændfe 
næften kommer til det famme Punkt igjen efter Sammentryk- 
ningens Ophör. Den bemærkede höifl ubetydelige Forandring 
i Varmen maa anfees fom en nodvendig Folge af den Beroring 
der er uadskillelig fra Experimentet, og Nærheden af Experi- 
mentator under Iagttagelfen. Selv efter et Tryk af 5 Atmos- 
pliærer var Varmeforandringen ikke Grad; og ordentligviis 
hverken ftörre eller mindre, end naar ikkun een Atmosphæres 
Tryk vai' brugt. Da man imidlertid kunde tænke fig, at Ud- 
videlsen efter Trykkets Ophör kunde tilintetgjore den ved 
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Sammentrykningen frembragte Varme, saa blev et Breguetsk 
Methalthermometer, paa hvillket en Forandring af Grad let 
vilde have været bemærket, bat i Vandet i Cylinderen, og 
dette underkaflet den ftærkefle Sammentrykning vi kunde til- 
veiebringe, uden at det angav Spor af Varmeforandring,

Overeensltemmelfen mellem dilTe Forfog og de Can- 
tonske er virkelig mærkværdig. Den engelfke Phyfiker fik ved 
64° Farenheit 15|° (Hundreddeelning) en Sammentrykning 
af 44 Milliondele for een Atmosphære, og ved 34 Farenh. 1—= 

(Hundred.), 4g Milliondele. Dette ellers uventede Udfald 
lader fig let forklare af Varmevirkningernes Uliighed; men man 
feer at det til ingen af Siderne fjerner fig betydeligt fra den 
nye Beitem melfe nemlig 45f Milliondele. Ved et nyt Exemplar 
af Inflrumentet har Forf. endog faaet 44f Milliondeel der nælten 
flet ikke afviger fra det Refultat Canton fik ved famme Varmegrad.

Det nye her befkrevne Inftrument lader lig bruge til 
mangfoldige andre Underfögelfer over Vædfkernes Sammen- 
trykning,*  men fom Tiden endnu ikke har tilladt Forf. at anftille.

Chemien har nu i adskillige Mennefkealdre, men ifær i 
den fenelte, overralket os ved Opdagelfen af vidtomfattende 
Naturlove, nye Grundstoffer, og ftore Anvend elfer, og det kan 
ikke være andet end, at faadanne især maa tildrage lig Fleer— 
hedens Opmærkfomhed; men ved Siden af dille glimrende Be
rigelser vinder Chemien paa mange Punkter en ikke mindre 
vigtig eller mindre let erhvervet Udvidelfe, ved Opdagelfen af 
nye betydningsfulde Forbindelfer mellem bekjendte Grundstof
fer. Saalænge man ikkun kjender et Stof i en indskrænket 
Clalfe af Forbindelfer, har Læren derom ordentligviis ingen 
vidtomfattende Indflydelfe paa Videnfkaben; for faavidt det der- 
imod lykkes at finde Kunflgreb til at bringe et Stof under de 
meeft forfkjellige Forbindelfesformer, danner Læren om dette 
ene Stol ligefom et Billede af hele Videnlkaben, og kalter 
faaledes et nyt Lys derover. Endnu er ingen Mennefkealcler 
forlöben liden den Tid da man ikkun kjendte to Iltningsgrader 
(Oxydationsgrader) hos Svovlet, een Brintningsgrad (Hydroge- 
nationsgrad) og et lidet Antal af Metallernes Svovler (Sulphu- 
rater), uden at kjende Maaden hvorpaa de vare fammenfatte. 
I vor Tid kjende vi fire Iltningsgrader af Svovlet, to Brint- 

' (n*)  
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ningsrader, næften for ethvert Metal to eller flere Svovlings
grader af beftemte Sammenfætningsforhold; og dertil endnu et 
Kulftoffvovle, et Kulqvælftoffvovle, to Chlorinfvovler o. f. v. 
Det er imidlertid ikke Mængden af di (Te Forbindelfer, men den 
Kjæde af Forbindelfesordner, de fremflillc, der uclgjör det 
Mærkværdige heri. Naar vi f. Ex. kjende fire Iltefyrer, to 
Brintesyrer, to Chlorinsyrer af Svovlet, og desuden fee at ad- 
fkillige af dets Metalforbindelser indgaae Forening med Ilter, 
som om de vare Syrer, fkulde vi da ikke haabe engang ved 
denne ftore Exempelfamling af Syrer, at ledes til en dybere 
Indfigt i Syrernes egen Natur? ProfelTor Zeise har ved én Selska
bet tilltillet Afhandling, over Svovelkulftoffets Forbindelfer med 
Æskene (Alkalierne) , paa en lærerig Maade fortsat disse Opda- 
gelser. Den Vei han har fulgt for at komme til fine Opdagelfer, 
vil man fee af en udforlig Afhandling i den naturvidenskabelige Af- 
deeling af dille Skrifter.

Doctor Medicinæ Gartner forelagde Selfkabet en anato- 
mifk Befkrivelfe over et ved nogle Dyrarters Uterus underfögt 
glandulöfl Organ, fom er indfort i difle Skrifter.

Hs. Hoiærværdighed Bilkop Munter, Storkors af Danne- 
brogen forelælte en Afhandling om nogle Sardilke Idoler, af 
hvilke Hr. Jac. Keyser, ProfelTor ved Univerfitetet i Chriftia- 4 
nia, havde medbragt ham Afbildninger i brændt Leer.

Denne Afhandling er allerede trykt under folgende Titel: 
Sendfchreiben an den Herrn Geheimen Hofrath und ProfelTor 
D. Friedrich Creuzer über einige Sardifche Idole (Kopenhagen 
1822) med tvende Kobbertavler fom foreftille Idolerne.

Conferensraadjog Ridder Schlegel forelagde Selfkabet Be- 
gyndelfen af en Underfögelfe, hvis Formaal er, at godtgjöre, at 
de flette Retsnormer hos de gamle Danfke have deres Udfpring af 
Folkevillien, og ikke, fom adskillige Skribenter baade her og 
udenlands have meent, lade sig udlede af de regjerende Fyrfters 
vilkaarlige Bud. Man maa, bemærker Forsatteren, ikkun lidet 
kjende Oldtidens Tænkemaade, naar man vil paaftaae at Retsfæd- 
vanerne ikke hos dem fik forbindende Kraft, derfom ikke en 
formelig Lov ftadfæftede dem. De ved Folkevillien efterhaanden 
indforte Retsnormer have det Fortrin fremfor de ovenfra givne, 
at de nödvendigviis fainmenftemme med Folkets eiendommelige 
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Characteer og Vilkaar, at deres Værd er fladsæftet ved lang Er- 
faring, og at de, ved at være overantvordede fra Slægt til Slægt, 
ere faa aldeles indflettede i Folkelivet, at de ikke kunne blive 
nogen Borger i Staten ubekjenclte. Efter at have forudtkikket 
iliffe Bemærkninger, fom en Indledning, vifer han, at det laae i 
den nordifke Folkefriheds Væfen at Retsnormer dannedes deels 
ved Privates, deels ved valgte Dommeres frie Virkfomhed. 
Hermed nægtes dog ikke, at jo ved faerdeles Ledigheder, hvor 
Utilstrækkeligheden af de gamle Retsfædvaner viifte fig, lorme- 
lige Love gaves; men faalænge ingen skriftlig Optegnelfe fkilte 
dem fra hine Vedtægter, fammenfmæltede de enten med dilles 
MalTe, eller gik i Forglemmelse, alt efter fom de paffede med 
Folkets Tænkemaade og Sæder, eller ftode i Strid dermed.

I dcn Deel af Undertogelfen, fom allerede er forelagt 
Selfkabet, vifes alt dette nærmere, for vort Folks heroiske 
Tidsalder og under Hedenskabets Indllydelfe. Kilderne til 
Kundskaben om denne Tidsalder flyde, fom bekjenclt ikke ri- 
gelige. Saxo er den fornemfte, men maa bruges med Critik. 
Man vilde fikkert feile meget om man uindskrænket antog de 
beltemte Angivelfer, i Folge hvilke han tillægger en beftemt 
liedenlk Drot denne eller hiin Lov; men naar han tillægger en 
hedensk Drot den, maa han unægtelig have anfeet den ældre 
end Chriftendommen ; og heri kunne vi folge ham, ifær naar 
den anförte Lov stemmer med Folkets daværende Standpunkt, 
og trælles i andre nordifke Folks Lovfamlinger , eller i de 
ældfle Islandske Sagaer. At Saxo derimod ved flere Ledigheder 
har forvandlet en gammel Vedtægt til et formeligt Lovbud 
godtgjöres ved flere Exempler. Mærkværdige ere ogfaa nogle 
gamle Documenter forfattede förend Vedtægterne opfattes 
fkriftligt, og fom vife at adskillige Danfke Retsbeftemmelfer, 
fom vore Lovhiftorikere have tillagt senere Konger, fkyldes 
Oldtidens Selvlovgivning. Ogfaa fremmede Skribentere fra 
Oldtiden, naar de have havt god Ledighed til at kjende de 
Danfkes Retsfkikke, f. Ex. Adam af Bremen, fortjene at raad- 
föres; heller ikke maa det Lys forfmaacs, fom kan erholdes 
af de gamle Love, fom tillægges Nordboer, der have nedfat 
fig i fremmede Lande, eller af Annalisternes Beretninger om 
deres færdeles Vedtægter, f. E. i Anledning af Normannerne.
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Fra de ældfte Tider af har Lovkyndigheden over hele 
Norden beflaaet i Kundlkab om viffe Formalier, hvilke paa 
det ftrængefte maatte iagttages , saa vel ved Contracters Afflut- 
ning og Retshandlers Stiftelse, som ved Rettergangen. I denne 
Henseende opdage vi en mærkelig Overeensflemmelse imellem 
vor ældfte Lovkyndighed og de gamle Romeres, förend deres 
jus Quiritium forvandledes til et jus Gentium. En lignende 
har den med de nuværende Britters. En nöiagtig Kundfkab 
om diffe Formalier er aldeles nödvendig, for at fætte lig ind 
i vor Oldtids Retsforhold. De Islandfke Sagaer, faafom Ni als 
og Egils Sagaer give os en levende Befkuelfe heraf. Kong 
Driks Sjellandfke Lov har gjemt os adfkillige faadanne Forma- 
lier. Den Jydlke Lov indeholder færreft deraf, fordi den 
virkeligen er en ovenfra given Lov, og ikke, fom de andre, 
blot en fladfæftet Samling af Vedtægter. Da affagte Domme 
vare en Kilde til al Ret, faa bevaredes de nöie i Hukommel- 
fen, for at tjene til Rettefnor i paakommende Tilfælde; og 
Kongerne tilegnede fig, fom vi lære af Vitherlagsretten, i van- 
fkelige Tilfælde ikke den Myndighed at afgjöre hvad der lkulde 
gjelde, men raadförte fig med erfarne Mænd om hvorledes det 
tilforn havde været. Da mange af Oldtidens Retsbegreber ud— 
trykkes i Tankefprog, faa fortjene diffe mere Opmærksomhed 
end man sædvanlig fkjænker dem. I Lovfamlinger, i Sagaer, 
i mundtlig Overlevering have vi endnu mange af dem. De, 
som i en lang Tidsrække ikkun gik fra Mund til Mund, ere 
fiden blevne optegnede, men og blandede med yngre, hvorfra 
de ofte ved en vis Takt udfindes. Mange af diffe Tankefprog 
have været almindeligen gængfe i hele Norden, andre ere egne 
for Danmark; hine udtrykke for det mefte almindeligere Sæt— 
ningor, almindelig Folkeerfaring, diffe have derimod noget 
mere vilkaarligt og fledegent. I dille Tankefprog, fom i de ældfte. 
Formularer, herlker en vis Poefie, ikke blot i Indhold, men og- 
kaa i Form; blandt andet forekommer Bogftavrimet meget deri; 
neppe blot med betænkt Henfigt at indpræge dem i Hukommelfen, 
men fandfynligviis meget meer i Folge den indvortes Sammen- 
hæng mellem Tankeforbindelsen og Udtrykket, en Forbindelse, 
fom altid flærkeft aabenbarer fig i Menneflceflægtens Ungdom.
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Ftatsraad Engelstoft forelæfte Selfkabet et Mindefkrift over 
Selfkabets afdöde Medlem, Etatsraad, Profeffor og Ordcnshiftorio- 
graph Abrah. Kall, i hvilket han föger at fremftille Hovedtræk- 
kene i den Afdöcles Character som Videnskabsmand, Borger og 
Mennefke, og at lkildre, hvad og hvorledes han i enhver ab dille 
Egenlkaber har virket og gavnet. Dette Mindefkrift vil udkomme 
i Samling med flere Stykker af og om A. Kali.

Profelfor Olufsen fremlagde for Selfkabet Fortfættelfen af 
Bidrag til Oplysning om Danmarks indvortes Forfatning i de 
ældre Tider, især i det trettende Aarhundrede i 4 Afhandlinger 
om ”Mark Guld- og Mark Sölv - Jorder, om Oprindelfen til de nu 
i Danmark værende öde Jorder, om adskillige misforftaaede Steder 
i JKal demar den Andens jydfke Lov og om Danmarks Bebyggelfe 
og Opdyrkning”, hvilke alle ere indf orte blandt de hiftorilke Skriv- 
ter af denne Samling.

Den geographiske Landmaalning.
I det lange Tidsrum fom Danmarks geographiike Opmaal- 

ning og de derover udgivne Korter har medtaget, er dette Arbeide, 
under Sellkabets Overopfigt og forskiellige dertil udnævnte Mæncls 
Ledning, blevet udfort efter famme Plan. Imidlertid havde alle 
de Videntkaber og Kunfler, som have Indflydelse paa dette Slags 
Arbeide, ifær i de nyere Tider giort betydelige Fremlkridt. For- 
nemmeligen er den Kunft at fremftille Egnenes Beskaffenhed paa 
Korterne bragt til en för ukjendt Fuldkommenhed. Selfkabet be- 
ftemte hg derfor til at lade fine Korter over Holfteen udarbeide ef
ter en nye Plan, og at betroe Udförelfen deraf til fit Medlem Pro- 
feffor og Ridder TI. C. Schumacher, fom ved den ham allerede 
paalagte Gradmaalning i Holfteen og Opmaalning af Lauenborg 
havde lignende Forretninger i famme Egne, og hvis udmærkede 
Indfigter og Obfervatorduelighed lade vente noget Fortrinligt af de 
under hans Ledning foretagne Arbeider. For at udfore denne 
Henfigt udfordredes betydeligt forhöiede Udgivter, men hvortil Hans 
Majeifaet Kongen, altid befielet af den famme ophöiede Kiærlig- 
hed for Videnskaberne, rakte gavmild Haand.
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I clet Tidslob, som omfattes i nærværende Overfigt, har Sel- 
fkabet bekjendtgjort et Generalkort over Nørrejylland. Dette var 
allerede begyndt for mere end 10 Aar hden, og havde i fit förlte 
Anlæg adfkillige Ufuldkommenheder, hvorhos det ved Kobber- 
flikker Angelos lange Svagelighed, og fielen paafulgte Död baade 
var bleven opholdt, og i Stik mindre vel udfort. Men uagtet det 
ikke opfyldte de Fordringer, man kunde gjöre paa et faadant Ar- 
beide, fandt man det dog ikke paffende at tilbageholde det, da det 
unægteligen opfyldte et Savn> og dets Bekiendtgjörelfe altfaa maatte 
yære gavnlig.

Ordbogs - Commissionen,

Denne Commission har i det Tidsrum fom denne Overfigt ind- 
befatter, udgivet Bogltaverne K. og L. Paa Fortsættelfen arbeides 
med Iver. Næften alle Bogltaverne ere enten under Udarbeidelfe 
eller allerede udarbeidede.
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I.
Jo fieldnere man finder Inscrip tioner i de forfkiellige Dialecter 

af de gamle Italilke Sprog, som indeholde andet, end Menne- 
lkers Navne, defto ftörre Værd maa man tillægge de faa, der 
ere af en lærerigere Beskaffenhed. De vigtigfte iblandt diffe 
ere uden Tvivl de fex i Gubbio opdagede Tavler, bekiendte un
der Navn af Tabulæ Eugubinæ^ fom ere Levninger af Etru- 
fkernes libri Pontificales og Rituales, og fom*efter  andre Lærdes 
mislykkede Forfög at forklare dem, endelig ere blevne faa godt, 
som det var mueligt, oplyfte af Lanzi i hans for hine Sprog 
clafliske Værk: Saggio di lingua Etrusca*).  I dette Værk 
findes ogfaa næflen alle övrige Levninger as diffes Dialecter, 
som vare blevne opdagede indtil hans Tid, samlede og for det mee- 
fte udtolkede. Men dog synes een at være undgaaet hans Opmærk- 
somhcd, som den berömte Prinds af Torrcmuzza har udgivet i fin 
Samling af de ficilianlke Indskrifter**);  og en anden fynes förfl 
at være bleven opdaget medens Lanzis Værk var n ælten fær-

*) Tomo III. p. 657. og folg.
**) Sicilia is3 objacentium Insularum Inscriptiones, pag, 326.
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digl fra PrefTen, og aldeles ikke at være bleven ham bekiendt, 
da han ellers fikkert ikke havde undladt at forklare den med fin 
fædvanlige Skarpfindighed og Lærdom. Denne er det da, fom 
jeg lkal ftræbe at oplyfe i nærværende Afhandling.

Den blev udgivet af Advocat Lodovico Coltellini i Cortona,' 
under folgende Titel: Sopra un? ara Etrusca con Iscrizione 
finora inedita $ Diatriba Epistolare indirizzata a S. E- il 
Signor Senatore Marchese Gregorio E. M. Cusali Bentivo- 
glio Paleotti. Roma 1790. 35 Sider i 4to.

Denne Indfkrift flaaer paa en rund med en ophöiet Rand 
forsynet Steenplade af en Steenart, som synes at henhöre til 
gros gris, arenarius Wallerii; maafkee en Graavakkefkiver, 
der falder hyppig i Egnen omkring Cortona, da en Deel af 
Stadens ældgamle Mure er opförte af samme. Tavlen har 
i Fod i|" Parifer Maal i Giennemfnit, og er med Randen 
2^ Tomme tyk. Bogltavenie ere meget tydelige; ognu, ethvert 
Bogstavs Betydenhed er tilltrækkeligen bekiendt, efter at 
Lanzi har bettemt hele det etrufcifke Alphabet, kan jeg ftrax 
omfkrive Legenden med latinlke Bogftaver, hvilke fuldkorn- 
men fvare til de etruscifke, da Etrufkerne jo ogfaa i en se
nere Tid lagde hine gamle tilfide, og betiente fig af dilTe.

ARSES
VVRSES
SETHLANL 
TEPHRAL 
APE TERMNV 
PISEST ESTV.



o

Forklaringen af (lifte Ord er ikke heller fynderlig van- 
fkelig, og Coltellini har med megen Lykke giort Forarbeidet. 
Jeg behöver kun at folge ham, og at tilfoie ct og andet af 
Lanzi til ydermere Oplysning.

De tvende förfle Ord ARSES VVRSES horer sammen, 
og ere heldigviis sorklarede af Fellus i Bogen de verborum 
significatione. Arse Ferse, tiger denne Grammatiker, 
Averte Ignem s i g nific at. Tuscorum enim lingua 
Arse averte, Verse ignem constat appellari. Unde 
Af ranili s ait'. inscribat ali quis in ostio Ar se 
F er se. Til hvilke Ord Scaliger dog giör den Anmærkning,’ 
at der maa læfes Arse Forse', hvilket ogfaa flemmer bedre 
overeens med vor Indskrift. Iövrigt er Forvexling af Vocalerne 
ikke fieldcn i det etrufcilke Sprog; og derfom Etrulkerne Ii- 
gefom Romerne, have udtalt V fom Y, var faadan Forvex- 
ling med E faa meget deslettere. Lanzi forklarer denne For- 
mel, dog faaledes, at han ombytter Ordenes Betydning, og 
omfætter Ignem averte ilteden for Averte ignem', Arse 
efter Ligheden med det latinlke ard ere, Ferse eller 
Forse overeensftemmende med av er t er e^). Dog kunde 
Analogien af Ar se med arcere {ignem, flammas) stride 
mod denne Forklaring. Er der indlöben en Feil i Fefti Text, 
faa maa den falde hans Epitomator til Lait. I övrigt taler 
for Lanzi’s Forklaring den Omitændighed, at ARSIER læfes

*) Tom. II. p. 489’
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paa den fiette Eugubinlke Tavle i Betydning af Ild*).  Lanzi 
oversætter Ordene ARSIE og ARSIER med incende} og 
accensio, faa og SEPSES ARSITE incens i on e fa c ta **);  
hvad der ellers paa Etrufcilk hedder PIRASE At i

*) Lin. 24« 25. hos Lanzi Tomo III. p. 750. Samme Mening har ogfaa 
Maffei yttret. Oflervat. letterar, Tomo VL p. 29.

*♦) Tomo III. p. 750.
***) Jevnf. Lanzi II. p. 191.

vor Inscription det lidfle Bogflav S tilföies til Ordet, synes faa- 
vel her, som i det sölgende Ord, at betegne en Aspiration, 
maafkee efter en Provinzial-Udtale. Er nu AR SES det etrufci- 
fke Ord for ignis, faa maa, efter hvad forhen er sagt, VVRSES 
oversættes paa Latin med averte. Men hvad enten Ordene 
forklares efter Lanzi’s Udtolkning, eller Fefti Text, som vi nu 
læfe den, bliver Meningen den samme.

SETHLANL. Det er bekiendt at Etrufkerne gave Ildens 
Gud c'H(pa,i<ro$, Vulcan, dette Navn. Det læses paa den be- 
römte Patera Cuspiana i Inflitutet i Bologna, som foreftiller 
Minervæ Födsel af Jupiters Hoved, ikkun med den Forlkjel, 
at. det skrives der SETHLANM; hvorhos maa bemærkes, at det 
sidfte Bogflav M er det græfke liggende Sigma, faaledes fom 
det forekommer paa ældgamle Infcriptioner og paa de ældfte 
Mynter af Sybaris og Pofidonia ***):  faa at Navnet maa ud
tales SETHLANS. 1 vor Inscription er Endelfesbogflavet 
öienfynlig et L. Jeg har fögt hos Lanzi efter Beviis for at 
dette var Nota Vocativi, men forgieves! Vor Kundfkab om 
det etrufcifke Sprogs Grammatik er endnu i fin Barndom.



7
■ ni i 11 nil ■■ Iio

TEPHRAL. Her moder ftrax det grælke zZ«he,
og re(p^o«> in cinerem redigo. Coltellini har ogsaa over- 
sat: in cinerem redigens v. comburens. Men paa den 
femte Eugubinlke Tavle 1. 27 forekommer TEPHRA i Bemærkelfe 
af Offerdyrs Ki'öd, fkiöndt Lanzi tilftaaer, at Etymologien er 
utydelig *).  I vor Indfkrift findes et L tilföiet ved Enden af Ordet.

*) Tomo III. p. 745.
**) Tomo I. p. 386. III. p. 736» 1. 27.
•**) Tom. I. 378 II. 683.
**»•) Tomo I. p. 212.
•****) Sammefteds p. 220.
******) Sammefteds p. 313.

APE. Dette Ord forekommer fom Præposition. Lanzi 
forklarer det som ab ellor post. Dets sorfkjellige Former ere 
A.AP.APE og API**),  saa og APE. EPE. ESTE, abeste. 
APITEK. ah He***).  Dette synes lettest at kunne udledes af 
det grælke ä’tto.

TERMNV eller rigtigere TERMVNV, öienfynligt Ter
minus At Bogflavet M her ikke bor læbes kom et S, 
vorder klart af den tilföiede lkjæve Streeg, ved hvilken 
et V dannes; thi endlkiöndt Lanzi paaftaaer at dette Bogftav 
paa meget faa Undtagelfer nær, er et S****),  faa anförer 
han dog difTe tvende sammenf öiede Bogftaver fom MV *****).  Mær
keligt, aten lignende Talcmaade forekommer paa den sjette ’Eu- 
gubinlke Tavle: APE TERMNOME COVERTVSO, a ter
mino quar t a Ordet læfes ogsaa TRENMO per Meta-
tlielin; og dets Form i vor Inscription var ikke heller fremmed 
for det gamle latinlke Sprog. Feftus siger: Termonem En-
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nius groeca consvetudine dixit, quem nos modo 
Terminum, hoc modo:

Ingenii vadit cursu, qua redditus termo est,
&.•

Ilor tat or e bono, p r iu s qui j am fi nib u s termo est*)j

*) Det förfle Vers er taget af Ennii Annal. VII Bog. Det andet findes 
blandt de uviffe Fragmenter; i Heffels Udgave p. 79 og 132.

**) Lanzi III, p. 736. 740, og paa flere Steder.
***) Sammelt. I. p. 361.
*•**) Hos Lanzi I. Tab, IV. No. 5.

PISEST ESTV. Det fidlte Ord er Esto. Saa og FITV 
for FITO Tab. Lug. V. **)•  Det er efter Lanzi den tredie 
Person i Imperativ, og lkrives i Forkortelse EST ***).  Men 
Formen ESTV læfes ogsaa paa den Borgianlke Kobbertavle,' 
fom indeholder en Levning ab den vohfciske Dialect ****).

PISEST oversættes af Coltellini med piatus. Vi mode 
dette sidfte Ord oftere paa de Eugnbijifke Tavler; PEHATV- 
PIHATO. PIHACLV. I den Form, hvori det læfes paa vor 
Steen, veed jeg ikke at det forekommer ellers. Men hele Sam
menhængen hvori det ltaaer, synes at beflemme dets Mening, 
faaledes, som Coltellini oversætter det.

Efter dille Forklaringer af de enkelte Ord, bliver Over- 
fættelfen af vor Inscription folgende:
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COLTELLINI'S. MIN.
Avertas
ignem
Vulcane,
in cinerem redigens v. comburens $ 
{qui) apud terminum 
piatus esto.

Ignem
avertas
Vulcane;
victimarum carne 
post terminum 
piatus esto.

Maafkee vil denne Inscription vorde tydeligere ved de 
folgende Bemærkninger.

II.
Det anförte Sted af Feftus vifer, at Etrufkerne pleiede 

at fætte Ordene ^£rse Ferse eller Korse over Indgangene til 
deres Hufe, for at bevare dem for Ildsvaade ved den Kraft, 
fom de tillkreve denne Formel. Det er bekiendt, at deslige 
magilke Invocationer vare meget hyppige i den gamle Verden. 
I Orienten vare de ifær rettede imod Dæmonerne, hvis Ind- 
flydelfe de öfterlandlke Folks fpændte Indbildningskraft frygtede 
allevegne; og rimeligviis fee vi dem paa de Stene med Kiil- 
fkrift, fom udbrydes i Hobetal af Babylons gamle Mure. I 
Europa brugte man deslige hellige Ord imod hiint phyfifke Onde. 
At Skikken endnu vedvarede i Etrurien i förfte Aarhundrede af 
vor Tidsregning, bevidner Plinius*);  at endnu i det ottende 
Aarhundrede, udentvivl med magifke Ceremonier, flöhte og op-

*) Histor. Natur. XXVIII. Parietes incendiorum deprecationibus conscri
buntur. Formodentlig bleve de altfaa og anbragte inden i Hufene 
paa Mellemvæggene»

Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr. I Deel 1821 B
. •
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reifte Statuer troedes at kunne sikkre for Aetna’s Udbrud, sees 
af et famtidigt Document*);  og denne Tro var udentvivl en 
Levning as Disciplina Etrusca, eller Etrufkernes Auguralkonlt, 
som havde vedligeholdt fig i Italien indtil Juftinians Dage, d. e. 
i det siette Aarhundrede**).

•) I et Diplom hos Joh. de Johannis i Cod. Diplomaticus regni Siciliæ 
Tom. I. Diplom. 274. finde vi et Brev fra Præfekten i Sicilien Lucius 
til Keiferne fra Aaret 776. hvori en Heliodorus anklages, fordi han 
i Catania havde reift en Billedstøtte: ne quando ■prorumpens Aetna 
flamma urbem accendat. Udgiveren enfö’rer ved denne Lejlighed et 
Sted i Photii Bibliotheca Cod. 80. pag. 182. ed. Schott., fom melder, 
at den heden/ke Forfatter Olympiodorus omtaler en magitk Billed- 
ftötte i Sicilien, formodentlig i Mellina: ad avertendum Aetna ignem,

Procopius de bello Gothico IV. pag. 21*

***) At Etrulkerne yndede den runde Form af Alterne; har Coltellini viid, 
p. 6. og anfort Monumenter, hvoraf dette vorder klart. Han cite
rer et faadant i Dempsters Hetruria Regalis Tab. XXVII., fom er fuld
kommen af famme Construction, fom det her omtalte, Ogfaa Randen

Men vor Inscription var ikke indhugget for at sættes ind 
i en Muur. Dette vifer allerede dens Form; den var desuden 
bellemt til en Ara, thi den blev sunden med endeel brændte 
Muurflene af fiirkantet og af trekantet Skikkelfe.

De förfte dannede, naar man föiede dem til hinanden, 
en sürkantet Fod eller Plinthe; de andre, sammenfatte sex ad 
Gangen med Spidfen ind ad, VTrlginrdp pn Cirkel, eftersom 
Stenenes yderfte Side var afrundet: og paa denne Maade ud- 
kom et rundt Alter ***)  paa en fiirkantet Fod, hvis Menfa
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eller Alterplade udentvivl den Steen har været, i hvilken In- 
scriptionen var indhuggen. Jeg veed ikke om man kiender 
andre Inscriptioner paa Alterpladen selv; paa dens Rand findes 
enkelte, og flere forekomme paa Alternes Sider.

Vort Alter har altfaa været indviet til Vulcan, for at 
afværge Ildsvaade; det ftod ikke i noget Huus, thi dets Lev- 
ninger bleve fundne særfkildte sra andre Ruiner. Fölgelig var 
det ikke den sædvanlige Ild, for hvilken den lkulde bevare; 
men den var rimeligviis beltemt til at afvende Himmelens Ild, 
Lynilden; og faaledes ledes vi til i Korthed at omtale den 
etrufcilke Fulgurallære.

111.
Nyere Underfogelfer, fom ere grundede de el s paa Ste- 

der hos de gamle Forfattere, deels paa Monumenter, ifær paa 
Basreliefs og Malerier paa Væggene af etruscifke Gravkammere 
Cortona og blandt Ruinerne af Tarquinii ved Corneto, have 
oplyft Etruskernes Religion, og viift, at den, lkiöndt poly- 
theiftifk og riig paa overtroifke Foreftillinger, dog i mere end 
een Henfeende fortiente Fortrin for den hedenfke Samtids 
övrige Gudsdyrkelfesmaader *).

paa Alterpladen findes blandt denne Nations Monumenter, t. e. Gori 
Museum Etrusc. Tab. CLXXVI.

•) Lampredi Saggio sopra la Filosofia degli antichi Etruschi. Firense 1756. 
Micali l’Italia avanti il dominio dei Romani. Firenze 1810. Tomo 
II. Cap XXII, og Cremers Symbolik und Mythologie II, p. 836. 
folg.

) k

B 2
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Dens Moral var meget reen. Dens Guddomme vare frie 
for alle de Lafter fom den græfke og fenere den romerlke 
Digtermythus tillagde line Guder. De vare alle hellige og vel- 
giörende Væfener, som elfkede Mennelkene og sörgede saderli— 
gen for deres Bedfte. Derfor troede Etrufkerne ogfaa, at de 
aabenbarede for dem Skiebnens eller og deres egne Beslutnin
ger, til Vejledning og Advarfel *).  Og diffe deres For- og 
Advarfeler angik ikke blot det enkelte Mennelke i hans Privat- 
forholde; men ifær Borgerfamfundene og Staterne, der for- 
trinsviis vare Gienftande for Gudernes Omforg. Paa Grund 
heraf var det og de höiefte Øvrigheders Embedspligt, at holde 
de höitideligfle Bonner efter vide forfkrevne Formularer: thi 
de anfaaes for at være de i Gudernes Öine behageligfle Mæg
lere imellem dem og Mennefkene **).  Saaledes var det i det 
ringelte hos Romerne, fom havde indrettet det udvortes af 
deres Gudstienefle for det meefle efter Etrulkernes Monlter, 
hvorvel de dengang vare alt for udannede til at fatte og antage 
deres renere moralfke Begreber. Men Adgangen til de höiere 
curulifke Magiflraturer var hos dem i de ældre Tider alene 
aabnet for Patricierne, fom bleve anseete for den præftelige 
Stamme. En Indretning, som ogsaa fandt Sted hos Etruskerne, 
blandt hvilke vi ligeledes mode præstelige Familier, der uden 

*) Senecæ Natural. Question. Lib. II. cap. 32. Nam, cfunm omnia ad 
Deos referunt, in easunt opinione, tanquam non quia facta sunt, sig
nificent, sed quia significatura sint, fiant.

•») Plin. His tor. Nat. XXVIII. 2.

■?
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al Tvivl horte til Nationens Adel; faa at ogfaa hos dette Folk 
Aristocratie og Hierarkie vare forbundne med hinanden.

Tegnene, ved hvilke Gudernes Vink eller Befalinger ble- 
ve aabenbarede, vare mangehaande. Den Tilstand hvori Offer- 
dyrenes Indvolde befandtes, Fuglenes forskjellige Flugt, deres 
Sang og Skriig, deres Æden eller Afholden fra Fode, og me
get andet, *)  maatte iagttages af de dertil beskikkede Præster 
eller berettigede Övrighedsperfoner, paa den ved Religionens 
Love meget nöie beflemte Maade, der var foreskrevet i Böger- 
ne de augurali disciplina **);  og Refultatet heraf, fom lige- 
ledes blev uddraget af diffe Böger, var en Lov i ethvert enkelt 
Tilfælde, hvilken i de ældre Tider blev omhyggeligen efter- 
kommet, og kun fenere hen, i den romerfke Republiks fidfte 
Dage, da Fritænkeriet var bleven herlkende hos de Fornem- 
mere, blev ringeagtet og overtraadt, naar enten Lidenlkab eller 
Politik, undertiden ogfaa fornuftigt Overlæg ***),  böd at giöre 
det modfatte.

*) Creuzers Symbolik u. Mytholog. II. p» 941-
•*) Micali l’Italia avanti il dominio de Romani II» p. 60- 62. Creuzers 

Symbolik u. Mytholog. II. p. 935.
***) Q. Maximus, sel. Augur, sagde: at hvad der blev gjort til Repu, 

blikens Bedste, var gjort under de bedste Augurier. Cicero de se
nectute cap. 4.

Men ifær vare Luftmeteorerne, allermeefl Lynilden, be- 
tydningsfulde Tegn: thi ikkun de höieste Guder kunde fende 
dem. Derfor vare de og, i£ær Lynilden, til hvilken dog andre 
Ildmeteorer udentvivl ogsaa bleve regnede, uigenkaldelige og 
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aldeles afgiörende Tegn *):  og, hvad enten de nu vare gunfti- 
ge eller ugunftige, faa bekræftede, eller ophævede de alle fo- 
regaaende Auspicia, af hvad Befkaffenhed diffe end havde væ
ret**).  Til at iagttage dilTe himmelfke Phænomener (serpare 
de coelo) vare egne Præfter befkikkedc, fom kaldtes paa Latin 
Ful g ur i at or e s, paa etrufcifk FRENTAC eller FRONTAC, 
af det græfke ß^ovrdaf hvilket en Gravlkrift i begge Sprg læ
rer os ***).

*) Cæcinna ap. Senec. Nat. Quæst. II. c. 34.
**) Om Etrulkernes Ful gu ral lære, fee Creuzcr II. p. 942.
***) Infcriptionen er i Pesaro. Manden liedte formodentlig L. Cafatius, 

og var af Stellatina tribus. Den latintke er folgende:
I Cmaafkee) L. AT1VS L. F. STE. HARVSPEX FVLGVRIATOR.
Den etruscilke giver hans Navn, og tilftfier Ordene TRVTNVT tru- 
tinans Inscription, hvori Begrebet af Haruspex indeholdes, og 
FRONTAC. See Lanzi III. p. 652. 806.

*’**) Lanzi. II. p. 239. Creuzer 1. c, p. 925.

En lang Række af Jagttagelfer fra de ældfte Dage af, 
havde givet Anledning til at denne Lære var bleven uddannet 
til et fuldkomment Syftem, hvis förfle Opfinder fkal have hedet 
Tages og være kommen i et Barns Skikkelfe op af Jorden under 
Ploven ved Tarquinii: formodentlig en af denne Stads ældfte 
Fyrfter; thi dens Indvaanere vare af thelfalifk Oprindelfe, og 
Ordet Tctyos betegnede en Fyrile i den theffalilke Dialekt ****).  
Han lkal have lkrevet de förfle Böger om Auguralkonften, de 
hos de Gamle faa ofte omtalte Libri Tagetici. Men hvad 
Overtroen, forbunden med Barndomskundfkaber i Naturen, der 



vare grundede paa Iagttagelser, som man ikke var i Stand til 
at gjöre rigtigen, end sige at forltaae, havde samlet og ordnet, 
det brugte Lovgiverne, heri vel ikke mere oplyfte end deres 
Samtid, men befielede af den bedfte Villie, for at bygge den 
offentlige og private Moral paa Grundvolden af den Overbeviis- 
ning, at Guddommens Forfyn ftyrer alt hvad der fkeer i Ver
den *).

*) Lampredi. pag. 37»
•*) Livius V. 27- IX. 3d. Et andet Sted VI. 25. taler Historieskriveren 

ogfaa om en Skole i Tusculum; men oin denne er det ikke tydeligt 
om den var andet end en Börne/kole.

***)- Potters Griechifche Archäologie I. p. 495-

****) Tab. III.A. 4. 7. 9. Lanzi III. p. 708. sequ,

Tvende af de tolv ved Forbund forenede Stæder iden etru- 
fkifke Stat, Falerii og Caere**),  vare ifær beromte sor, at Under- 
viisningen i Augurallæren blev i dem given bedft. Men ikke Alle 
kunde deelagtiggiöres i Kundfkab om difTe Hemmeligheder: ikkun 
til vifte Præstefamilier var denne betroet; og ligefom Athenerne 
havde deres Eumolpider, Kerykes, Eteobutader, o. fl. ***),  La- 
tinerne deres Potitier og Pinarier; faa finde vi paa de Eugu- 
binfke Tavler FRATRES ATIIERIVR nævnede****),  som for- 
modentlig vare af faadan hellig Stamme, og hvis Offerritual 
diste Tavler indeholder. I Spidfen for dilTe, og maalkee for 
andre lignende Præstefamilier ftod en ypperfle Præft, fom blev 
valgt af de tolv Stater, og maa have været af Nationens höie 
Adel, da Livius omtaler en Konge af Veji, fom havde afpi- 



reret til denne Værdighed, men ikke naaet lit Önfke*).  Ro
merne £elv fendte jevnligen nogle patricilke Ynglinger for at 
oplæres i den etruscilke Viisdom **);  men ikke defto mindre /

•) Livius V. I.

**) Cicero de divinatione 1.41. Ifölge ham var det fex Ynglinge. Niebuhrs 
Römifche Gefchichte I. p. 80. 95- Cicero taler paa det anförte 
Sted ikke om fornemme Etrtdker, men om fornemme Romere, fom 
fendte deres Börn til Underviisning i etruscilke Skoler; hvilket 
ogfaa Creuzer endnu nyligen har viilt. Symbol, u. Mythol. II. p. 
836« Valerius Maximus I. I. liger, at ti Romer/ke Ynglinger bleve fendte 
til Etrurien. Maatkee at Antallet var ikke saa ganfke nöie befleint.

•**) Si examen (en Biefværm) figer Cicero, de Harusp. resp. 12. apud ludos 
s. scenam venisset, Haruspices acciendos ex Etruria putaremus: og i 
Almindelighed de Legg. II. 9. See Creuzer til Cic. de Natura Deo
rum II. 4.

****) Livius passim. A. Gellius IV. 5. Micali II. p. 64.

övede de etruscilke Harufpices uindskrænket Herredomme over 
Verdens Herrer, og bleve ofte hentede til Rom, for at ud
tolke ganfkeubetydelige Pliænomener***);  ja, kom der en Krig 
paa med denne Nation, faa kunde de af Lynilden trufne Ste- 
der ikke renfes med de forefkrevne religiöse Ceremonier, da 
Romerne ikke forflode lig paa dem, og ei vilde lade fjendtlige 
Harufpices komme til Staden ****).

Man kan altfaa let forflille lig, at Etruskerne kjendte de- 
res Fordeel alt for godt til, at de i de ældre Tider, og faa- 
længe de felv endnu vare uafhængige, lod den flippe ud af 
Hænderne, og gave deres Lærlinge en fuldstændig Underviis- 
ning. Det var kun Begyndelsesgrundene, de meddeelte dem; den 
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dybere Kundfkab beholdt de for dem selv, og den blev i deres 
Præstefamilier forplantet fra Fader til Sön*).  Siden, da de 
felv bleve romerfke Borgere, rnaatte naturligviis denne Til
bageholdenhed, i det ringelte for en ftor Deel, ophore. Me
get af denne Kundfkab hængte formodentlig fammen med Old- 
verdenens Mytterier, ifær med de Samothracifke, foin ikke 
vare ubekiendte i Italien**).  De kosmogoniske Forestillinger i 
diffe, og Diofkurcrnes Dyrkelfe kunde let fore til at agte paa 
Ildmeteorer overhovedet, af hvilke jo cliffe Guddomme troedes 
at betiene fig, for at betegne dere$ Næryærclfe, og paa Lynilden 
i Særdeleshed.

*) Tac. Annal XI. 15. Keifer Claudii Old: Primoresque Etruria» sponte, 
aut Patrum Romanorum impulsu retinuisse scientiam et in familias 
propagasse. Cicero Ep. Fam. VI. 6. om Cæcinna, der havde lært 
den etrufcifke Viisdoin af fin Fader.

**) Iff. mine antiquarische Abhandlungen p. 203. 206. 207.

***) Sagen er uvis. Reinesius ad Inscript. Class. I. n. 157. og Gutherius 
troede, at det var officium proprium Arvalium, procurare et suscipere 
omnia fulmina, fom faldt paa Træerne og i Skovene. Marini der
imod mener, at det alene tilkom dem at forrette Expiationerne* 
Atti de’ fratelli Arvali II. p. 679.

Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr. I Deel 1821. C

Ogfaa i Rom har maalkee, foruden Augures og Harufpi- 
ces, en egen Cla(Te af Præster, de faakaldte Fratres Arva
les, fyflelfat fig med denne Kundfkab***).  Vi læfe i det 
ringelte: At Brodrene vare komne og havde off ret, Quod 
ab ictu fulminis arbores luci sacri D. D. attacta; 
arduerint; e arum que arborum adolefac tarum 
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et coinquendarum (causa). DifTe Ord findes i den 
berömtefte af alle Inscriptiones fratrum Arvalium*),  fom in
deholder Efterretning om nogle Expiationer i Deæ Diæ hellige 
Lund, efterat Lynilden Aar 224 var Haact ned i denne.

*) Marini 1. c. I. p. CLXVI, et II. p. 676. Tab. XLIIL
•*) Micali IV. p. 36.

Etrufkerncs Böger ere, ligesom og deres Overfættelfer og s 
Fortsættelser hos Romerne, forlængft blevne et Rov for Ti- 
den. De havde sorfkiellige Navne: libri lintei, fordi de 
gamle italifke især samnitilke Böger vare skrevne paa Lærred, 
haruspicini, fulgurales, ac hero nt ii, rituales, 
o. s. v.**).  Vor Kundfkab om deres Indhold maa uddrages af 
adfpredte Yttringer hos de gamle Forfattere. Meefl i Sam
menhæng findes Efterretningerne hos Cicero de Divinatione, 
Scnecæ Quæstiones Naturales Lib. II., og Plinii Historia Na
turalis Lib. II. Endeel Ord og Navne ere forklarede af 
Feftus, Verrius Flaccus og Ifidorus; enkelte Efterretninger 
findes hos Servius og andre Forfattere, og en Mængde etru- 
fcilke Iagtagelfer ere famlede hos Livius, og Julius Obsequens 
de prodigiis, hvad enten nu denne fidfte Forfatter har brugt 
diffe Böger felv, eller, foni fædvanligen paaftaaes, alene ex- 
cerperet Hiftorielkriveren, som har havt dem for Oine. He- 
denfkabets Fald maatte omfider fore deres Undergang med fig; 
og ingen Chriften Aflkriver anfaae det Umagen værdt, at be
vare for Efterslægten den fordærvelige Overtro, fom de inde
holdt. Men dog er deres Undergang et ftort Tab for Viden
skaben. x Thi faa mange phyfilke Iagtagelfer af flere Aarhun- 



dreder, som vare famlede i dem, vilde i mere end een Hen- 
feende været saare interclfante, og, sm de maafkee end ikke 
havde kunnet foranledige nye Opdagelser, faa havde de dog 
fikkert givet os en nöiagtig Udfigt over Etruskernes Meteor- 
kundfkab, hvilken vi nu maae favne. Thi det, fom vi finde 
anfört, giver intet Rcfultat*).  Der tales om Lynilde, fom fore 
op af Jorden, om Lynftraalens flörre eller mindre Obliquitct, 
om dens Farve, om den deelte hg i flere Straaler; om den 
kom fra hoire eller veftre Side, hvilket ifær var en vigtig Om- 
itændighed, og om mange andre forlkiellige Pliænomcner **).  
Enhver Art af Lynftraale havde fin egen Benævnelfe og 
Udtydning, hvoraf enkelte Pröver findes hos de Gamle. 
Endnu vigtigere vilde det være, om vi af diffe Iagttagclfer 
kunde famle Bidrag til de himmelfaldne Stenes Hiftorie; da 
diffe vare blandt de Meteorer paa hvilke de etruscifke Augures 
vare meget opmærksomme. Vidfte vi mere, faa var det maa- 
fkee ogfaa mueligt, at komme paa Spor efter deres Kundskaber i 
Electricitetlæren. Thi saadant Udtryk, som: elicere Jovem*  
vækker Opmærksomhed; faadan Fortælling som den om Kong 
Tullus Hollilius, der blev dræbt af Lynilden, da han vilde 
prove paa dette Voveflykke — eller og Mythen om de tvende 
Larer Picus og Faunus, hvilke ved idelig at fee Lynilden flaae 
ned i Skoven paa det aventinfke Bierg, lærte Konlten at

•) See heroin Jul. Cæf. Bulenger de terræ motu et fulminibus, i hans 
Opusculis (Lugd. 1621 fol.) Lib. VI.

**) Creuzers Symbol. II. p. 945. note 156.
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nedlede denne, og bleve af Numa tvungne til at undervife ham 
deri*),  kunne vel före paa døn Formodning, hvilken og 
adfkillige Lærde have yttret **)  at vitle Dele af den elec- 
trilke Theorie, og med dem forbundne Forfög, t. e. at aflede 
Lynilden, eller at famle den electrifke Materie i Luften ved 
Hielp af den electrifke Drage, have været de etrufcilke Augu
res bekiendte. Ifær fkulle Præflcrne i Vulfinii have forltaact 
fig paa at drage Lynilden ned til Jorden***);  og Rygtet om det 
etrufcilke Præflelkabs Indfigt i denne og andre hemmelige 
Konfter vedligeholdt lig endog endeel Aar efter Chriftendom- 
mens Seier over Hedenfkabet. Thi Keifer Julianus II. havde 
etrufcilke Spaamænd i fit Folge ****),  og endnu i Aaret 4o8,’ 
da Rom blev förfte Gang under Alarik beleiret af Gotherne, 
var Stadens Præfect Pompejanus overbeviift om, at nogle 

• Spaamænd af denne Nation kunde drage Lynilden ned fra 
Skyerne mod Fiendernes Leyr *****).  Men dilTe enkelte Vink 
före dog ikke ftort videre*  Det gaaer med denne Sag lige- i 
fom med faamange andre af de Gamles faakaldte Opdagelser og 
Opfindelfer, fom fiden ere paany bragte for Dagen af de 
fenere Aarhundrcdes Lærde. Det bliver ved mere eller min- 
dre rimelige Formodninger; og i den her omtalte Sag tor vi 
neppe engang for Alvor tillade os nogen Formodning.

•) Plutarchus in Numa cap. 15,
*•) t. e. Micali IL p. 197-
***) Plin. Hist. Nat. II. c. 53.
****) Ammianus Marcellinus. XXIII. 5. XXV. 2» 
*♦♦**)  Zofimus V. 41»
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IV.
Ni iblandt de Guder,' bom Etrufkernc dyrkede, havde 

ifölge deres hellige Lære Manubias y d. e. den Skiæbncn be
budende Lynild*).  Den overfte iblandt dille var Tzn«**),  Ro- 
mernes Jupiter, hvilken de latinlke Nationer dyrkede under 
Navn as Pejovis; som med sme tolv Dii Consentes eller Com- 
plices***)  Hyrede Mennefkernes Anliggender, og ofte ester deres 
Raad nedfendte det himmelske Tegn. Ogfia Juno, paa etrus- 
cifk Cupra****),  Vejenternes Dronning, hvilken Camillus med 
höitidelig Bön efter etruscifk Ritus evocerede til Rom; dernæft 
Apollo, paa Etruscifk jJpulu*****),  Bacchus, Tinia******)> Mi
nerva, M enerva *******) ?* Pluto, Manto ********j eller i Ro
mernes Auguralfprog Summanus, hvem difTe tilegnede den 
natlige Lynild; ligefom de, med forbigaaende af de ovrige Guder, 

•) Plin. Hist. Nat. II. c. 52. Senecæ Qu. Nat. II. 32.
**) Lanzi II. p* 192. Dette og de folgende Navne paa etrulciike Guder, 

fom anfores af Lami, findes paa gamle graverede Pateræ. Vare 
Etrufkerne faldne paa at aftrykke difTe paa Lærred, Byffus, eller 
nogen lignende Materie , faa havde Kobbcrltikkerkunsten været 
opfunden maatkee et halvt Aartufinde för vor Tidsregning.

***) Arnobius L. III. p. 128. ed. Job. Maire.
****) Strabo V. c. 4. Tijy o C/Hg«y exeivci Kunrau xctKoZeiy,
•♦**») Lanzi II. p. 202.
***••♦) Sammelt.
*******) Sammeft. p. 203.
***••***) Servius ad Aeneid, X. 19$?. Mantum Etrusea lingua Bitem 

Patrem appellant.



22

alene tillkreve Jupiter Lynilden, fom faldt om Dagen*).  Ogfaa 
Vulcanus, den i vor Indfkrift paakaldte Sethlans, maatte i et 
I^and, der faa meget S0111 Italien var udfat for den underjor
diske Ild, og i hine ældre Dage endnu leed langt mere af Vul
kanernes Udbrud, end i feuere Tider, regnes iblandt de lynende 
Guder**).  Det forekommer mig rimeligt, at man ifær har til
lagt ham de Lynftraaler som fore op af Jorden, med mindre at 
han fkulde have havt difTe tilfælles ined Pluto. De tvende övrige 
Guder, fom havde Manubias, ere mig ubekiendte. Maafkee 
findes de paa Monumenterne: thi der fees Lynilden ofte i Gu
dernes Hænder eller paa deres Spyd, eller og, som man 
iagttager paa de etruscifke Paterae, adspredte omkring Figu- 
rerne: og cle fkaarne Stene eller Palter med fulmina alata***),  
hvilke vi ogfaa finde paa Mynter, have formodentlig, ifær naar 
det er etruscilk eller romerfk Arbeide, Hensyn til diffe Begre- 
ber. Ved JagttageRen kom det nu ikke alene an paa Beskaffen
heden af Lynilden og dens Fart; men i Særdeleshed og, hvor 
den flog ned; om det var i Træer, Hufe eller i Jorden; om 

*) Plin. Hist. Nat. II. c. 52.
**) Bulenger de terrae motu et fulminibus Lib. VI. p. 24. Han citerer fol

gende Sted, S01T1 om det flod hos Cicero de Natura Deorum IL; 
men der findes det ikke: In libris Hetruscorum scriptum fuit, Ma
nubias, id est fulminum jactus tres Deos possidere, Jovem, Mi
nervam, Vulcanum. Var det maafkee den ældste Forestilling, fom 
alene lod diffe tre Guder raade for Lynilden ? Hos Varro Divinar. Lib.» 
V. er det fire Guder, som have Manubias.

***) Fulminis alæ. Silius Italicus VIII. 478.



den dræbte Mennelker, og andet mere. Alt hvad den havde 
berört, ansaaes for helligt: det hörte Guderne til, fom havde 
tilegnet fig det ved den himmelfke Ild, og torde ikke mere be- 
röres af mennelkelige Hænder, faafnart det med de forefkrevne 
Expiationer og andre Ceremonier var blevet bragt til det Sted, 
hvor det lkulde gjemmes. Foer Lynilden ind i Bygninger, faa 
kaldtes dilTe, vare de offentlige, de coelo tactæ: private hedte 
fulgurita. De fik ogfaa Navn af Bidental (fulguris templum, 
fordi to Bidentes, Faar, bleve offrede der) og intet Mennefke 
torde beröre med fin Fod det af Lynilden trufne Sted*).  Blev 
et Træ rammet, faa udgrove dertil leiede Folk, fom kaldtes 
Strufertarii'**') , det med vide Ceremonier. I Deæ Diæ hellige 
Lund maatte fratres Arvales beförge dette tillige med de fore
skrevne Piacula***).  Et af Lynilden dræbt Mennefke var et 
helligt Liig, fom ikke torde brændes, men maatte begraves 
paa Stedet****).  Men der, hvor Lynilden var faret ind i Jor

*) Festus ad h, v. Persii Sat, II, v. 27. evitandumque bidental»
**) a struibus et fertis. Festus ad h. v. og Marini Atti de’fratelli Ar

vali II. p. 403.
***) Marini fammeft. p. 667.
****) Allerede Numa fkal have givet denne Lov. Si hominem fulmi

nibus occisit» ne supra genua tollito, eller foin det heder et andet 
z Sted, ei justa nulla fieri oportet. Varro in fragmentis ap. Festum 

f. v. occisus. Artemidorus forklarer Udtrykket, at faadant Liig 
var et helligt Liig, Zepo'? vfxøo'f, faaledes: Ofåd? xepawaQetff 
ciTifié? , fåev yap <5$*. øw'? tipjnai. (OneirocriL II c. 8.) Der 
maae ikke forges over ham; fordi han nemlig, fom Capitolinus 
fger in vita M. Antonini c. 18 > quasi a Diis commodatus ad
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den, hvor ingen mcnnefkelig Fod torde gaae, maatte alt hvad 
der ansaaes for Levning af Lynilden, famles og nedgra
ves. Denne Efterretning finde vi hos Cornutus, den gamle 
Scholiafl til Persii Satyrer*),  fom figer: in usu fuit ut Augu
res vel Haruspices adducti de Jdtruria certis temporibus ful
gura transfgurata in lapides infra terram abscondebant f 
cujus impetratione oves immolabantur. Et meget mærkvær
digt Sted, fom peger tydcligen hen paa Meteorftcne og 
Gamles Forestilling om diffe, at de nemlig vare i Steen forvand- 
lede Manubiæ; fordi de fom oftefl komme ned i Skikkelfe af 
Ildmeteorer, hvilke man, fom alt er bemærket, holdt for at 
være af famme Beskaffenhed, fom Lynilden. Om en med faa- 
dan Nedgravning af deslige Stene befkiæftiget Augur taler Juve- 
venal, og kalder ham

— aliquis senior qui publica fulmina condit**).
Den famme Sag berörer ogfaa Lucanus:

— Aruns dispersi fulminis ignes
Colligit, et terræ moesto cum murmure condit, 
Datque locis numen. Sacris tum admovet aris 
Eleda cervice marem***).

Deos rediisset. Levninger af den ældlte Verdens Forestillinger! Gud 
dommen ellkede faadant Mennefke; derfor tog den ham pludfeligen 
bort.

*) Ad Sat. II. v. 27. Ed, Persii Parisiensis 1613. p. 27«
**) Satyr. VI. v. 586.
***) Pharsal. I, v. 606»
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Saadanne Steder bleve ogf&a betegnede ved Indfkrivter, 
hvoras adskillige ere komne til vor Kundlkab.

I det hertugelige Brunsvigfkc Cabinet haves f. Ex. en liden 
Marmortavle med:

FVLGVR
DIVOM.

Andre ere samlede i Gruters Thesaurus.
FVLGVR
CONDITVM
DI VOM*).

•) **) •**) Gruter I. fol. CXXXII. 8. 7. fol. XXL 4. Naar det hed- 
der Fulgur Divom, faa er det, fordi det var fulgur diurnum, alt- 
faa nedfaret om Dagen, og ifölge den Romerlke Lære nec(fendt
fra Jupiter.

Pul. Sei, hist, og philosoph. Skr, I Deel 1821.

ARA PROCVR 
F VLGETRAE **).

DEO FVLGERATORI 
ARAM

ET LOCVM HVNC 
RELIG.

EX HARVSPIC. SENT.
Q. PVBLILIVS FRONT. 

POS. ET
D. D.***).

D



Fölgelig bleve ikke blot Infcriptioner fatte, men ogfaa 
Altere reifte: og Stedet felv, hvor Lynilden var nedfalden, 
blev indlluttet med et Steengierde, som fik Navn as Puteal*}.

*) Plin. Hist. Nar. XV. c. 18. Ficus Rumina, arbor in foro ipso 
sacra, fulguribus ibi conditis. Puteal impositum loco sacro fulgu- 
ribus ibi conditis. .

*•) Ifcilge Crell var det detfamme Puteal fom vi kiend« under Navn af 
' Puteal Libonis, p. 26. 27.

Det vilde være overflødigt, her udförligen at afhandle 
den vidtløftige Materie om Puteal, fom, mörk i lig selv, er 
bleven endnu mere indviklet ved Oldgranlkernes Stridigheder 
derom. Jeg fkal derfor kun beröre det vigtigfte, og henvifer 
iövrigt til Crells fmukke Afhandling: Puteal Libonis ex anti
quitate erutum JLitebergæ 1729; af hvilken Læferen ville finde 
anvendt hvad der ifær kan tiene til vor Indskrifts Forklaring.

V.
Puteal, (af Puteus, Triffarup,*»  Tre/Wj-opioy}, var i Almin- 

deliglied Indfatningen af en Brönd. Men i religiös Bemærkelfe 
var det et med en fiirkantet eller rund Muur, Steenfætning, eller 
andet deslige omgivet Sted, ubi fulgura eller res fulgure tactæ, 
attactæ, fulguritæ, og alle Levninger af Lynilden, dispersi 
fulguris ignes, vare conditi, nedgravne. Dog kunde ogfaa 
andre hellige Ting gjeinmes paa samme Maade. Den Slibefteen 
og Ragekniv, med hvilke efter den giængfe Fabel hiin gamle 
Augur Navius havde giort lit Mirakel, bleve faaledes nedgravne 
i et Puteal**)  og fik omfider et fulmen conditum til Sellkab. 
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Puteal kaldes undertiden lapis pertusus*} , sordi det maatte 
være aabent, paa det at Guderne kunde fra Himlen fkue ned 
paa de dem helligede og kiere Sager **);  og alene i uegentlig 
Forltand kunde faadant aabent Sted faae Navn as Templum. 
eller Sacellum***}.  Men altid var det et helligt Sted omgivet 
med Pæle, bom S. Ex. lacus.Curtius i Rom, i hvilken Lynil- 
den havde flaaet ned****).

*) Crell p. 12. et 26.
**) Sext. Rufus de regionibus urbis, i Thesauro Græviano Tomo III. 

p 32. 33. Crell p. 13.
•**) Quod quum scitur, sc. ubi fulgur conditum, nefas est integi, 

semper foramine aperto coelum patet. Festus v. Scribonia.
****) Saadant Sted var, fom Pollux figer, Onomast, I. Segm. X. c. I. 

Ta xat o vagt aira xutc\og.
»****) Det findes paa Mynter af Familia Scribonia. Eckhel Doétrina 

Numor. Veterum V. p. 301.
••****) pet er befkrevet af Visconti i Mnseo Pio ■ Clementino I. Tab. 

XII. p. 21.

Da nu Puteal var saaledes beskaffent; kaa kan det ikke 
falde forunderligt, at det paa de faa Foreftillinger fom vi have 
deraf, feer ud som et Alter ★****}.  Om det har havt Laag 
eller Dækfelfleen, er uvift. Ved de sædvanlige Brönde fandtes 
Laag, og det er ikke ikke længe liden at man i Puzzuolo fandt 
et faadant Laag af Marmor med en Infcription ******). Men 
den forhen anförte Mcening, at Guderne lkulde kunne fkue 
ned paa de i et Puteal giemte hellige Sager, fynes at tale for 
at dille maatte være aabne; dog kunde de maalkee have löfe 

D 2
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/

ut Lotii ominis, fausta et fortunata sint fulmina!

Laag, for at der kunde offres paa dem ved deres Indvielfe, 
eller og ved andre fieldne Ledigheder, thi vi vide kun at der 
ellers allene bleve holdte Bonner og Supplicationer ved dem*),  
og maafkee er det med Henfyn hertil at Ovid liger :

*) Crell 1. c. p. 24» **) Fastor VI. v. 403.
***) Crell. p. 24. 25. ****} Festus v Scribonia.
*****) Det var næften ved Enden af Forum Romanum, og dets Omkreds 

blev brugt af Prætorerne til Rettergangs Sted, i fær i Pengelager. 
Det fynes, at Ovidius Remed. Amor. II v. 165. figter dertil: 

Qui Puteal, Janumque timent, celeiesque Kalendäs.
Jevnf. Adlers Befchrcibung der Stadt Rom p. 262 > og ifær Crell

p. 26. sequ.

Curtius ille lacus, siccas qui sustinet aras **).
Puteal kunde altfaa, naar det var aabent, være en Brönd; 

laae Laaget derpaa, et Alter, en ßapos fom Plutarch
figer et Steds, dog uden juft at tænke paa et Puteal. Men i 
alt Fald kunde dog inden for den hellige Kreds i Nærheden af 
Puteal, eet eller flere Altere have ftaaet, paa og ved hvilke de 
religiofe Ceremonier bleve forrettede***).

Det omtalte Puteal Scriboni anum blev opfort af en Scri
bonius Libo, uvilt til hvilken Tid. Denne Mand fik Befaling 
af Senatet, ut conquireret sacella attacta: han opförte, pro
curavit, dette Puteal, quia attactumfulgure sacellum fuit****).  
Det har ftaaet længe i Roms ottende Region. Der faae S. 
Rufus og P. Victor det i IV. Aarhundrede, og vel mueligt at 
man, ved at fortfætte Gravningerne i Forum, vil finde det*****).  
Formodentligen var det indviet til Apollo og til Guden Bonus 
Eventus. Thi paa Mynterne af Familien Scribonia ere Lyrer 
anbragte fom Ornamenter'ved famme: og een af dilTe Mynter 
har paa Averfen Boni Eventus Hoved, hvorved det Önfke fynes at 
være udtrykt;



Vi vende nu tilbage til den etruscilke Inscription, for 
hvis Skyld alt det foregaaende er blevet afhandlet. Havde Al- 
teret, paa hvis Plade den er indhugget, været huult; faa fkulde 
jeg have sormodet, at det selv havde været et lidet Puteal. 
Men dets Maffe var gantke compact; det er derfor rimeligere 
at antage, at Alteret har ftaaet inden i Omkredfen af et til 
Vulcan indviet Puteal*),  og været beflemt til Rögelfer og andet* 1 
Brug ved Supplicationer til Ildens mægtige Herfker. Thi In- 
fcriptionen er en med den hellige Formel ARSES VVRSES 
begyndende Bön til Vulcan, hvem man lillkrev den paa dette 
Sted nedfaldne Lynild. Denne Bön indeholder det Önfke, at 
Guden maatte være fine Dyrkere gunftig for de ham helligede 
blodige Offeres Skyld, og bevare dem for Lynild.

*) Rimeligviis uden for Cortona. I det ringelte var det ifölge Haruspi. 
cum Foifkrifter Skik hos Etrutkerne, at Vulcans Templer bleve op
forte uden for Stadens Mure, for at at afværge Ildsvaader, Vitruv.
I. 7. Ogfaa andre Guder, faafoin Venus, Mars og Ceres, havde 
deres Templer uden for Stæderne. Den fortie : for at alt hvad der 
kunde fritte til Vellyft blev bortfjernet; Mars, for at Borgerkrig 
blev forekommet; Ceres endelig, for at Sædernes Reenhed blev be
varet i dem.

Ikkun de fidfte Ord, fom jeg troer at maatte forftaae 
anderledes end ColLellini.

TEPHRAL APE TERMNV (eller TERMVNV) 
PISEST ESTV ville neppe kunne forklares med fuldkommen 
Sikkerhed, inden flere etrufcifke Monumenter opdages, paa 
hvilke de maafkee atter forekomme i faadan Forbindelfe, at 
deres Mening vorder klar deraf. Om PISEST ESTV er der 
ingen Tvivl. Det fkal være Virkningen af Offeret, at Vulcan 
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vil for Fremtiden afvende Ulykke, og fölgelig ikke heller 
nedfende nogen derfor advarende Lynllraale. Og hvad enten 
nu TEPHRAL er Offerdyrets Kiod eller det er Participiet, 
in cinerem redige ns, faa bliver det altid det fom var 
frcmbaaret paa Alteret. Ikkun Ordet APE giör nogen Vanfke- 
lighed: men Meningen vorder langt lettere sorftaaelig, naar 
det oversættes med post; hvortil ogfaa de af Lanzi’s Værk 
samlede Exempler (§. i) fulkommen berettige. Sikkerheden 
for onde Varflcr fkal efter min Forklaring udflrække fig post, 
retro terminum, in postica linea, hvilket Ordene 
PVSTI, POSTNA, PVSTNA paa de Eugubinfke Tavler be
tyde. Men hvilken Terminus? Paa Omkredfen af Puteals hel- 
ligede Indhegning kan her ikke tænkes, da denne var faa 
liden, Önfket altfaa af ingen Vigtighed, og man ei heller kunde 
bruge Guden Termini hos <le Gamle faa hoihcllige Navn til at 
betegne flig Ubetydelighed med. Det er da vel rimeligere, at 
Staden Cortona’s Deus Terminus forflaaes. Og naar vi nu 
læse et Sted hos Frontinus: quædam pars Thusciæ li
mitibus et nominibus ab Etruscorum Aruspicum 
doctrina et nuncup atione designatur*);  og mindes 
hint gamle Sagn, at Nymphen Bigöe har fkrevet en Bog de 
Terminis, af hvilken Numa lærte, at Jupiter var Grændfe- 
lkiællenes Belkytter og Bevarer; famt at Konflen at beltemine 
Grændser var kommen sra Etrufkerne, fom havde faaet den af 
Jupiter**):  da vil det vorde end rimeligere for os, at den 
Terminus, fom omtales i Infcriptionen, er Grændfen for Cor- 

*) De Coloniis, hos Goes Rei Agrariæ auétores et leges, pag. 117.
•*) Et gammelt Fragment af Nymphen Bigoes Bog-, i Gori’s Museum 

Etruscum Tom. II. p. 49« 50. figer; Quuin autem Jupiter terram 
Etruriæ vindicavit, constituit, jussitque metiri campos, signarique 
agros.
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tona’s gamle Gebeet, fom udentvivl var bleven indviet med 
hemmelige og höitidelige Bonner, og hvilken Vulkan nu bedes 
at likkre for Uheld, tillige med alt hvad den omgav: faa at 
naar han atter engang vilcle advare for en Ulykke, denne 
Advarfel ei maatte giælde Cortonas Indvaanere, men dem fom 
boede APE; d,7ro, POST TERMINVM, bag line a postica 
hvilken efter den etrufcifke Landmaalings Grundsætninger llrakte 
sig fra Öder til Vefter*).  Diffe vare altfaa Fremmede, og 
fölgelig efter en ældre Fortids raae Foreftillinger fom oftefl Pien- 
der. Betænke vi nu fremdeles, at Cortona ikke grændfede 
paa alle Sider til andre etrufcifke Stater med hvilke den var i 
Forbund og havde communia sacra; men at den i Sydoft 
havde nær ved fig Umbrien, hvis Indvaanere, de ældfte i Ita- 
lien**),  havde, inden Romerne bleve mægtige, fort Krige 
med Elrutkerne om Overherredømmet ***);  faa torde maalkee 
Infcriptionen nedftamme fra en Tid da begge Nationer endnu 
vare Fiender. Siden , efterac Etrulkerne havde vundet Over
magten, bleve de forligte og nöie forenede, endog ved Reli
gionens Baand, da det fees af de Eugubinlke Tavler, at Etru- 
fcitke Stammer toge Deel i Umbriske Offringer **** **••*)).

•) Paulus, Abbreviator Festi, apud Passerium in Præfatione ad Parali-
poin. Dempsteri peg. X.

Dionyf. Halic. II. c. 49. Micali I. p. 57. Niebuhr Röm. Gefchiehte 
I p. 97.

****) Strabo V. c. 10. p. 114 Tzschukke. Micali I. p. 59. 107.
**••*) Micali I. p. 60.

Coltellini hai' giort opmærkfom paa et Slags Riim i denne 
Infcripton. ARSES - VVRSES. SETHLANL - TEPHRAL. 
TERMNV - ESTV. Han bemærker tillige faadanne AlTonanzer 
og Allitterationer paa flere Steder af den förlte Eugubinlke 
Tavle. Saafom Lin. 12. 19. 27. 28. ligefom og det gamle Car- 



32

inen Saliare har dem ved enhver Linies trefolde Iglen tagel fe 
og det samme finder Sted ved magifke Lægeformeler, fom an- 
föres af Cato (de Re Rustica rap. 160) og andre gamle For- 
fattere. Grækerne havde intet af dilfc Affonanzer og Allittera- 
tioner; men vel de öfterlandfke Folk, og Nordboerne foin 
nedstammede fra difife. Ja det er jo endnu ikke fuldkommen 
afgiort af hvad Stamme Tyrrhenerne vare, og om ikke den 
Mening der udleder deres Æt fra Rhætierne, bör foretrækkes 
hiin anden, fom giÖr dem til Lydier eller Pclasger *).

*) See herom Lanzi I. p. 17. hvor i Noten de foifkiellige Meninger ere 
korteligen fremfatte. Niebuhrs römifche Gefchicbte I, p. 64. folg, 
og WXclismuths ältere Gefch. des römifchen Staats p. 81.

Hvad endelig vor Inscriptions Alder angaaer; da horer 
den, faaviclt jeg kan fkiönne, til de meget gamle. Bogftaver- 
nes Form er fielden, især d (R) ifteden for q, hvilket og paa 
tvende Steder læfes G- Bogflavet 8 (det græfke (p) er dannet 
ligefom paa de Umbrifke Monumenter, paa Frentanernes Myn- 
ter, og paa nogle ældgamle Præg, hvilke fædvanligen tilfkrives 
Pæftum, som formodentlig hedte Biftuvium, inden Grækerne 
nedfatte fig der og kaldte Staden Pofidonia. Skriften gaaer, lige—- 
som de Ölterlandfke Folks og de ældfte Grækers Skrift, fra 
Höire til Venflre. De yngre etrufcilke Infcriptioner læfe fra 
Venftre til Höire. I dc alleryngfte ere Ordene fkrevne med 
latinfke Bogftaver, og de ere forfattede i begge Sprog, det 
etrufcilke og det latinfke. Alt dette fammenlignet med vor In- 
fcription, og de Formodninger fom i VI ere yttrede om 
dens Indhold, synes at begrunde Paaftanden om dens liöie Al- 
derdom. Men vor Kundlkab om Sproget belv og om Nationens 
Monumenter, er endnu alt for meget i fin Begyndelfe, til at 
vi torde fælde nogen affigende Dom.
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'V Knud 4. eller den Hellige var don anden i Ordenen, som 
i Alderen, der af* Svend Est ridsens Sönner rcgjercde efter hin- 
anden i Dannemark; han var den 6te eller yde Konge, fom 
havde flaaet Mynt her, ligesom man nemlig regner enten Knud 
den Store eller dennes Fader og Formand Svend Tveslcjceg for 
den förfte danfkc Numismatilke Konge. Knuds Regjering i 
Danmark var ikke lang; ikkuns fra 1080-86; men den ind- 
faldt paa en Tid, fom fynes at have været liældig for Landet, 
og hvor lige indtil det ftore Opror, fom endte denne Konges 
Liv, faavel indvortes og udvortes Roelighed fom en almindelig 
Velftand herlkede. Agerdyrkning og Qvægavl vare fom nu, og 
Fitkerie uden Tvivl mere end nu Landets fornemfte Nærings- 
veje; og paa faavel Udövelfen af dille fom paa Handel med 
Produkterne heraf, der ene ved Fred i Landet og ved Sik- 
kerlied for Fjenders og Roveres Overfald betingecles, beroede 
Landets Velftand. Men for Krige imellem fig indbyrdes fynes 
Landene i Norden at have været frie, fiden Svend Estridsen 
og Harald Hardraade sluttede Fred med hinanden io64; og 
endnu mere, da denne Fred efter den futiles Död fornyedes 
eg bekræftedes mcd hans Sönner Oluf og Magnus 1067; af

E 2 
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hvilke den forfte endog ægtede den danfke Konges Datter. 
Svend Estridsens to foretagne Tog til England i Aarene 1069 
og 75.. opnaaede vel ikke deres Henligt, at tilbagevinde dette 
Rige, men faavel s^adanne Tog kelv, som Udrustningerne til 
samme, naar de ikke vare ledsagede af fjendtlige Overfald i 
Landet, eller af Fjendernes Plyndringer paa Soen, vare i de 
Tider neppe forbundne med flore Bekostninger; overalt have 
nok ditfe Toge paa England ved de Plyndringer der i Landet 
fom dermed vare forbundne, maafkee og ved de Midler, fom 
derved ftundom anvendtes for at blive dilfe befværlige Gjefter 
qvit, været for Landet mere indbringende, end til Tab for 
famine.- Det meile hvad ved faadanne Foretagender tabtes, var 
nok Mennefker; men hvorpaa dille Lande i de Tider synes at 
have havt mere Overflodighed end Mangel. De Venclifke Folke- 
flags Overfald paa de danfke Lande havde K. Magnus’s store 
Sejer over diffe Horder i Aaret io45. for en Tidlang standfet; 
og Sveiid Estridsens Aarvaagenhed imod diffus Söeröverier, ifær 
dennes Sons,, vores Knuds > bestandige Soetoge og Færfel paa 
Havet til faavck at tugte ditle, fom ifær de öftligere Söcrövere? 
Letterne, Semberne og Kurenerne, faavel under hans Faders 
fom ogfaa under hans Broders Harald Ileins Regjcring, gjorde 
Farten paa Havet sikker, og befriede Landet fra Overfald af 
diffe raue og gruforame Rovere. Det er derfor intet Under, 
at Kong Knud, fom allerede under de forrige Regjeringer 
havde lkaffet Landet clifle Fordele, tiltraadte med' almindelig 
Biefald og Yndeft lin Regjering, og at han foresandt Landet i 
temmelig almindelig Flor og Velftand; rimeligt er det endog— 
faa, at han ved sine Söetoge, en paa de Tider ikke ufordeel—
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agtig Næringskilele, kan have erhvervet fig felv betydelige Rig- 
domme. Han kunde derfor vel ogsaa, lom der fortælles om 
ham, faavel fore et for de Tider glimrende Hof og holde 
mange Hoffolk, af hvilke vel ifær Forforgelfen af hans mange 
Brödre, fom det hedder, at han for det incite holdt hos fig, 
maae have været koftbar, fom ogfaa fin hele Regjcring igjen- 
nem vifc megen Gavmildhed, faavel imod Trængende i Almin- 
delighed som mod de Geiftligc i Besynderlighed, for hvilke han 
paa alle Maader, ived at soröge deres Glands og Anseelse vod 
borgerlige Fortrin og deres timelige Fordele ved Gaver og rige 
Stiftelfer, förgede paa det omhyggeligste.

Efter alt dette, og da Myntning af egne Penge alt havde 
været i Brug under liere af de foregaacnde Konger, kan man 
vel vente, at denne Konge vil heri ikke have flaaet tilbage, 
men at under ham en betydelig Mængde Penge vil have været 
i Gang i dilfe Lande. Et vigtigt Vidnesbyrd herom giver os 
Fortællingen om den Maade, hvorpaa Kongen straffede den 
almindelige Opstand, fom fkeete imod ham as hans Flaade ved 
hans forehavende Tog imod England. Kongen berettes nem
lig at have til Straf for denne grove Forbrydelse paalagt det 
famtlige Mandfkab paa den hele Flaade de haardefte Boder, 
og diffe angives at have udgjort 4o Mk. Penge for enhver 
Styrmand og 5 Mk. for enhver liinpel Baadsmand, Suhrn gjör 

- herover dun ikke ufandfynlige Beregning, i det han antager en 
Befætning af 5o Mand for hvert Skib, og anfætter i Mk. Penge, 
efter hvad den fige-s at have gjeldet til Valdemar I’s Tid, til 
5 gamle danfke Rixdalcr, hvilket neppe er for hoit anfat, at 
det hele Belob af diffe Boder maae have udgjort en Sum af 

■> 4*
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647600 Rixd., om hvilken Knytlinga-Saga vidner,' at den 
vik'keligen blev betalt i Mynt. Er dette nu rigtigt, kan man 
med Sandsynlighed dutte deraf, at en god Forraad af Penge 
har været forhaanden i Landet; og lad endog en Deel heraf 
have været fremmede, og da formodentlig meft cngelfke Penge, 
faa fkjönnes det dog heraf, at Landet har paa den Tid været 
rigt og altfaa vel har kunnet have Raad til, at have egne 
Penge i ikke ringe Mængde-

At Dannemark havde paa denne Tid egne Penge, og i 
det ringelte fra Knud den Stores Tid havde havt dem, om- 
tvivler nu omltunder ingen; overblevne Mynter i tilstrækkelig 
Mængde bevife dette. Men hvilke dille ere, fra Indforelfen 
af egne Mynter i Landet indtil Knud den Helliges Tid, troe 
vi det faa meget mindre upaflende her at indføre en Overligt 
af, fom en faadan forhen ikke haves, og denne mueligcn 
kan biedrage til at bringe noget mere Lys og Rede i Anord- 
ningen og Beflenunelfen af endeel af dilTe.

Knud den Store, der fom Enekonge i England fra 1016 
til fin Död io55 har her ladet flaae en faa flor Mængde Myn- 
ter, da lian tillige paa denne Tid regjerede i Dannemark, og- 
faa af og til, fkjöndt foi' det nielte opholdende fig i England, 
befögde dette Rige, kan man ikke tvivle, jo ogfaa vil i fit 
Fædrcnerige have ladet flaae Mynter. Vi troe ogfaa med Sik- 
kerhed at kunne fremvife heraf, fom virkelig ere flagne hos 
os. Men Spörgsmaal er, om Landet ikke for ham havde egne 
Mynter, eller om hans Mynter bör at anfees for vores ældfte 
hos os felv flagne Mynter. Adskillige af vores ældre Skriben- 
lere, Bartholin den Yngre, Bircher od og Mulenius have 
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troet det förfte, og ifölge de gamle Historieskriveres*  Efterret- 
ninger om Mynts og Penges tidlige Brug her i (Norden antaget, 
at för Knud den Stores Tid og selv for Christendommen havele 
Mynter, især mindre og af Kobber, været flagne her i Landet. 
Ogsaa Suhni i Fortalen til det danfke Myntværk fees at hælde 
til denne Mening« De have da holdet for, at vel adskillige af 
vores endnu overblevne Mynter, dels de mindre Bracteater, 
dels de ringere og grovere med enkelte Bogstaver eller simple 
Tegn og Figurer forbynede Kobbermynter hertil kunde henrcg- 
nes. Andre derimod af vores ældre Skribentere,, den ældre 
BartholinSperling og Lauer ent zen have ikke vovet at til
lægge difTe Myntflykker en faa höi Alderdom eller at före dem 
ucl over Knud den Stores Tidsalder; og da. det nu nok ogfaa 
kan anfees for at være med gyldige Grunde bevift, at Bractea- 
ternes Oprindelfe i Almindelighed neppe naaer til Knud den 
Store, og at deres Brug i Norden förft fenere er bleven anta- 
gen *);  og da de omtalte smaae og grove Kobbermynter ved 
deres Lighed med andre Mynter,, hvis Alder er bekjendt, dels 
ogfaa ved andre Kjendemærker let röbe en fildigere Oprindelse, 
bliver neppe nogen Grund tilbage,, hvad man ogsaa vil troe 
eller ikke troe om egne Mynters Tilværelse i Landet i Heden— 
fkabets Tider, til at antage andet, end at af faadanne i det 
ringelte ingen mere er tilovers, og at af diffe, hvad ogfaa 
nok er den fædvanligfte Mening,, ingen ældre findes-, end af 
Knud den Store.

See: Afhandling omBracteaterne og om difTes foregivne Oprindelfe fis
Norden, i Skandinav. Litteratur. Selfk. Skrifter 1803. S. 117»
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Dog en Mynt udgives endnu for at fkulle kunne gjore 
Knud denne Ære stridig og tilvende hans Fader K. SpencZ Tve- 
skjeg samme; og denne Mynt, hvis den virkelig er faadan, kom 
den forcgives at være, og er ægte og gammel, kunde i det rin- 
geflc vel med nogen Grund gjöre Paafland herpaa. Den findes 
udgivet i Myntværket under No. 85 iblandt Svend Estridsens 
Mynter, men i Anmærkningerne, som ere forudfkikkede Til- 
lægget til dette Værk, ligesom det ogfaa fkeer i Suhms Ilifto- 
rie af Dannemark III. S. 424. tillægges den beflemt Svend 
Tveskjeg. Den figes i Myntværket at være tagen fra Lane-

V

rent zen Museum regium, men findes hverken i den Kongelige 
Myntfamling eller vides forellen atvære, ellei’ nogenlindo at have 
været i Dannemark. Keder i fin Afhandling: Numi aliquot 
ex argento præstantissimi etc. Lipsiæ 1706. 4to, har ligeledes 
udgivet denne efter et Exemplar i det Äongel. Svenlke Antiqvi- 
tets-Archiv; og dette er uden Tvivl det enefte, fom er til, 
hvis det endnu haves der, af denne berömte Mynt. Keder 
udgav tilligemed famme adfkillige andre, fom han tillægger K. 
Oluf Skotkonung i Sverrig; eg da denne med diffe er paa 
Indskrifterne nær paa det fuldkomnefte overeensstemmende, er 
det naturligt, at han tillagde famme den med hin Konge fam- 
tidige Regent i Dannemark; hvortil forreflen ogfaa Myntens 
Udfeende og Belkaffenhed, fom er aldeles lig adskillige af den 
Engelfkc K. Æthelreds Mynter, kunde lede ham, Han maatte 
endnu mere beftyrkes i denne Mening, da han fn art efter 
fandt endnu en anden hine igjen ganlke lig Mynt, hvilke alle 
tilfammen endog vare af en Myntmefler, Godvine; og hvilken 
fidfte han uden ringelte Tvivlsmaal troede fig b er retlig et at 
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tillægge den paa samme Tid i Norge regjerende Kong Oluf den 
Hellige*).  Men allerede dette saa höift ufædvanlige Særfyn, at 
af tre paa cn Tid i tre forfkjellige Riger herlkende Konger 
skulde findes fra saa gamle Tider tre hinanden saa fuldkommen 
lige og af samme Myntmefter forsærdigede Mynter, maae op- 
vække grundet Mistanke imod den rigtige Sammenhæng med 
denne Sag; allerhelft de to Stykker af diffe ere aldeles enkelte, 
og det fidlte, fom Keder felv besad, nu ikke mere vides, hvor 
befinder kig.

*) S. Kederi: Numus aureus Othinum exhibens &c. Lips. 1722. p. 71, og 
Afbildning e.f Mynten i Myntværket paa Tab. XXVIII. n. I. iblandt 
Norflce Mynter. Underligt ellers, at man ikke snarere har tilegnet 
Oluf Trygvesen denne Mynt, hvis Regjeijngstid bedre falder sam
men med de to andre Konger; da Oluf il. Hellige dog nok forft 
korn til Regjeringen et Aar efter Svend Tveskjegs Död.

Vid. Sei. hist, og phdosoph. Skr. I Deel 1821. F

Overensstemmelsen af diffe Mynter med hinanden gjör det 
uden Tvivl nodvendigt, at underkaste dem tilfammen en og 
famme Skjebne, faa at de, saa at lige, maae ftaae og salde 
med hinanden; i det ringeste i Henseende til den dem hidtil 
givne Udlægning. Alen som allerede den bekjendte Forfatter 
af: Beskrifnirig ofver Svenska J'Iynt- og Skåde-Penningar, 
Cancellieråd Bereit har opvakt Tvivl mod Rigtigheden af For- 
klaringen ved hine den Svenfke Oluf Skulk onnung tillagte Myn- 
ter, og yltret, at dille turde vel fnarere være Engellke end 
Svenlke, faa har nylig en anden fvcnfk Lærd, Hallenberg, i 
Skriftet: Anmarkningar ofver forstå Delan af S. Lagerbrings 
Svearikes Historia. Stockholm 1819. 8. med, fom mig synes,
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meget gyldige Grunde godtgjort, at fornævnte Mynter ikke til— 
hörc nogen svenlk Oluf, men aldeles ere at tillægge nogen 
engelfk, fkotfk eller irlanclfk Konge af dette Navn; hvorefter 
da sikkert ogsaa den sormentlige Ret , kom enten Norges Oluf 
den Hellige eller Danmarks Svend Tveskjeg kunde have til for- 
nævnte med hine £aa aldeles overensstemmende Mynter, maae 
bortfalde. Vi troe faaledes, at have al rimelig Anledning til 
at antage, at diffe paa Keders Vidnesbyrd hidtil allene hvilende 
Mynter af den danfke Svend og den norfke Oluf enten ere 
fallke og eftergjorte, hvad i Sverrig, hvor den famme Keder 
selv *)  faa meget klager over det Uvæsen, som hermed drives 
i dette Land, ikke kan være paafaldende, eller at de ere urig- 
tig læftc og belkrevne, eller endelig, hvis ingen af Delene 
maatte være Faldet, at de dog bor anderledes forklares og 
maae bestemmes efter de famme Regler, fom det med de fore- 
givne K. Oluf Skot honnings Mynter er fkeet af Hollenberg, 
og at de fölgelig ligefom dille blive at tillægge ikke nogen danfk 
eller norfk, men engelfkc, lkotfke eller irlke Konger.

*) See Afhandl. Runa in numis vetustis 'diu qua s ita &c. Lips. 1704. p.
3. sequ.

At af Knud den Store ere Mynter tilovers i Overflödig- 
hecl, er en bekjendt Sag; den nye Fortegnelfe over dille af 
den kongelige og af private Samlinger her hos os vil levere 
deraf et Antal af over 200 forfkjellige Stykker; ikke heller tage 
vi i Betænkning at henfore diffe Mynter til os, fkjöndt det er 
vift, at de allerflefté af dille ere flagne i England, da Knud 
paa engang regjerede baade der og i Dannemark. Knuds en-
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gelfke Mynter robe lettclig de paa dem angivne engellke Mynt- 
fleder, hvis Antal i nysnævnte Fortegnclfe vil ftige til omtrent 
4o; ligesom ogfaa tildeels de Engellke Myntme(teres Navne, 
hvoraf paa famine Sted ville forekomme omtrent i oo forlkjellige. 
Denne Mængde af Myntfledcr og Myntmeflere forklares let af 
Æthelreds Love om denne Sag, hvori bydes: at der skulle 
være tre Myntmeflere i hver anfeelig Havn, og een i hver en 
anden , og de have deres Underarbeiderc under ovenmeldte 
Straf — at milte Haandcn eller, efter Omstændighederne, Li- 
vet — hvis de ei flaae reen og vægtig Mynt*).  Men denne 
Myntmeflerne og deres Undcrarbeidere paalagte . Anfvarlighed 
kan tillige med Grund anfees fom Anledning til, at diffes Navne 
faavelfom Myntfledernes paa Mynterne altid blive anförte. For- 
retten tjene dilTe Navne i de Kongers Mynter, hvorpaa de fo- 
rekomme, til et beqvemt Middel ved den speci eller e Anordning 
i deres Mynter. At imidlertid Knud den Store, foruden fine 
mange engelfke Mynter, ogfaa i Danmark har ladet llaae Myn
ter, og at af disfe endnu ere tilovers og ere bekjendte, troe 
vi at være fikkert; men at de ere faa og tildeels vanlkelige at 
kjende og fra Knuds engellke Mynter at adlkille, vil ved fol
gende Bemærkninger findes forklarligt: Knud opholdt fig fra 
den Tid, han igjen efter Æthelreds Död havde fat fig fall 
paa Englands Throne A. 1016. og i famme Aar ved K. Ed
munds Död var bleven Enekonge der, faff den mefte Tid 
han rcgjerede, i England. Ikkuns ved enkelte Befög var han

*) Suhms Historie af Dannemark RI. S. 348.
F 2
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denne hele Tid igjennem i Dannemark; eengang nemlig i Aaret 
1019; ostere vel i Aarene io25-2g; men da meclt, deels for 
at bringe Landet igjen i Roelighed, bom hans Sön Ilarthe-Knucl 
enten ved egenmægtig at tiltage fig Kongenavnet, eller dog ved 
at overlkride den ham til Rigets Beftyrelfe overdragne Fuldmagt, 
synes at have sorftyrret, deels for at ende Krigen med Norge, 
og at underkafle sig dette Rige; ogfaa gjorde han i diffe Aar 
fin berom te Romerreife. Fra 1029 indtil fin Död io35. var 
'Knud behändig igjen i England. At i Danmark til denne Tid 
ikke egentlig har været Mangel paa Penge, kan formodes af 
den ftore Mængde heraf, fom baade under den forrige og un
der denne Regjering blev fra England hertil indbragt, deels 
ved. Plyndringer, deels ved den engelike Skat, Danegeld kal
det, deels ved Knuds Befög i Landet og andre Foranstaltnin
ger til dets For deel'. Heller ikke*  kan endnu Brugen af Penge, 
fom faadanne, have været meget almindelig i Danmark, da 
faavel Skatte fom Boder endnu altid findes ansatte i Varer; 
fkjöndt diffe dog vel ogsaa undertiden bleve afgjorte med Sölv 
og Penge. Imidlertid kan man ikke undre sig, at Knud, som 
vecl andre baade geiftlige og verdslige Foranstaltninger fögde at 
forplante cle Engelfkcs Fortrin i Cultur og Kundfkabcr paa fin 
Fædrenegrund, ogsaa har önfkct og gjort Forsag paa at ind- 
före Myntning as egne Penge i Danmark; og vi fkulde finde 
tlet mere besynderligtr om han, som flog saa mange Penge 
i England, havde for f omt dette, og havde til S111 Sön, Har- 
ihe-Knud, om hvem det ikke er tvivlsomt, at Penge her i 
Landet ere flagne, overladt denne Ære. Men da diffe förftc 
Mynter i Danmark liöift rimcligen ere blevne forfærdigede af 
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engelfke Myntmeflere og i Efterligning af engelfke Mynter, og 
det tilfældigviis traf fig, at til förlte Myntfted i Landet valgtes 
en Stad, hvis Navn var det famme, fom den mceft fædvanlige 
Myntltads i England, Lund og London, der begge paa de 
Tider fkreves paa eens Maade, bliver Vanskeligheden i at ad- 
fkille difle Mynter fra hinanden derved faa meget ftörre. Vi 
troe imidlertid at kunne med god Grund for Knuds danfke 
Mynter antage folgende:

2) Adv. ENVT REX DENORVM A. Kongens Brystbillede, 
paa Hovedet en Hjelm befat med Liljer, i en buet Ind-

■ ' , /■

fatning.
Rev. Indskriften noget utydelig, men fynes at kunne ud— 

tydes: OEVN ON LVNDEN. Paa Midten: et lidet Kors.
Myntværket Tab. II. n. 30., hvor dog urigtig læfes 

DANORVM for DENORVM.

2 Adv. ENVT REX DENOR. Bryitbillede med en takket 
Krone i en rund indfatning.

Rev. . Indskriften utydelig, hvoraf dog B'egyndelfcn 
kjcndelig: GODV. eller GODM., det øvrige ulæfeligf

Sammesteds n. 32. Mynten er ikke i Kab. men er tae;en fra 
de Langebekfke Tegninger, og figes der at være fra As, 
fetior Bvockmann i Stockholm.

5) Adv. ENVT REX ANGLORVM. Brystbillede med Hjelm 
eller Krone med lige opftaaende Takker og et Baand 
omkring med nedhængende Flige.

Rev. Indskriften utydelig, men fyncs at kunne udly
des: GODM — OLVND. Paa Midten: et lidet Kors.

(I Hr. Cane. R. Thomsens Samling).
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4) Adv. ENVT REX IND. Bryftbillede med en ftraalet Hjelm
uden Indfatning.

Rev. GRIM ON LVND. Et ftort dobbelt Kors mcd
Halvmaaner paa Enderne.

(Hos Samme).
5) Adv. ENVT REX NRIC. Bryftbillede mcd en Hjelm med

aabne Straaler uden Indfatning.
Rev. ALFNOD ON LVND. Et mindre dobbelt Kors. 

(I deu kongel. Samling).
Diffc Mynter erc eller formenes dog fandfynligen alle at 

være fra een og famme Myntftad, Lund. De have tilsammen 
Præg, der ere forlkjellige fra dem paa Knuds sædvanlige en— 
gelfke Mynter, og Navne af Myntmeflcre, der alle ‘ere be- 
kjendte nordifke. Ogfaa det flette Præg og ifær det urede og 
uordentlige i Indskrifterne fynes at vife, at de ikke ere flagnc 
i England, og maafkee ikke engang alle fkaarne af engelske 
Myntmeftere, men tildeels af danfke, der ved dem kunne være 
oplærte og endnu ikke have været övede i Kunflen. Kongens 
Titel i det ringelte paa de 4 af ditle Mynter fynes ogfaa at 
tyde paa deres Oprindelfe fra Danmark. Han kaldes paa de 2 
förfle Rex Denorum for Danorum, ved en sædvanlig Brug 
hos de ældre engelske Skribentere; paa den förfle tilföyes et 
A. for at betegne ham tillige fom Konge i England. Mynten 
n. 3. angiver vel Kongens Titel: Rex Angl orum:, men, forme
delst Indskriftens Lighed paa Rev. med den foregaaende Mynt 
og Prægets Uovereensftemmelfe med de övrige engelfke Myn
ter af denne Konge, fynes den dog fnarere at være en dansk 
end en engelsk Mynt. Knud kunde nemlig vel, ogfaa paa en 
Mynt flagen i Danmark, kalde lig Englands Konge; mueligcn 
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kan det ogsaa lkyldes Myntfkjærerens Skjödeslöshed eller Mage- 
lighed i blindt at efterligne fit engehke Mynfter. I al Fald, 
hvis Mynten ikke er danfk, er den neppc kra nogen af Knuds 
egne cngclfke Stater, men er da fandfynligen flagen af en af 
Knuds Vafaller i det nordlige England eller i Skotland; lige- 
fom endog Mynter haves med hans Navn flagne i Irland, hvor 
man ellers ikke veed, at han nogentid har havt noget Herre- 
domme * **)). Ligefaa kunne maafkee adfkillige Mynter af denne 
Konge med fædvanlige Præg men med ulæfélige og tildeels bar- 
barifke Indskrifter forklares paa Tamme Maacle. Mynten No. 4. 
har til Titel: REX IN D. fom synes beqvcmt at kunne forklares 
Rex in Dania', og No. 5. har TføazNRIC, fom formenes fand- 
fynligen at kunne læfes: Rex Norici. De gamle cngclfke Skri- 
bcntere bruge Ordet Noricum for Norvegia, og Norici for 
Nor vegi , og det er ikke utroeligt, at Knud paa nogle af 
fine Mynter har kaldet fig efter dette Rige, og at ditfe maa- 
fkee egentlig vare flagne til Brug for dette.

*) V Pinkerton Essay on Medals. London 1789. T. II. p. 123. og' Suhm 
Danmarks Historie. III. S. 702. fiilg.

**) Sjrtlmann Vita Alfredi. Oxonii 1678» p. II»

Hvor faa nu end clifTe Stykker af Knuds famtlige Mynter 
X.

cre, troe vi dog i dem at have et tilstrækkeligt Beviis for, at 
af denne Konge virkelig ere Mynter flagne i Danmark.

Harthe-Knud eller Knud 5. efterfölger fin Fader Knud 
den Store io55 paa den danlke Throne; han bliver derimod 
förlt tillige Konge i England ved hans Broders, Harald Ha- 
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ref ods Död io5o, hvilken Englænderne havde S0111 nærværende 
ved hans Faders Död valgt til deres Konge. Denne fidfte Kon- 
ges Mynter har man sædvanligt medtaget i alle danfke Mynt- 
fortegnelser, og det kan maafkee undlkyldes dermed, at han 
var en danfk Prinds, som ogfaa vilde have efterfulgt. fin Bro- 
der paa den clanfke Throne, ligesom denne efterfulgde ham 
paa den engellke, hvis han var blcven den længftlcvende; og 
man har, da Harald dog i England xax Harthe - Knuds For
mand , og her blev succedert af denne, imlfkudt hans Mynter 
imellem Knud d. Store og Harthe-Knud. Da alligevel Ha
rald aldrig var Konge i Danmark, og af ham fölgelig ikke 
heller Mynter ere flagne hverken i eller for Danmark, ere hans 
Mynter os i Grunden uvedkommende, og burde uden Tvivl 
rigtigft forbigaaes i danfke Myntfamlinger. Da de imidlertid nu 
engang ogfaa i den kongelige clanlke Myntfamling ere indlem- 
mede, anmærke vi kortelig om dem folgende: de ere i det 
væfentlige lige med Faderens Mynter, og have alle paa Adv. 
Kongens Bryftbillede med eller uden Scepter i Haanden, og Navn 
og Titel til Omlkrift; paa Rev. have de enten et dobbelt Kors 
med Liljer imellem, eller et Kors dannet af fire aflange Skjolde 
famtligen med Myntmcflcrens og Myntftcdets Navn til Omlkrift. 
De ere faaledes af to forskjellige Forme, men i begge fra flere 
forlkjellige Steder, dog langt fra ikke i den Oyerflödighed, fom 
Knud d. Stores', hvorfor og den nys anförte engellke Skribent 
Pinkerton , fom anfætter Prifen paa Knuds engellke Mynter 
fra 5 f. til 2 lit., fætter diffes til 2 lft. overhovedet Stykket.

Ilar the- Knud eller Knud o. bliver saaledes rigtigft og 
sikkerft at anfee som den anden Konge i Ordenen, af hvem vi 
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have egne Mynter. Han rcgjerede i Danmark fra io55 til fin 
Död io42; men i England ikkun fra io4o-42. Alan flutter 
allerede heraf, at han vil have flaaet Mynter i begge Riger, 
og ligcfaa, at Antallet af de fra England, fkjöndt lian der re- 
gjerede kortere end i Danmark, dog ved den ftærkcre Gang, 
hvori Myntningen der var,- vil være ligefaa flort, om ikke ftörre 
end det af Danfke; og begge Dele bekræfte de overblevne 
Mynter. Uarthe - Knuds engelike Mynter, og maafkee ogfaa 
nogle af hans danfke, ere deri lige de foregaaende Kongers, 
at de have hans Bryftbillede med Navn og Titel paa Adv., og 
et Kors med Omlkrift af Myntmefterens og Myntfledets Navn 
paa Rev., men faavel i Billedet og i dettes Beklædning, fom 
i Korfets Dannelfe paa Rev. fremvise de langt flere Forfkjellig- 
heder end Mynterne af de foregaaende Konger. Derimod ere 
de ikke tilovers fra mange sorfkjcllige Steder, ikke heller i fyn- 
derlig Alængde, faa at deres Pris af den anförte engellkc Skri
bent ansættes til 8 Lft. Stykket; de allerflcfte af dem have Sta- 
den Lund til Myntfted. Men herved bliver det igjen tvivlsomt, 
hvilke af diffc ere fra det engelske, hvilke fra det fkaanfke 
Lund? Höift rimeligt bliver dette fidfte i det ringelte om de af 
diffc, fom paa Rev. have det ftore dobbelte Kors og Indfkrift-*  
OVDENCAR ONL. eller SVMERLED ON. fordi af den folgende 
danfke Konge, Magnus, haves Mynter med aldeles lige eller 
dog næften lige Reverfer med cliffe. Den förll anförte Mynt 
fmdes udgivet i Myntværket under No. 2. af denne Konges 
Mynter, og den dertil fvarcnde af Kong Magnus paa Tav. 
XXVIII. under No. 2. af norlkc Mynter; den anden Mynt er i 
Myntværket No. 1, men hvor Indskriften paa Rev., fom er

Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr. 1 Deel 1821. G
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don angivne: SVMERLED ON, ikke er forftaaet og urigtig er 
aftegnet; en Mynt af Magnus med famine Myntmefters Navn 
haves i Hr. Canc. R. Thomsens Samling her i Byen. Ogfaa 
Billedets Overcensftemmelfe paa denne Mynts Aelv. med den 
ovenanførte af Magnus fynes at bevife dennes Oprindelfe fra 
det fkaanfke Lund. Til difFe Harthe - Knuds , fom vi formene, 
temmelig fikkre fkaanfke Mynter af engellk Præg, kan endnu 
mcd megen Sandfynlighcd henföres en af Hr. Canc. R. Thom
sens Samling, der i Prægene er ganlke lig den i Myntværkel 
No. i. af denne Konge, men har til Indskrift paa Rev. OZGOD 
ON LVND.

Foruden diffe IIar the- Knuds enten engelske eller dog 
mcd engelfke Præg forfyncdc Mynter, gives endnu nogle 
andre med nye og befynelerlige Præg, for det mefte med 
ganlke ulæfelige og barbarifke Incllkrifter; dog have nogle en
kelte heraf tydeligt denne Konges Navn, og dilTe lære os da 
at kjende og beftemme de ovrige. Nogle af dilTe have paa Adv. 
en rund Figur, der ved, forn *clet  fynes, cn tilfeict Hals maa- 
lkee lkal foreflille cn Slange; og paa Rev. et Slags Kors af 
fire halve Skjolde. Flere af dilTe haves faavel i den kongelige, 
fom i andre Samlinger, hvoraf een findes aftegnet i Myntvær- 
ket under No. 261. i forfte Claffe blandt uvifle Mynter; men 
de bolternmes ved en aldeles lig og hoift fjelden Mynt, fom 
ikkuns kjendes fra H. E. Hr. Geh. R. Bülows Samling, hvor
fra den er udgiven i Tillægget under No. 1. i denne Konge, 
der har paa Adv. Kongens tydelige Navn, og paa Rev. FARDEIN 
ON LVND. Andre have til Præg paa Adv. et lidet Kors, paa 
Rev. et florre Kors paa en Cirkel eller et rundt Skjold, hvoraf 

i
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to med ulæfelige Indfkrister ere aftegnede paa ansörte Sted i 
Myntværkct under No. 262. n. 63, men en med læselige Indskrif
ter i Tillægget under No. 2, der paa Adv. har: HARDE 
EENVT NVN, hvoraf vel det lidfle Ord ikke let forftaaes, 
men hvori dog Kongens Navn er tydeligt nok tilkjendegivet; 
paa Rev. cr: A.LFRIC ON ALAI. Endelig kjendes endnu en 
Mynt af denne Konge med et lige befynderligt Præg, nemlig 
med et Brystbillede af gantke ufædvanlig Form og med Kon- 
gens Navn paa Adv., med en liden Ring og to fmaae Kors faint 
en Indfkrift, hvoraf ikkuns halv utydeligt er tilbage: . . . ON 
AROCII., paa Rev. Den findes afbildet i Beckers Zweyhun-

/
dert feltene Münzen des Mittelalters. Dresden 1815. Pl. IL n. 
5o; og et fkjöndt noget affliclt Exemplar af famme Mynt i Hr. 
Canc. R. Thomsens Samling bevifer i (let ringelte dennes Ægthed.

Men diffe tilcleels barbariske Mynter kunne ikke være 
slagne i England, hvor denne Kun ft havde været dreven £aa 
længe, og hvor desuden baadannc fynes at være ganlke ube- 
kjendte. Snarere ere de flagne i Danmark i de forfkjfellige Stæder 
i Provindferne, fom fynes paa Mynterne at være antydede, 
Marhuus og Balborg j fkjöndt dog ogfaa een as dem fees at være 
fra Lund, men hvilken da ogfaa er baade af bedre Præg og 
med læfelig Skrift. Maafkee ere de flagnc af Knud i Faderens 
Live, da han under Ulf Jarls Formynderskab havde anmafTet 
lig Kongevældcn, maafkee ogfaa i hans ficlflc Regjeringsaar, 
da han tolv var fraværende i England.

Magnus den Gode? fom allerede fidcn A. io55. havde 
været Konge i Norge, bliver, ifölge indgaaet Forlig med Har- 
the-Knud io56., Konge i Danmark ved dennes Död lobs.

G 2
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Sin Rival til dette Rige, Svend Estridsen, tilfredsstiller han 
for det sörlte, ved ftrax at gjöre ham til Jarl i Sjælland. Men 
dennes Tilfredshed varer ikke længe; thi alt i folgende Aar 
io45. gjör han aabenbar Opftancl imod Magnus, og faaer fig 
endog paa Viborg-Thing tillagt Kongenavn af Almuen. Fra 
denne Tid er beflandig imellem dille to PrætendenLer til Dan
marks Throne Krig lige indtil Magnus's Dod io4y. Svend 
underflöttes fædvanlig i dilfe Krige foruden af den fvenfke K. 
Anund Jacob} til hvem han ftrax efter fin Faders Ulf Jarls 
Drab ved Knud d. Store 1027. havde taget lin Tilflugt, og 
hos ham siden beflandig var forbleven, fornemmelig af Skaa- 
ningerne, Sjellandsfarerne og de andre Oeboere ; Magnus meelt 
af lyderne og sine Norfke. Men den sörfte var ved alle sine 
mange igjentagne Forbog dog altid ulykkelig, og kom aldrig, 
medens Magnus levede, til nogen roelig UdoveRe af den ham 
tillagte Kongeværdighcd. Dog er det ogfaa meget naturligt, at 
Magnus's Regjering i Danmark har ved diffe vedvarende Krige 
været meget forftyrret og underkaftet mange Uroeligheder, kom 
ikke kunde andet end virke uforcleclagtig paa Frembringelsen 
af Mynt i Landet; og man maae derfor billig undre fig, at 
endda faa mange og saa gøde Mynter kunne ve?re tilovers fra 
denne Regjering, fom vi finde, at der ere det.

Magnus’s Mynter ere af to fra hinanden meget forfkjel- 
lige Slags; man kunde kalde det ene det engelfke, det andet 
det nationale Slags. Hine flemme deri overeens med de sæd
vanlige Mynter af de foregaaende Konger, at de have Bryst
billede med Hjelm og Harnifk samt KongensNavn, som dog un
dertiden er heel uordentligt og utydeligt lkrevet, paa Adv., el 



53

ftort dobbelt Kors med Omfkrist af Myntmefteren og Myntfledet 
paa Rev., hvilket sidlte da altid paa de sædvanlige og sikkrc 
Mynter af dette Slags, hvoraf een findes afbildet i Myntværket 
iblandt norfke Mynter paa Tav. XII. No. I., er Lund. Diffe 
cre af denne Konges Mynter de fjeldnefte.

Det andet Slags af Magnus’s Mynter, hvoraf flere for- 
ikjellige forekomme, ere deri imellem fig lige, at de have paa 
Aclv. Billedet af en fidelende Helgen, der dog undertiden er af 
meget raae Dannelfe, undertiden endog fremftilles fom hvad 
fædvanlig kaldes en Salvator mundi', paa Rev. et Kors, men 
fom undertiden er dannet af fire fammenfoiecle Firkanter, un
dertiden er et mindre dobbelt Kors med Halvmaaner i Vinklerne, 
eller ogfaa et ftörre dobbelt Kors, endende i Halvmaaner. 
Indskrifterne ere paa Adv. enten Kongens Navn, dels tydelig 
fkrevet dels med utydelige Charakterer og tildels blotte Streger, 
eller i dets Sted fmaae Kors, Rofer og andre Zirater; paa Rev., 
ligeledes dels med tydelig dels med forflyrret og ulæfelig Skrift, 
Navnet af Myntmefteren og af Myntftedet, hvilket da ogfaa 
her er fædvanligen Lund. Diffe Reverfens Indskrifter, men 
Adverfens aldrig, ere paa de flelte af diffe Mynter med Ru- 
nebogflaver, hvilken Skrift for förlte Gang forekommer paa 
Mynter af denne Konge. Da nu ogfaa Billedet paa diffe Myn- 
ter uden Tvivl med Ret anfees for at fremltille Kongens Fa- 
dcr, Oluf den Hellige, der ftrax efter fin Död 1000, alt i 
folgende Aar ophöiedcs til guddommelig Ære, og fnart fom 
Helgen antoges ikke alene i de Nordifke, men i adfkillige an
dre Europæifke Lande, kan man med Grund kalde diffe Myn- 
ter nationale. Præget af denne Helgen vedvarer for det forfte 
ikkuns under denne Konge, Brugen af Runerne vedbliver der
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imod under hans Eftermand, Svend Estridsen, og findes paa 
alle dennes sikkre og sædvanlige Mynter. Optagelsen af denne 
Landets gamle Skrift, der fkjönnes heraf at have været i Brug 
tilligemed den latinfke paa denne Tid, kan man neppe tilfkrive 
andet end en Mode og en til alle Tider forekommende Foran- 
dringsfyge; dog muelig tillige med noget Henfyn til, at de 
Konger, fom indförte samme, vare blot indenlandske Konger, 
og at de maafkee tillige have havt nogen Forkjerlighcd for 
Landets gamle Sæder og Skikke ; hvilket ogkaa navnlig berettes 
om den fidfte af dilfe. At Runernes Brug ikke vedvarede læn- 
gere, kan man let forklare lig deraf, at de vare ukjenclte i 
andre Lande; thi endfkjönt vel Mynter endnu egentlig kun 
flogcs til Brug hjemme og inde i Landene, udgaves de dog 
uden Tvivl faavel ved Handel fom paa Reifer, ifær af de Geift- 
lige, ogfaa undertiden til Fremmede, hvorved det da maatte 
være vigtigt, at de forte et forftaaeligt Sprog og lignede andre 
Landes brugelige Myntforter. Imidlertid kan vel Af brydclfcn 
af Forbindelfen med England og Mangel maafkee paa F.ngelfke 
Mynlmeftere, fom under cliffe Konger ved deres virkelige eller 
forehavende Toge paa England kan have fundet Sted, have 
tildels foranlediget Indförelfen af dette nationale Præg og denne 
nationale Skrift paa deres Mynter.

Hvad Forfkjelligheden af Helgenbilledet paa Aclv. af dilfe 
Mynter angaacr, da bcftaaor denne ifær deri, at dette paa 
nogle forcftilles temmelig raaet, faa at det neppe fkjönnes, om 
Figuren er ftaaende eller fuldende, og har ingen andre Hcl- 
gen - Attributer end en Kranels, fom en Glorie, om Hove
det; paa andre derimod er denne Forcftilling bedre og kunfli- 
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gere, hvor Helgenen fees fiddende paa en Throne, har en 
Glorie med Straaler om Hovedet, holder den höire Haand op- 
löstet til Velsignclbe, og med den venftre Evangelie-Bogen 
foran Bryftet, kort: er aldeles lig det Billede vaf en Chriftus 
eller Salvator mundi, fom paa de sildigere græfke Keisermynter 
jevnlig forekommer (S. Tillæg, Tavle IV n. i. 2. 3.). Indskrif
terne paa diffe bedre Mynter ere altid med latinfk Skrift og 
angive, ligesom hine ringere, sædvanlig Lund til Myn tflad; 
dog har een SIIPAIN I RA, maafkee Svend i Randers', lige— 
bom ogfaa et Par af de andre angive Myntftedet RAT og 
RATRVSAM, der maafkee ogfaa kan forklares om samme Bye, 
der alt i A. io4o fik fin förfle Kirke, og kan formodes derved, 
fom ogfaa ved fin heldige Beliggenhed til Filkerie og Handel, at 
være tidlig kommen til nogen Flor og Velftand. E11 anden af 
det sidfte Slags af diffe Mynter har paa Rev. N1LVI O FVOI, 
hvorved muelig kan tænkes paa Fyhn.' At denne nye og faa 
at lige originale Foreftilling paa difle Mynter blev fra Begyn- 
delfen raae og uformelig, er intet at undre over ved faavel 
Kunfternes flette Tilstand paa de Tider i vores Lande, fom 
Myntlkjærerkunftens i Besynderlighed, allerhelft man for en 
Foreftilling af dette Slags ikke kunde betjene lig af engellke Mynftre, 
fom man hidtil var vant til. Imidlertid synes denne Mangel at være 
bleven afhiulpen ved Bekjendtlkab med de Byzantinske Keifer- 
Mynter, det man rimeligviis, hvis man ikke för havde det 
har erholdt ved Kongens Farbroder, Harald Hardraades, 
Ankomft til Landet ved denne Tid io44, med fine fra hans 
lange Tjenelte i den keiferlige Livvagt i Conllantinopel erhver
vede Rigdomme. Thi hvad end dette forlkjönnede Helgenbil
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lede paa Magnus's Mynter lkal foreftille, enten en virkelig 
Chriftus eller den hellige Oluf i dennes Lignelse, saa er det 
neppe at omtvivle, at jo Mynfteret dertil er taget fra de Con- 
ftantinopolitanlke Keifermynter, med hvilke det har den fuld- 
konmefte Lighed *).

*) S. hos Banduri Mynter af Joannes Zimisces T. IL p. 738.; af Constan
tinus IX. Duens, p. 748« og paa fl. St.

Svend Estridsen beftcg ved Magnus’s Död io4y. den 
danlke Throne, hyldedes paa nye paa Viborger-Thing, og 
regjerede til fm Död 1076. Alen den ftorfte Deel af denne 
lange Regjering hengik under beständige og for Landet ved 
Skjænden og Plyndring höift odelæggende Krige med Norges 
Konge, Harald Hardraade, der, ligesom han havde arvet 
og tiltraadt det ene as fin Broderbons Riger, ogfaa troede fig 
berettiget til at gjöre Paaftand paa clet andet Förft ved en en- 
delig Fred i A. io64. endtes dilles Stridigheder; og da clet ved 
den norfke Konges Död 1066. truede med 'deres Fornyelfe af 

-hans Sönner Magnus og Oluf, lluttes Freden paa nye end 
faftere, og vedvarer denne Konges övrige og flere af de fol
gendes hele Regjering igjennem. Alan kunde vel faaledes 
vente, at en Mængde forlkjellige Mynter ville være udgaacde 
fra denne Konges langvarige Regjering, den man maafkee 
endog kunde forlænge med de Aar, i hvilke han krigede med 
Magnus om Riget, og i hvilke han, da han dog havde anta- 
get, eller, om man vil, modtaget Kongetitelen, gjerne kan 
have flaaet Mynt, at fige, i fit eget Navn; thi den Keder sie 
Fabel om Mynten, flagen af ham S0111 Magnus’s Jarl, hvil- 



ken, hvis den ikke, som vi snareft troe, er en opdigtet og 
felvgjort Mynt, er en as de sædvanlige Mynter as Magnus 
med Myntmcfterens og et enten utydeligt eller ilde læft og 
ikke forftaaet Myntfleds Navn, agte vi ikke og agter formo- 
dentlig nu omftunder ingen paa*).  Man finder imidlertid ikke 
ved Mynterne felv denne Forventning opfyldt. Thi naar man 
fraregncr de denne Konge urigtigcn tillagte Mynter, bom ogtaa 
i Myntværket cre under ham anförte, bliver ingen andre vi (Te 
Mynter af ham tilbage, end de bekjendte Runemynter, hvoraf 
endeel ere angivne i Myntværket under No. i-55. Af dille 
haves vel nu omftunder et ikke lidet Forraad, og den nye 
Fortegnelfe af den kongelige Samling vil, med Indbegreb af hvad 
i andre Samlinger her i Landet findes, havc at fremftille heraf 
henved 100 forfkjellige; men de ere dog alle egentlig kuns af 
et enefte Præg, og da de uden Tvivl alle tilfammen, i det 
ringelte ingen tidligere, ere komne for Dagen ved et lykkeligt 
Fund i A. 1709. paa Grevfkabet Holftenborg i Sjelland, og 
altfaa bor vores ældre Myntkamlere have været ubekjendte, fore- 
kommer ikke heller i de ældre Myntfortegnelfer af Bircher od? 
JiMuerentzen og andre, paa de hertil urigtig henregnede nær, 
nogen virkelig Mynt af denne Konge. Alen hvad de Mynter 
angaaer, bom faalcdes blive af os, imod de ældre og forhen 
antagne Meninger herom, fratagne denne Konge, da henfores. 
Bracteaterne til Svend Grathe af Grunde, fom ere fremfattc 

*) S’. Kederi: Rund in numis antiquis diu qudsitd &c. p. 21. sequ. Suhms 
Danmarks Hiltorie IV. S. 508. og Mynten felv i Myntværket under 
No. 12. i K. Mflg»»;.

Vid. Sti. hist, og ^hiloso^h. Skr. I Deel 1821. H
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i den sorhen anförte Ashandling om denne Myntfort; Mynten 
No. 85. i Myntværket er alt omtalt, som enten ikke ægte, eller 
ikke danfk, eller endelig kom i ethvert Fald snarere at til
lægge K. Svend Tvesljæg end denne Konge; og Mynterne n. 
82. 83. henföre vi ligeledes til Svend Gralhe3 til hvis Tids- 
alder de efter deres Befkaffenhcd langt bedre pafTe end til nær
værende Konges.

I Præget ere, fom vi alt have sagt det, Svends Rune
mynter, paa nogle smaae Forlkjelligheder nær, alle lige. De 

\ have paa Adv. en .fom et Kors dannet Firkant inden kor en 
Indfatning af fire mod Enderne ved et Kors eller ved Streger 
forbundne Buer, hvoromkring Tndfkriften findes; paa Rev. 
have de et eget Præg, vanfkeligt at befkrivc og endnu vanske
ligere at gjöre fig Foreftilling om, uden at fee det i Afbildning. 
Over Midten nemlig af Alynten gaaer den ene Flöy af et dob
belt Kors, derover og derunder et Gitterværk med Sprinkler, 
hvori undertiden nogle uforftaaelige og ulæfelige Bogftaver, 
derover og derunder igjen tre adfkilte Fehlt, hvori enten Halv- 
Maaner og Kors eller Bogftaver, hvis Betydning dog er faare 
vanfkelig at udfinde. Alan har troet i dette Præg at finde Fo
restillingen af en Myntftue eller det Sted, hvor Mynterne ud
gaves og indvexledes , det faakaldte scaccatium "(echiquier) f 
hvortil fornemmelig Gitterne og det tavlede Gulv, hvoraf man 
troede at finde nogen Afbildning, har givet Anledning*);  og 

*) 5. Schlegels Sammlungen zur danifehen Gefcbichte 2tcr E. 2tes St.
S. 16.
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da neppe herover nogen bedre Forklaring kan gives, kan man 
vel hermed lade sig nöje og troe, at ligesom man paa andre af 
vores gamle Mynter finder asbildede de Reclfkabcr, hvormed 
Mynterne floges, man vel ogsaa engang kan være faldet paa at 
fremftille paa diffe det Sted eller den Stue, hvori de forhånd- 
ledes.

Den vigtigfte Forfkjellighed i diffe Mynter udgjör Ind- 
fkriften paa deres Advers. Den anbringes vel paa dem alle paa 
lige Maade, beflaaer fom ofteft af blotte Runer, undertiden 
dog med indblandede latinske Bogftaver, fjelden alene af diffe, 
og er i dette lidfte Fald fædvanlig aldeles ulæfelig; men For- 
fkjelligheden beflaaer deri, at den enten angiver Kongens Navn 
og Titel, eller ifledet herfor Navnet af Myntmefleren og 
Myntftedet. I förfte Tilfælde lyder den fædvanlig: Sven Rex 
Ta. Tun. Tanim. Tanoim. Tanor. Tanorum eller paa lignende 
Maader, som let forftaaes, naar man erindrer, at Rune-Al- 
pliabetet intet D. havde, og brugte herfor Bogftavet T.; men 
ved dem, fom have Myntmefterens og Myntfledets Navne, ere 
dide ikke faa rede at udbringe. Da ved förfte Slags af diffe 
Mynter intet Myntfted angives, ved de lidfte derimod aldrig 
forekommer Staden Lund, kom dog hidindtil havde været og 
formodentlig ogfaa under denne Regjering, som under de nær- 
melt sölgende, vedblev at være den fornem fte Myntftad, er 
det troeligt, at hine ere herfra, og at man ved Udeladelfen 
af Myntftædet har anfeet det tilstrækkelig angivet, at de fra 
Hovedfædet for Mynten i Landet vare udgangne. De Mynt- 
ltæder, fom paa den anden Sort af disle Mynter fædvanlig 
meget dunkelt angives, ere: Athenfo, rimelig Odense; Roini,

H 2 
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uvift om Roeskilde; Rate, uvift om Randers; Ath, Athe og 
Etha, som sormodcs at være for Atcby, Etbaby eller Hetheby, 
de gamle Navne sor Slesvig; Tu og Tumai, hvorved maafkee 
kunde tænkes paa en i Middelalderen ikke ubckjendt Stad i 
Skaane, Tliumatorp , hvor Erkebilp Eskild Ristede et Præmon- 
ltratenfer- Kloder, og der endnu er til som en Landsbye med 
Navn Tommerup, maafkee ogfaa og vel rimeligere, da faa ingen 
af difTe Mynter synes at være fkaanlke, paa noget Sted, kanfkee 
en Kongsgaard, i Jylland eller Sjelland, hvor ogfaa lige Navne 
forekomme; Me, Mi, uvift hvilken Stad, da neppe Middelfart 
endnu var til eller dog kaldtes faaledes ; Vci, formodentlig 
Viborg; Uth, Uthei, maaikee for Odense, da Byen i ældre 
Tider ogfaa kaldtes Uthenfoe.

Da nu forreften, imod hvad man med Grund kunde 
vente, ingen andre Mynter end de anförte eensformige Rune- 
mynter blive med Sikkerhed at tillægge denne Konge, er 
dette endog en Grund mere til at tilegne ham nogle andre, 
hidtil deels meget vilkaarligen deels faare ufandbynligen beftemte 
og for en Deel ikke forhen bekjendte Mynter, der dog ogfaa 
felv frembyde adfkillige antagelige Grunde til en faadan For- 
modning. Diske Mynter ere af to i Hcnfecnde til Prægene tem
melig forfkjellige Slags, dein man derfore ogfaa maatte antage 
at være flagne til forfkjellige Tider under denne Regjering. Præ
get af det ene Slags er i byzantinfk Stiil og hoiflrimeligen Ef
terligning af de conflantinopolitanfke Kcifermynter; hvilken Brug 
vi have viift, ogfaa af K. Magnus at have været antagen; 
hvorfore vi ogfaa troe , at dille Mynter kunne fandfynligen 
henf ores til den famine Tid, eller til de Aar, i hvilke Svend 

X •
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endnu ftred med Magnus om Danmarks Rige. De have sæd- 
vanlig til Præg paa Adv. to ltaaende Figurer i lange Talarer, 
dcn ene undertiden med Vinger kom en Engel; paa Rev. et 
Hort dobbelt Kors med eller uden Halvmaaner i Vinklerne. 
Til Indfkrift paa Adv. have nogle; SVEIN REES, andre ifte- 
det herfor Kors og Bogftaverne IC.; nogle have utydelige Cha- 
racterer eller flet ingen Indskrift. Paa Rev. havciic PVLEET ON I 
eller ON LI eller ligt. Man finder Afbildninger af diffe i Til- 
lægget til Myntværket Tab. IV. af 2den Clade under No. 6. 8. 
9.; een ogsaa i Myntværket paa Tab. II. n. 4. under Christian 
I., der, hvad aldeles ikke er trocligt, henfores til denne Konge 
og meget kunftigen forklares. Ligheden i diffe Mynters hele 
.Udkeende og Ovcrensflemmelfen af deres Reverfer med Mag
nus’s Mynter synes at beftemme dem for denne Tidsalder. 
Forbillede for deres Foreftillinger finder man paa græske Kei- 
fcrmynter i Belkrivelfen af den kongelig danlke antike Mynt- 
famling, i det grevelig - Viczayfke Mufcuin, ligefom ogfaa hos 
Eanduri og Tanini, og de kunne derfor, ligesom de oven 
omtalte Mynter af Magnus, ansees for at være foranledigede 
ved det Bekjendtlkab med de byzantinlke Mynter, fom Harald 
Hardraades Ankomft til Landet bevirkede. Men at faadanne 
(loges af Svend Estridsen, dertil kunde maalkee Anledningen 
være folgende: Harald kom tilbage io44. og forlangde flraxi 
af lin Broderfön Magnus Deel i Regjeringcn af Norges Rige. 
Da dette aflloges ham, forenede han fig med Magnus’s Fjende 
Svend, for med Magt at fætte fine Fordringer igjcnnem paa 
Norge. Det til denne Hensigt foranflaltede Tog blev vel ikke 
udfort, da Magnul fnart forligede sig med Harald og lilftoed 
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ham hvad han fordrede, men i den Tid, da denne Forening 
imellem Harald og Svend varede, troe vi at diste Mynter kunne 
være flague, og formodentlig, fom dog de dunkle Indfkrifter 
fynes at tyde paa, i Lunel i Skaane. At paa faa faa af diffe 
Mynter lindes Svends Navn, kan vel forklares af den korte 
Tid, Forbindelfen imellem ham og Harald varede; og kan 
det vel ogfaa være, at de lignende, fom ere uden Navn eller 
med ulæfelige Navne, og fom deri ogfaa ligne adfkillige af 
Magnus’s Mynter, ere liden flagne af denne fidfte Konge, ef- 
terat han havde forliget fig med Harald. Nogle med dille her 
anforte i Udfeende og Smag af Arbejdet, ligefom ogfaa i Præ
get paa Rev. overensstemmende men ellers i Forestillingerne 
paa Adv. derfra noget asvigende Stykker, som vi dog troe at 
maatte henhöre til famine Konge, maae vi her forbigaae, og 
ville allene for dens Mærkeligheds Skyld befkrive en af dilfe fra 
Hr. Canc. R. Thomsens Samling. Den har paa Aclv. et Bryst
billede indenfor flere Kredfe og en bred Rand, hvori: SVE1NE; 
paa Rev. et dobbelt Kors endende i Halvmaaner med det grælke 
Bogftav M. flere Gange igjentagen i to Rader og Omlkrift: 
PVLEET ON Nil; hvilken Rev. er aldeles lig den paa den Ke- 
derfke Mynt, fom er stukken i Till, til Myntværket paa Tab. 
IV. n. g., og kom faaledes ved denne Mynt bekræftes.

Det andet Slags af tvivlfomme Mynter, der ogfaa fore- 
komme os at kunne melt fanelfynligen henföres til denne Konge, 
ere hidtil fædvanlig tillagte Svend Grathe og findes i Mynt
værket under n. i. 2. 5. i denne Konges Mynter. De have 
paa Adv. et Bryltbillede med Hjelm og en Korsltav foran, 
hvorved sorlkjellige Navne: SVEIN, DORBAERN, ASGOT. 

i
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eller andre ulæselige; paa Rev. et ftort dobbelt Kors med Tri
angler, med Kugler paa Enderne, i Vinklerne; deromkring: 
VVIBERCA. VV1BERGVM. eller ligt, undertiden ogfaa ulæ- 
felig Indskrift Navnet Svein, fom fandtes paa de förfte af 
dilTe Mynter, man kjendte, gav Anledning til, at man tileg- 
nede dem en Kong Svend $ Bircher od antog denne for at 
være Svend Tveskjeg, Lauerentzen og efter ham Udgiverne af 
Myntværket Svend Grathe. Da imidlertid Navnet Svend ved 
Billedet paa di (fe Mynter afvexler med de andre anförte, fkjön~ 
nes det let, at man heri ikke kan föge Navnet af nogen Konge, 
men at Myntmefteren herved maae være tilkjendegivet. Da 
forreften ditfe Mynter efter deres hele Udfeende, dercs Gehalt 
og övrige Befkaffenhed Hemme faa meget overeens med Myn
terne sra Har the- Knuds, Magnus’s og Svend Est ridsens 
Tider, bliver det sikkert det rigtigfle, at tillægge dem en as 
ditfe. Men da vi af de to förite have faa mange Mynter til
overs med deres Billeder, hvilke sra det paa diffe forekom- 
mende faa meget afvige, Svends Billede derimod er af fik- 
kre Mynter hidtil ubekjendt, bliver diffe Mynter uden Tvivl 
fandfynligt at henföre til denne Konge; fkjönt vi forreften 
gjerne tilftaae, at denne Beftemmelfe ikke kan anfees for 
ganfke fikker.

Harald Hein heftiger, fom ældfte Sön ved fin Faders 
Svend Estridsens Död 1076, den danlke Throne og feirer 
over de Forfög, hans yngre Brodér Knud gjorde for at for- 
trænge ham herfra, ved fin Farbroders og Svigerfaders As
björn Eidana-Jarls Hjelp. Hans Rcgjering var ikke lang 
og varede kuns til 1080; men den fynes at have været roelig 
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og, paa nogle Bevægelser nær af nogle af haris m£nge tildels 
uroelige Brödre, uforstyrret; hvad saavel lkyldtes den gode For- 
ftaaelse med Nabocrigerne, fom hans Broder Knuds, Sjellands 
Jarls, Omforg for ved fine Söetog at holde Landet fikkert for 
fjendtlige Overfald og Plyndringer. Af hans Mynter ere, fom 
en Folge af hans korte og ved ingen ftore Foretagender ud- 
mærkede Regjering, intet ftort Antal tilovers; men diffe ere 
rede og let forklarlige, og, med Undtagelfe af de ham urigtig 
tillagte Bracteater, der, faavidt de ere Danlke, fikkert hen- 
höre til sildigere Tider, kunne henföres til to Slags. Det för- 
fte af dille fremftiller paa Adv. Kongens Bryftbillede med Sværd 
i hojre Haand og med Navn ng Titel til Omfkrift; paa Rev
et lidet Kors med Myntmelterens og Myntftedets Navn. Dille 
ere tilfammen, faavidt hidtil bekjendt, fra Roeskilde og Slan- 
gerup. Det andet Slags fremftiller paa Adv. en flaaende Hel- 
gen enten med Bifpeftav til höire eller en Korsftav til venftre 
Side; paa Rev. et Kors af fire Skjolde; paa begge Sider Ind
skrifter, foni paa forrige; og diffe ere famtlige fra Lund. 
Man feer heraf, at Provindferne nu have begyndt ved ftadige 
Præg paa deres Mynter at adlkille lig fra hinanden. Rimeligt
er det, at den paa diffe Mynter forekommende Helgen er den 
famme, som paa Magnus? s Mynter sra samme Stad, den hel- 
lige Oluf, hvis Dyrkelse lige fra hans Död udbredte fig saa 
stærk og holdtes især i denne Stad befynderlig hellig. Som 
Bisp sad her paa denne Tid Eginus, der efter Bilkop Henriks 
Död Hyrede de to til eet forenede Skaanfke Bifpedömmer, det 
Dalbyefke og detLundlke; men fkjöndt Figurerne paa nogle af 
diife Mynter have en Bifpeftav i Haanden, og denne Bisp til sin 



Tid var i megen Agt for fin Fromhed og Hellighed, kan man 
dog neppe troe, at hans Billede her fkulde være fremftilt. 
Alan veed ikke, at de geiltlige Herrer endnu havde bragt det 
dertil i dilfe Lande, at deres Billeder paa Mynten indfortes; 
ikke engang havde endnu den Lundifke Bisp faaet nogen Deel i 
Mynten, hvilket sörft fkeete under den folgende Konge, Knud 
den Hellige. Alan maae vel derfor blot anfee Bifpeftaven i 
Helgenens Haand, ligesom Korsftaven, for et Symbol paa den 
erholdte Hellighed og Rettighed til det dermed forbundne 
Patronat for de troende Sjele i aandclige Anliggender.

Atiövrigt under denne Regjering, da man forlod deubeqvem- 
me Runemynter, anloges igjen den engelfke Form for Mynterne, 
paffer meget vel dermed, at faavel denne Konge felv i hans 
Faders Tid, fom ogfaa hans under denne hele Regjering mægtige 
Svigerfader Asbjörn mcgct havde færdet i England; ligefom 
ogfaa det hellige Billede, enten man faa antager det for Hel- 
genen Olufs, eller for den fromme Bilkops, hvilket dog, da 
under Eftermanden fikkert findes Billedet af en Bifp paa Myn- 
terne, vel ikke var faa ganfke umueligt, ltcmmer godt med 
det fromme og gudfrygtige Sindelaug, fom tillægges denne 
Konge, og som Paven felv i line Breve til ham saa meget 
berömmer.

Vi have faaledes feet, hvilke Mynter have været Hague 
i Danmark sör Knud d. Hellige, og hvilke Afvexlinger Præ
gene paa dilfe have i den Tid igjennemgaact. Men af ingen af 
de foregaaende Konger have vi, naar Knud den Stores en- 
gelfke Mynter undtages, faa mange Mynter endnu tilbage, fom 
af denne Konge; hvortil vi ovenfor have angivet den fandfyn- 

Vtd. Sei. hist. og ^hilosoph. Skr. I Deel 1821, I 
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lige Grund. Knud regjerede i Danmark ikkuns lidet over 6 
Aar, og Antallet af hans overblcvne Mynter, som enten ere 
væsentlig forfkjellige eller dog ved mindre eller ftörre Forfkjel- 
ligheder afvige fra hinanden, ligefom det af vedföiede Fortegnelfe 
vil fees, udgjör over 160 Stykker. Alligevel have vi her, li
gefom ved de næfl foregaaende Konger er fkeet, fradraget 
denne Konges Mynter de ham i Myntværket tillagte Bracteater, 
hvoraf adfkillige ere fremmede, de övrige efter al Sandfynlig- 
hed at tillægge Knud V. Hans övrige Mynter kunne da be- 
qvemt inddeles i 5 KlalTer, hvoraf den förfte har Kongens 
Bryftbillede pan Adv. og et lidet Kors paa Rev., alle uden Tvivl fra 
de fjellandfke Stæder, Roeskilde ng Slangerup. Den anden har 
paa begge Sider det famme Kors, og ere alle fra Lund. Begge 
KlafTer have til lndfkrift: Kongens Navn og Titel paa Adv., 
Myntmelterens og Myntfledets Navn paa Rev. Den tredie Klaffe 
indbefatter nogle faa fjelclne Mynter, der faavel i Præg fom 
tildeels ogfaa i andre Henfeender ere meget forfkjellige fra 
denne Konges övrige Mynter.

Den ilte Klaffe af dilTc Mynter, anförte i Fortegnelfen 
under Litr. A. n. 1-44., ere alle fra Stæder i Sjelland; fikkert 
fra Rocskilde og Slangerup, uvift om nogle ogfaa fra Ringhed 
og Slagelfe. At No. i-3i. ere fra Roefkilde, er vift; om No. 
02-56. ere fra Ringsted, i hvilken Stad Bifkop Svend allerede 
til denne Tid havde opbygget et anfeeligt Benedictiner-Klofter 
den hellige Jomfrue Maria til Ære, er tvivlfomt, men ikke 
fandfynligt; thi Navnene paa dille: Re ? Rec } Ri, ere faa 
ufuldstændige, og Skrivemaaden af flige Navne var i de Tider 
deels faa forfkjellig deels faa lkjödeslös, at Roeskilde gjerne her-
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Af 
der paa de Tider sandsynligen have tillige været 
forekomme paa diffe fjellandfke Mynter 13 for
nu oftere samme Myntmcftere findes paa Mynter 
og ikkuns ved en en eller anden ubetydelig 
afvige fra hinanden, og man maae mærke, at

6?
I

ved kan have været tilkjendcgivet; helft dennes Navn var faa 
lidet beftemt, at den endnu i 12te Aarh. forekommer næv
net Roe skeldu y hvilket let kan have været udtalt Reskeld, 
og være angivet paa Mynterne Re og Rec bor Res. Forreften 
er det nok famme Myntmefler, som findes paa diffe Mynter, 
fkjöndt han fkriver fig forfkjellig, AIfvart og Alfvord, men 
af hvilken Uefterrettelighed i at fkrive fit eget Navn man heller 
ikke kan vente megen Nöiagtiglied eller Beltemthed i at fkrive 
Byens Navn, denne Myntmefler havde at angive. Mynterne 11. 
57-41. ere sikkert fra Slangerup, i hvilken Stad Kongerne paa 
den Tid flundoni refiderte, og hvor denne Konges Brodér, 
Erik Eiegody var födt. Ved de folgende: No. XXXVII-44. 
kunde man maafkee falde paa, da de fkrive Stadens Navn no
get anderledes og have andre Myntmefleres Navne, at de vare 
fra Slagelfe, en til den Ti<l alt bckjendt Stad, hvor Bifkop 
Svend Norbagge havde opbygget en Kirke, opkaldet efter 
Erke-Engelen St. 'Michael. Imidlertid ere Indskrifterne paa 
diffe, hvor Sli og Siage ere de mecft afvigende, ikke anderle- 
des, end at de jo gjerne ved de Tiders Regellöshed. i Orthogra- 
phien kunne forklares om den famme Stad, Slangerup. 
Myntmcftere, 
Myntfkjærerc, 
fkjellige. Da 
der ere lige, 
Omflændighed 
enhver nok faa liden Forfkjellighed vidner om andre Stempler, 
{kjönncs heraf, hvor mange af dilTe have været, og fölgelig, 
hvor flor en Mængde Mynter fra ditfe Officiner maae være udgaaet.

I 2
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Den 2den Klaffe as Knud den Heiliges Mynter er an- 
fört i Fortegnelßen under Litr. B. n. 45-LXXXII. Alle Myn- 
ter af denne Form ere fra Lund i Skaane; thi den enefle 
Undtagelfe fra denne Regel, fom den ene Mynt No. LXXXII. 
kunde gjöre, kan, da dens Forklaring overalt er faa ufikker, 
ikke omftode en ved faa mangfoldige andre Mynter bckræktet 
Regel. Hvad Myntftad paa denne, i fit Slags enefte men for- 
rellcn kikkre og vel conferverte Mynt, har fkullet være tilkjen- 
degivet, er vanskeligt at kige. Naar man kunde gjöre den hele 
Indskrift indtil det lidfte tvetydige Bogflav, der ogfaa vel kunde 
være eller læfes for ct L, til en eller to Perfoners Navne, 
hvorved Myntmefteren eller Myntmefterne, hvoraf paa Myn— 
terne undertiden forekomme to, tilkjendegaves, var Vanlkclig- 
heden lettcll hævet; men det fyncs at være alt for klart, at 
et Steds Navn indeholdes i det fidfle Ord af Indskriften. Man 
har derfor tænkt herved paa Börlum i VenfyfTel, der vel paa 
denne Tid kuns var en Kongsgaard, men hvor Kongerne dog 
imellem opholdte fig, og var fiden berömt ved lit rige Cifter- 
cienfer-Klofter og clervecl, at Bifpen i Stiftet en tidlang her 
refiderte; man har ligeledes tænkt paa Borre, en i Oldtiden 
ikke ubekjendt Stad paa Moen, fiden, da Söen ved Aftagen og 
Tilgroen forlod den og Stege i dens Sted trak Landets Handel 
til fig, forvandlet til en Landsbye; endelig paa Bornholm, om 
faadanne Mynter muelig kunde være flagne til den Tid, den 
rige Eigil levede her med fyrftelig Pragt og flyrede de konge- 
lige Godfer paa Öen. Men paa ingen af diffe Steder vides 
Mynter-ellers- at være flagne, og det lkjönnes ikke heller, hvor
ledes til nogen af dem diffe lundifke Præg kunne paffe; thi 
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langt, fenere ög sörft under den danfke Konge Svend GratTie 
kom Bornholm under det lundifkc Erkesædc. En Gisning 
kunde vel endnu tilföies herom, den nemlig, at Myntmefteren 
her, jeg tilftaaer, ved en nye og hidtil ubrugt Skik, har vil- 
let give km Stad en Titel, som i övrigt vel kunde tilkomme 
den, og at Indskriften blev at forklare: i Borgen Lund. Dog 
denne Gisning er maafkee ikke mere værd end de övrige, og 
det rigtigfte bliver nok at tilflaae, at Myntftedet for denne 
Mynt for det förlte og indtil nyere Opdagelfer maatte nærmere 
opklare Sagen er at anfee fom uvift. Ved de to næftlidlte 
Mynter af denne Klaffe No. 78. LXXXI. bemærkes, at de, tvert- 
imod den ellers beftandig fulgte Brug, forvexle Advers- og 
Reversflemplet, ligefom ogfaa at Indskriften paa Rev. her er 
mcgct forstyrret og urede. Om det förfte er fkeet med Forfæt 
eller ved Skjödeslöshed, og det fidfte kan være Myntfkjærerens 
Uduelighed at tilskrive, eller om Mynten maafkee er et fallk 
Product fra gamle Tider, kan vanlkelig beftemmes; ligefaali- 
det, om det urede Navn paa Rev. bör læfes Efvine for Elf— 
vine eller paa anden Maade; at Myntftedet er det sædvanlige 
Lund, er ikke tvivlsomt.

Et Antal af 26 Myntmefteres Navne paa dille lundilke 
Mynter, og afflere af ditfe flere forlkjellige Myniftykker, be- 
kræfte denne Stads vedvarende Anfeelighed, fom oglaa den alf 
anmærkede Mængde af Mynter, der under denne Regjering ere 
fremkomne. Men vi finde ogfaa, at Lund ikke allene nöcl den 
'Ære, at den danfke Konge i et Qvad af en Digter til Kong 
Magnus eller Svend Estridsen kaldes Lunde-Konge, men at 
den endog i et Diplom af Waldemar II. fra A. 120X nævnes 
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Danmarks Hovedftad; maafkee, som Suhrn mener, fordi Er- 
kebifpen der havde fit Sæde*).

*) Suhms Danmarks Historic IV. S. 99- og IX. S. 7.

Den 3die Klaffe af Knud d. Helliges Mynter, anfört i 
Fortegnelfen under Lit. C. n. 79-82., indeholder, fom vi have 
fagt det, ikkuns faa men ved deres Præg mærkelige Stykker. De 
to förfte af dilfe, fom findes i Myntværket under n. 38. 5g., ere 
tagne ak Langebeks Tegninger, og figes der at være, den sör- 
lte hos Prof. Schonning 1771-, den anden hos Hr. Reiersen i 
Ringfted 1772.; men hvor de paa nærværende Tid ere, hvis 
de endnu- ere til, vides ikke. De fremftille et nyt Præg af 
lundilke Mynter fra denne Rcgjering; thi det er ikke tvivlfomt, 
at jo ogfaa den li elfte af diffe Mynter, hvis urede Indskrift paa 
Rev. fyncs at kunne læfes: Ælfvine i L. , er fra famrae Stad. 
Vi formene nemlig paa denne Mynt at finde samme Myntme- 
lters Navn, fom vi have sundet paa et Par Mynter ovenfor 
ligefaa flet og utydelig fkrevet. Prægene ere næften fom paa 
de sædvanlige af Harald Heins Mynter, med den Forfkjel, 
at Helgenen her holder Bifpcftavcn med höjre Haand til ven- 
ftre Side, paa hine derimod med venltre Haand til höjre Side; 
hvilken Omftændighed vifer, at dilfe Mynter ikke ved en urig
tig Læsning af Adverfens Indskrift ere falfkeligen tillagte Knud', 
hvilket ellers ved det Urede, kom oste forekommer i diffc Ind- 
lkrifter paa Harald Heins Mynter, vel kunde tænkes mueligt. 
Ufandfynligt er det forreften ikke, at i Begyndelsen af Knuds 
Regjering kunne Mynter være flagne af lige Præg med hans 



Formands, og ligefaa godt kan det forklares af difle Brödres 
lidet kjcrlige Sindelaug til hinanden, at diffe Præg fnart igjen 
ere forladte. Hvad Helgen man forreften har villet fremftille 
her, om endnu, fom paa K. Magnus’s Mynter, den hellige 
Oluf) eller Lunds Patron, den hellige Laurentius, eller' 
Knuds egen Patron, den hellige Albanus, kan ikke afgjöres. 
Mcn Skade var det, om difTe mærkelige Mynter fkulde være 
aldeles forkomne og ingen mere deraf være tilovers, da de dog 
faaledes altid ville anfees fom noget ufikkre.

De to fölgendc hinanden lige Mynter n. 81. og LXXXIIL, 
hvoraf den forfle findes anfört i Tillægget under n. 3o. med 
en tilföiet Afbildning, der dog ikke er nöiagtig og derfor her 
efter en nye og rigtigere Tegning er flukket paa medfølgende 
Tavle, fremftille paa Adv. et nyt Præg, og paa Rev. et nyt 
Myntfted under denne Konge. Adverfens Præg, der er et 
Slags fammensat Kors, kan mucligen være en Efterligning af 
det fædvanlige Reverspræg paa K. Magnus’s Mynter, men 
kan oglaa være, som ganlke efter de Tiders Smag og Skik, af 
Kunltnerens egen Op findelfe. At i Odcnfe, denne gamle Stad, 
som Kongen uden Tvivl fortrinlig ellkede, og hvor han, da 
hans Skytshelgen den hellige Alban her havde fin fornemfte 
Dyrkelfe, rimelig vil jevnlig have opholdt fig, kunne ogfaa 
under denne Konge, ligefom fandfynligen er fkeet under hans 
Fader, Mynter være flagne, er aldeles trocligt; og man kan 
mere undre fig, at ikke flere Mynter herfra forekomme. Dog 
derfor kunne difTe vel have været til, fkjönt ikke mere tilovers; 
ogfaa kan det være, at med at llaae Mynter her förll er be- 
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gyndt i Kongens sidite Rcgjeringsaar, og dette ved hans faa 
uventede og pludselige Död kan være afbrudt.

Den fidfte af denne Konges Mynter n. 82. er atter en 
meget rar og enefte, men ligeledes i'jjcn ulykkeligviis forfvun- 
den Mynt, og findes i Myntværket i Harald Hein ved n. 33, 
Den anföres der efter Langebeks Tegninger og har, efter en 
fkreven Anmærkning herved, tilhört i A. 1771. Prof. Sch'bnningf 
men vidøs nu ikke, hvor er henkommcn. Udgiverne af Mynt
værket henfore Mynten til Harald Heins Tid og forklare Bil
ledet paa Adv. om den Bifkop Svend Norbagge, fom fad paa 
Roeskilde Bispcftoel fra 1076. til 1088., altfaa baade under 
Harald Heins og Knud den Helliges Regjering. Men vi troe 
det dog rigtigere, at hensöre denne Mynt til den sidfte Konge, 
hvis partilkc Hengivenhed til de Gejftlige er bekjendt, under 
hvem det ogfaa förft fkeete, at Bisperne sik Deel i Mynten, 
eller dog i Indkomfter tillagtes en Deel af famine, og paa hvis 
andre Mynter endelig ogsaa forekomme samme Reverspræg, ja 
endog samme Myntmefters Navn, som paa denne. Vi ville 
imidlertid juft ikke lige, som fornævnte Udgivere, at Mynten 
er flagen af denne Bifkop eller i hans Navn; thi har han endr 
fom dot troes, men saavidt mig bekjendt, ikke ved nogen 
gammel Skribents Vidnesbyrd er bekræftet, erholdt det famme 
af denne Konge, som Saxo beretter, at han tillagte den Lun- 
difke Bilkop, en fjerde Deel af hvad Mynter floges i Byen’, 
har dette, hvad faa ogsaa denne Gaves rette Betydning kan 
være, dog neppe fra Begyndelfen medført Myntrettighed. Ri- 
meligviis er det altfaa kuns som en Hylding til denne hellige 
Aland at anfee, at Kongen, maafkee ved nogen færdeles 
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Lejlighed og mueligen vcd Fuldf örelfcn as den nye Domkirke i 
Rocskilde, som Ilvitfeldt anförer i denne Konges Tid, kan 
have tilladt, at Bispens Billede indförtes paa Mynten.

Efter faaledes at have givet en kort Overfigt over dc æld- 
lte danfkc Kongers, og en noget fuldstændig Forklaring over 
Knud d. Helliges Mynter, lade vi folge den oven anmeldte og 
oftere omtalte fuldftændige Fortcgnelfe af denne fidltc Konges 
Mynter, hvilken udgjör et Stykke af den nye Redaction af 
Mynterne för den Oldenborgfke Stammes Rcgjcring i Danmark, 
hvormed man paa nærværende Tid er befkjeftiget ved det kon- 
gelige Myntkabinet, og i et nyt Supplementbind til det danfke 
Myntværk vil, fom man haaber, feneft om et Par Aar blive 
udgivet. Denne nye Redaction gjorde de mange dels urigtige 
dels vilkaarlige Bestemmelser ved et Hort Antal Mynter, som i 
Myntværket fandt Sted, nödvendig; og diffe Mangler föeltes 
ifær, hvor man havde nye og fildigere tilkomne Stykker at 
tilföie i Samlingen, og ville sikkert ogfaa andre Kjendere og 
Myntfamlere have föelt, der maatte have brugt dette Værk til 
at bestemme eller ordne deres Mynter efter. Hvorvidt det nu 
vil lykkes os, i det ringelte for nogen Deel at rette diffe Mang- 
ler og afhjelpe dide Ufuldkommenheder ved det ellers faa vig- 
lige og fortjenstfulde Værk, vil engang Kyndiges Dom herover 
afgjöre; men da nedenftaaende Fortegnelfe leveres her fom 
en Prove af dette Forfög, vilde det være Forfatteren heraf 
særdeles behageligt, forud at underrettes om, hvorvidt denne 
Prove maatte tilfredsstille Kjendere, og af faadanne at erholde 
hvad Forbedringer og Rettelfer dc maatte tj?oe hertil at kunne 
g j öres.

Vid. Sei. hist, og fhilostyk. Skr. I Deel 1821. K
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Til at forltaae denne Fortegnel fe ville iövrigt folgende 
Oplysninger tjene: Mynterne af den kongelige Samling felv op- 
regnes med fortløbende Nummere af danike Chiffre, og ved. 
hver af diiTe tilfoies i Klammer det Nummer, hvorunder de i 
Myntværket have været anförte; naar herved et T. tilfoies, 
ere de fra Tillægget. Hvor diffe tilföiede Nummere mangle, 
ere Mynterne nye og fiden tilkomne Samlingen, og hvor foran 
Nummeret findes en Stjerne, tilkjendegiyes, at faadan Mynt 
vel forhen har været anfört i Værket, men været tagen af 
nogen fremmed Samling, og at den endnu ei findes i Kabi
nettet. De med fortløbende Romerfke Chiffre betegnede Styk- 
ker ere alle af fremmede Samlinger, hvis Befidderes Navne 
derved ere angivne. Saa mange faavel af diffe fom af Samlin- 
gens egne nye tilkomne Stykker ere anfeete vigtige nok hertil, 
ere blevne tegnede og leveres i tilföiede Afbildninger. Ved 
enhver Mynt i Fortegnelfen, hvoraf paa medfölgende Tavler 
findes Afbildning, er tiiföietj et Kors (+), og ved enhver 
nye Afbildning, fom ikke forhen fandtes i Myntværket, et 
dobbelt Kors (++). Paa Tavlerne felv findes Yed alle Afbild- 
ningerne, som forhen vare i Værket, et dobbelt Tal, hvoraf 
det overile angiver Nummeret, hvorunder Mynten findes i 
nærværende Fortegnelfe, det underlie det, hvorunder det fin- 
des i Myntværket.



75

KNUD DEN HELLIGE.
1080 - 86.

A. Mynter med Kongens Brystbillede paa Adv. og et lidet 
Kors paa Rev. j alle fra Slæder i Sjælland.

+ I. (13) ENVT REX. Bryftbillede til v. med Krone paa 
Hovedet og med et oprakt Sværd i h. Ilaand.

AILNOD I RO. Paa Midten et lidet Kors.

I. En lig, men paa Adv. ENVT IET.
Geheimr. Bülow. Confr. Monrad.

II. En anden ; paa Adv. ENVT REX. paa Rev. 
AILNOD I ROA.

Juftr. Frost.

III. En anden; paa Rev. ARKIL I ROS.
Cancr. Thomsen.

+ 2,. (21) E11 lig, men paa hvis Adv. ENVT REX II.

3« (T. 8) En anden med liden Forandring,

4. (T. 9) En anden; paa AHy. ENVT RE. paa Rev. 
ARKIL I ROE.

IV. En anden; paa Rev. ARKIL I ROSE.
Hr. Hartvig.

K 2
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5. En anden; paaAdv. ENVT REX II. paa Rev. ARKIL
I ROSC.

6. (T. 11) En anden med: ENVT REX og ARKIL I
ROSC.

7 , < A ''•'s

V. En anden med; ENVT REX D. og ARKIL I 
ROSE.

Hr. Schulart.

+ 7- (29) En anden med: ENVT RE og ARKIL I ROSCI.

8. (T. 10) En anden, men paa hvis Adv. ENVT REX.

++ 9*  En anden med: ENVT REX I og ASAI I R.OSCD.
' ; ■ . . . • •• s '

VI. En anden med: ENVT REX og BOS I ROSEELD.
Hr. Timm.

10- (T. 12) En anden; paa Rev. BOSI I ROSC.

*+lI.(25) En anden, men paa Adv. ENVT REX I. 
Geheimr. Bülow.

12. En anden med: ENVT REX og BOSI I ROSCI.
(2 Stykker lidt forlkj ellige).

13. (T. 12) En anden, men paa Adv. ENVT RE.

+ 14 (20) En anden med: ENVT REX og BOSI I ROSCIL.

+ 15’(^2. og T. 15) En anden; paa Rev. ESBERN I R.
(2 Stykker).
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VII. En lig, men paa Adv. ENVT REI.
Geheimr. Billow.

16. (T. 5o. K.) En anden med: ENVT REX og ESBIORN *
I R.

VIII. En anden lidet forfkjellig.
Hr. Schubart.

* 4-I?« (28) En anden med: ENVT REX og ESGER I RO.
Etatsr. Thorlacius.

IX. En anden, men med: CNVT REX.
Geheimr. Bülow.

X. En anden, men paa Rev. ESGER I ROS.
Cancr. Thomsen.

* XI. En anden, mcn
iü > • •' . • *,.  • ■

paa Rev. ESGER I ROSE. 
Geheimr. Bülow.

XII. Ln lig, men paa Adv. ENVT REI.
Samme.

18- En anden, men paa Adv. EINVT RE. paa Rev.
ESGER I ROSI.

XIII. En næften ligedan.
Hr. Ti mm.

19. En anden med: CNVT REX og ESGER I ROSCI.

XIV. En anden, men paa Rev. MANNI I RO.
Cancr. Thomsen.
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XV« En anden med: ENVT REX I. og MANNI I R.
Hr. Sc hub art.

XVI. En anden med: EVT REX DL og MANNI
I ROS.

Hr. Timm.

XVII. En anden men paa Adv. ENVT REX II.
Geheimr. Bülow,

+ 2,0 (27) En anden med: ENVT REX 1 og MANNI
I ROSC.

XVIII. En anden med : ENVT REX D. og MANNI
I ROSCL.

Juftr. Weinvich.

XIX. En anden med: CNVT REX DA og RINGVF
I RO. .

Geheimr. Bülow.

XX. En lig, men paa Adv. ENVT REX I.
Samme.

21. (T. 7) En anden med: ENVT REX og RINGVLF I R.

* + <2<2- (25) En anden med: ENVT REX D. og RINGVLF 
I T

Af Langebeks Tegninger, fra hans egen Samling.

2.3-(T. 7). En anden med: ENVT REX og RINGVLF 
IRO.

+ 2.4*  (2^) En anden med: ENVT REX D og RINGVLF I 
ROI.
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Bogdavet E i Indskriften paa Adv. er formodentlig blot 
en Feiltageise for D eller I.

I ROSC.
Cancr. Thomsen.

+ 25.(i9) En anden med: ENVT REX og SIBBI I R.OSC.

XXII. En lig, men paa Rev. SIBBI I ROSCI.
Hr. Timm.

XXIII. En anden med: ENVT REX I. og SIBBI 
ROSCII.

Samme.

+ '26-(22) En anden med: ENVT REX I. og SIVORD 
IROS.

XXIV. En lig, men paa Adv. ENVT REI.
Hr. Timm.

XXV. En anden med: ENVT REX og SIVORD I 
ROSC.

Samme.

XXVI. En lig, men paa Rev. SIPORD I ROCIL
Samme.

<27. (T. 14) En anden med: ENVT REI og SVNV 1 
ROAS.

XXVII. En lig, men paa Rev. SVNV I ROS.
Geheiinr. BhIqtv,
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XXVIII. En lig, men paa Revl SVNVI ROSCs 
Cancr. Thomsen.

XXIX. En anden med: ENVT REX I. og SVNVI 
ROSCh

Geheimr. Bülow.

28- En anden med: ENVT REX. og VLKIL I ROSE.

+ 29- (i7) En anden lidet forfkjellig.

+ 30« (12) En lig, men paa Rev. VLKIL. I. ROS. C-
•

XXX. En anden men med: VLKIL I ROSI.
Geheimr. Bülow.

XXXI. En anden med: ENVT REI. og VLFKIL 1 
ROSC.

Juftr. Frost.

+ 31*  (26) En anden; paa Adv. ENVTEXD. paa Rev. 
.........I ROS.

Prægningen af denne Mynt er mislykket og Indskriften 
paa Rev. derved fa a forftyrret, at Myntmeflerens 
Navn ikke er at udbringe; det er læft og stukket 
aldeles vilkaarlig paa Kobberet i Myntværket.

++ 32- En anden med: ENVT REX I. og ALFVART I RE.

33. E11 lig, men paa Rev. ALF VART I REC eller REG. 
' ' ' ?'

++ XXXII. En ligedan.
Juftr. Frost.

i
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++ XXXIII- En anden lidt forlkjellig i Præg og med 
ENVT REX. paa Adv,

Hr. Timm.

+ 34, (18) En anden med: ENVT REX I. og ALFVORD 
I R. (2 Stykker).

35. En lig, men paa Rev. ALFVORD I RI.

++ XXXIV. En lig, men paa Ady. Bogftavet I. bag 
Hovedet.

Cancr. Thownew«.

++ XXXV. En anden, men Bogftavet I. paa Adv. soran 
Hovedet, og paa Rev. ALFVORD I RIL 

Geheimr. Bülow.
Om Mynterne, No. 32. og folgende, ere fra samme 

Stad som alle de foregaaende, nemlig Roeskilde, er 
" noget tvivlfomt; den nye og fandsynligen, fkjondt 

forfkjellig fkreven, felvfamme Myntmefter paa dem 
alle kunde beftyrke denne Tvivl. Det blev da rime« 
ligen Ringhed, som rnaatte antages til Myntftad for 
ditTe Mynter. Imidlertid kan man ogfaa gjerne troe, 
at Roeskilde bar skullet være tilkjendegivet ved de 
afkortede Indskrifter, og at den utydelige Maade, 
Staden lkrives paa, er nt tilskrive Skjödeslöshed eller 
et Indfald af Myntniefteren.

+ 36-(11) En anden med: ENVT REX og ATSVR I 
SLAN. (2 Stykker).

+ 37. (14) En lig, men paa Adv. ENVT REX I.

J7id. Sei. hist, og yhiloso^h. Skr. I Deel 1821. D
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+ 38- (15) Enlig, men paa Adv. ENVT REX D. (2 Stykker).

+ 39- (16) En anden med: ENVT REX og ATSVR I SLA' 
(2 Stykker).

40« ( T. 2) En anden næften ligedan.

4E En anden med ENVT REX D. og ATSVR I 
SLA + I.

Ved Skjödeslöshed af Mvnt/kjæreren er den Streg, fom 
formodentlig-har fkullet antyde Bogftavet N. i Slam, 
kommet bag efter iftedetfor foran Korset.

XXXVI.' En anden med: ENVT REX D og RINGVLF
I.. L.

Hr. Schulart.
Det sklfte Bogftav pan Rev. fynes at være et L. og et 

Bogftav foran at være udtlidt; er dette saa , har det 
udfaldne Bogftav formodentlig været et S. Det er 
imidlertid uvift, om ikke det fidfte Bogftav er et i 
Prægningen forftyrret R. , og Mynten faaledcs at 
henføre til de lignende Mynt«r fra Roeskildc, foin 
ovenfor ere anførte.

42- En andon med ENVT REX I. og MANNI I SLI.

-H-43- En anden men paa Adv. ENVT REX DA.

++44- En anden med ENVT REX og DVRBERNJ SLACE 
eller SLAGE.

Diffe Mynter fra n. 36. ere fikkert for ftörftedelen om 
ikke alle fra Slangerup; om nogle, og da ifær den 
fidfte, kunne være fra Slagelfe, er vel ikke umueligr, 
men dog ikke nødvendigt at antage.

X
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B. Mynter uden Billede, ined et lidet Kors paa begge 
Sider j alle formeentlig fra Lund i Skaane.

45. ENVT REX DA. Paa Midten et lidet Kors, der
omkring fire Halvmaaner vedhængte den indre 
Kreds paa Mynten.

AL VOLD I LVI. Et lidet Kors paa Midten af Mynten.

XXXVII. En anden med: ENVT REX D. og ALF 
VOLD IL.

Etatsr. Thorlacius.

* +46» (of) En anden med: ENVT REX DA. og ALF 
VOLD ILV.

Langebeks Tegninger fra hans egen Samling.

++47. (T. 19) En anden med: ENVT REX (en Zirat eller 
et Mynttegn) N. og API (Zirat) I LVD (Zirat) NI.

++ XXXVIII. En anden med: ENVT REX DA. og 
API I LVNDI.

Geheimr. Bülow.

Denne fidfie Mynt vifer den rette Læsning af foregaaende, 
nemlig Avi i Ludni for Lundi, og at de imellem 
Boghaverne, formodentlig til at udfylde Pladsen, an
bragte Tegn ikke ere Bogftaver, hvorfor de ere tagne 
af Udgiverne af Tillægget, der paa anførte Sted læfe 
paa Mynten: Ariod i Lun-ni. Mærkelig er Brugen 
paa denne Mynt af det Angeisachfitke V. ligefom paa 
Mynten n. XXVI ovenfor. Navnet er forlæsten kik
kert Avi, hvilket ogføa findes paa Runeftene. See Olai 
Verelii Herauds- og Bofa. Saga. Upsal. 1666. 8.

L 2



84

XXXIX. En anden med: ENVT REX D og A2FRD 
I LV.

Samme.
' ; "i ' - V ' ' -
XXXX. En anden med: ENVT REX DI og A2FERD 

I LVI.
Hr. Alberts.

. >■

* +48. (35) En anden med: ENVT REX DAN og ATSOR 
I LVNI.

Hr. Schub art.

XXXXI. En lig, men paa Adv. ENVT REX I.
Juftr. Froft,

XXXXII. En anden med: ENVT REX DI og ATSOR 
I LVN.

Geheimr. Bülow.

XXXX1II. En anden med: ENVT REX D. og BALI 
I LVND.

Hr. Schubart.
Ogfaa Navnet Ball forekommer i anförte Skrift af Vere- 

lius og formodes at være det famme, fom i Forbin- 
delfe med Navnet Asur forekommer paa Mynter af 
K. Magnus.

XXXXIV. En anden med ENVT REX DA og BIORN 
I LVI.

Geheimr. Bülow.

49. (T. 28) En anden med : ENVT REX DANO og 
BIORN I LVNDIIH.
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Caner. Thomsen.

Hr. Timm.
/

A

»
♦

Det forfle Bogftav paa Rev. er utydeligt og det fjerde 
ikke heller redt, dog synes det angivne Navn rime- 
ligen deraf at kunne udbringes.

F -

XXXXV. En anden med: ENVT REX II. og ENV 
I LA N.

XXXXVIII. En anden med: ENVT REX I DI. og
ESATMN LAT.

Hr. Timm.
Navnet paa Rev. er ved Omfætning og Udeladelser uty

deligt, men har formodentlig fkullet være det samme 
fom paa foregaaende Mynter.

50*  (T. 24) En anden med: ENVT REX ID. og .ÄSTMVN 
I LVI.

Mynten er aldeles urigtig lætt paa det anforte Sted i 
Myn tværket.

♦

XXXXVII. En anden med: ENVT REX I og FAST 
MVNDI.

XXXXVI. En anden med: ENVT REX (Zirat) I DI 
og EASTMVN IL.

Geheimr. Bülow.
Den angivne Zirat i Adverfens Indfkrift er den famm'« 

som paa Mynten No. 47" ovenfor.

oX*  En anden med: LNVT REX (Zirat) IN. og ÉAST 
MVND. (Zirat) II.

Samme Tegn eller Zirat som paa n*  47 ovenfor.
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52 (T. 5o. lit. o). En anden med: ENVT REX DAI og 
ESTMVND ILVN.

53« En anden med: ENVT REX og FADI I LVNI.

XXXXIX. En lig, men paa Adv. ENVT REX I DA. 
Hr. S c hub art,

L. En anden, men paa Adv, ENVT REX II.
Geheimr. Bulow.

LL En anden med: ENVT REX DI. og FADI I LV1S. 
Samme.

LII. En lig, men paa Rev. FADI I LVNDI.
Samme.

++ 54- (T. 20) En anden med: ENVT REX D. og FAT1 1 
LVNI; överft og ncderft paa Rev. et Kors.

LTIL En anden med: ENVT REX DI og FATI 1 
LVNDI.

Geheimr. Billow.

4~+ 55- (T. 25) En anden med: ENVT II R DN. og FARMAN 
1 L.

Mynten er af flet Aibeide, og Indskriften ifær paa Adv. 
ureel og utydelig.

56- (T. 2i) En anden med: ENVT REX og GARFIN I L.

LIV. En lig, men paa Adv. ENVT REX I.
Juftr. Froft.

57- En lig, men paa Rev. GARFIN I LV.
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LV. En ligedan, men mindre og lettere.
Jufti-. Fro ft.

Diffe tre foregaaende Mynter, hvoraf dog ingen fynes at 
være ved Slid synderlig forandret i Vsgt, ere heri 
saa forfkjellige fra hverandre, at n. 57. veier ointr. 
293 Richtpf.; n. LIV,- omtr. 270, og- n. LV. omtr. 
184; hvilken Forfkjellighed ved flere af denne Kon. 
ges Mynter finder Sted, og hvoraf man maafkee kunde 
slutte, at de have været tlagne til forfkjellig Værd,

LVI. En anden med: ENVT REX . . og GARFIN I 
LVI.

Geheimr. Billow.

LVII. En anden med: ENVT REX D .. og GARFIN 
I LVN.

Samme,

LVIII. En anden med: ENVT REX DA og G OD VINE I. 
Samme.

58- (T. 22) En anden med: ENVT REX DI og GODVINE 
I LV.

LIX. En næften ligedan.
Hr. S c hubart,

+ 59- (4i) En anden med: ENVT REX I .1. og GOD VINE 
I LVN.

LX. En anden med. ENVT REX DAN og GODVINE 
I LVNDI.

A Cancr. Thomsen*

60- (T. 25) En anden med: ENVT REX DI og GRINCIL
I LVI.
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++ LXI. En anden med: ENVTREXI (Zirat) I ogHACVN 
(Zirat) I LVN.

C«ncr. 'Thomsen.
Det er famme Zirat eller Tegn her findes som paa 

Mynten m 47 og- fl. ovenfor»

.++ LXII. En anden med: ENVT REX DA og HALDEN 
I TV.

Geheimr. Bülow.
TV formodentlig blot en Feiltagelfe for LV, at nemlig 

Bogflavet L er vendt eller fkaaret forkert. Navnet 
paa Myntmcfteren er rimeligcn det bekjendte Halfdan.

* + 6l= (55) En anden med: ENVT REX DA og INGI I
LVNDI.

Langebeks Tegninger fra Prof» S c honning.

&2, (T. 27) En anden med: ENVT REX DAN og INGI 
MVND I L.

LX11I. En anden med: ENVT REX DANO og INGI 
MVND I LVND.

Cancr. Thomsen.

* + 63. (07) En anden med: ENVT REX DANOR og LIO
FVINE I LI.

Langebeks Tegninger fra Prof. Schönning.

LXIV. En anden med: ENVT REX DI og LIOFVINE 
IL.

Hr. Timm»

+p <5+ En anden med: ENVT REX D.. og . . FVIN (et Tegn) 
I LVN.

-s
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De afslidte Bogftaver paa Rev. ere formodentlig LE. Tegnet, 
fom her forekommer, ligner det paa Knud d. Stores 
Mynter, der, undertiden fat alene, undertiden til
foret et M, troes at fkulle betyde Monetarius.

* 4" 65- (5o) En anden med: ENVT REX D. og MAN I LVND. 
Langeheks Tegninger fra hans egen Samling.

LXV. En anden med; ENVT REX ID og MAN I 
LVNI.

Juftr. Wcinvich,

66. (T. 26) En anden med: ENVT REX DAI og MANI 
LVNDI I.

LXVI. En anden, men paa Adv. ENVT REX DANO. 
Geheimr. Bülow,

+ 67« (36) En anden mod: ENVT RJEX DANOR og OD- 
BIORN I L.

Samme.

LXVII. En lig, men paa Rcv. ODBIORN I LVNDI.
Geheimr. Bülow,

+ 68. (4o) En anden med: ENVT REX D og ODBIORN 
ILV.

69. (T. 16) En anden med: ENVT REX DA og OTER 
1 LVNDI.

LXVIII. En anden med: ENVT REX D. og DOR- 
TEIN I L.

Geheimr. Billow,
Vid. Sei, hist, og philosoph. Skr. I Deel 1821. M
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*70» (T. a5) En anden med: ENVT REX DA og DVR 
STEIN I.

LXVIIII. En anden med: ENVT REX I. og DVRGOT 
ILVN.

Geheitnr. Bülow,

LXX. En anden med: ENVTRFXDI og DVRGOT 
ILV.

Samme.

* + 7l.(5i.5a) En anden med: ENVT REX DI og DVRKIL 
ILV.

Hr. Schubert og Etatsr. Thorlacius,

LXXI. En lig, men paa hvis Adv. I ENVT REX. 
Juftr. PVeinvich.

Stregen, som her ftaaer efter Korfet og lige foran ENVT., 
har formodentlig fkullet llaae foran Korfet for at 
antyde et D.

LXXII. En anden lidet forfkjellig.
Geheimr. Bülow.

72,. (T. 17) En anden med: ENVT REX DI og DVRKIL 
I LVN.

LXXIII. En lig, men paa Ady. ENVT REX D1L
Hr. Schubert.

LXXJV. En lig, men paa Adv. ENVT REX DA.
Cancr. Thomsen.
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LXXV. En anden med; ENVT REX I og DVRKIL 
I LVNI.

Geheimr. Bülow.
t ' -' ■ « • - ■I
++ ?3. (T. 18) En anden med: ENVT REX II og DVRKL 

I LVNNE.
Korfene paa denne Mynt; især det paa Adv., eie noget 

ltörre end sædvanligt.

LXXVI. En anden med: ENVT REX DI og TOCI 
I LVND.

Cancr. Thomsen.

74*  En anden med: ENVT REX IN og TOCI ILVIDI.

T5- (T. 5o. lit. p.) En lig, men paa Rev. TOCI I LVNDII.

En anden med : ENVT REX I og TOKII LVNI. 
Ligedanne hos Juftr. Frofi og Hr. Timm,

LXXVII. En anden med: ENVT REX I og VLKIL 
I LVNI.

Geheimr. Bülow.

LXXVIII. En lig, men paa Rev. VLKIL I LVNDI. 
Samme*

LXXIX. En anden med: ENVT REX DANI og VLF 
KIL I LVNI.

Hr. Schub art.

‘7'7. En anden med: ENVT REX I DN. og ... . I LVt 

M 2
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++ 78*  (T. 2g) ENVT REX DA. Paa Midten et lidet Kors. 
EFVNEI11LVNII. Paa Midten et lidet Kors , og 

Halvmaaner ved den indre Ring, fom paa Adv. af 
forcgaaende Mynter.

LXXX. En aldeles ligedan.
Hr. Schubert.

Navnet paa denne Mynts Rev. formodes nt fkulle være 
Elfvine; den er forreften mærkelig derved, ot den 
imod den ellers beständige Sædvane forvexler Advers- 
og Revers - Præget.

LXXXI (T. 3o lit. b.) EnMynt af den sædvanlige Form, 
men paa Adv. ENVT REX DA. paa Rev. ALGER 
I BVRH. I.

Geheimr. Biiloiv.
Hvad Myntftad her har tkullet være tilkjendegivet, er 

meget uvift; kan den ikke, som vel er noget van
skeligt, antages at være Lund, gjör denne Mynt den 
enefte Undtflgelfe fra den ellers almindelige Regel, 
at alle Mynter af den Form ere fra denne Myntftad,

C. Mynter med andre Præg end Joregaaende > fra forskjellige 
Stæder.

. \ . - : t

* 4" 79’ (58) ENVT REX. En Helgen ftaaende med Ring eller 
Glorie om Hovedet, holdende med höire Haand 
eq. Bispeftav ved venftre Side.

RAINERE I LVN. Et Kors af fire Blade eller aflange 
Skjolde, med en Kugle i Midten omgivet af to fmaae 
Ringe.

Langebeks Tegninger fra Prof, Schonning.
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*+80-(3g) En lig, men paa Rev. IE ir VINE 11, maalkde 
for ÆLFVINEIL.

Sammefteds, fra Hr. Reiersen i Ringfted.
Prægene paa diffe Mynter ere meget lige nogle af Harald 

Heins, kuns at Helgenen paa diffe holder Bifpeftaven 
med h. Haand ved v. Side, paa hine derimod med v. 
Haand ved h. Side. Hvor difle to Mynter nu ere, 
vides ikke.

++8I (T. 5o) ENVTREXII. En lidt udfveifet Firkant 
med tre Kugler paa Spidferne, inden i hvilken 
et lidet dobbelt Kors med en Kugle i Midten.

VLGER I ODEN. Paa Midten et lidet Kors.
Da Mynten paa det anförte Sted ikke er godt afbildet, 

tilfoies heraf en nye og nöiagtig Afbildning-.

LXXXII. En anden, men paa Adv. ENVT REX I. 
paa Rev. VLGER I ODE.

Cancr. Thomsen.
DilTe hoist fjeldne og fikkert i Odenfe flagne Mynter 

vife, at dog ogfaa paa andre Steder, end i Lund 
og i de Sjællandske Kjobftæder, ere Mynter flagne 
under denne Konge.

* + 8*2* (53 i Harald Ileiii) SVEIN. Et modvendt Brystbil
lede med en Ring, bom det fynes, om Hovedet 
og en Bifpeftav i höire Haand.

SIBBII ROSC. Paa Midten et lidet Kors.
Langebeks Tegninger fra Prof. Sch'önning.

Udgiverne af Myntværket troe, fom vi mene rigtigen, 
at finde paa denne Mynt Billedet af den Svend Nor-



bagge, der fad paa Roeskilde Birpeftoel fra TOTd- 
88. Den kan altsaa ligefaavel henfores til Knud den 
Hellige fom til Harald Hein; men vi troe det rigti
gere at henföre den til denne fidlte, bande fordi 
dette Itemmer bedre med denne Konges bekjendte 
Hengivenhed til den gejstlige Stand og de denne af 
ham tillagte Fortrin og Rettigheder, som ogfaa fordi 
Mynter med dette Revers-Præg, ja endog med samme 
Myntmefters Navn fra samme Bye ere sædvanlige un
der denne Konge. See n. 25. folg, ovenfor.
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Blandt alle de aandrige Forestillinger, som den Græske My- 

thelære srcmbyder, er neppe nogen ved fin Gicnftand behage
ligere, eller fkiönnere i S111 Indklædning, og viftnok ingen, i 
hvilken Grækernes hele Aand og Væfen mere affpeilcr fig, end 
Cliariternes Mythe. Dens Ynde lader allerede Navnet formode. 
Dens Indflydelfe fpores hos Grækerne lige £aa meget i det huuslige, 
fom i det offentlige Liv, i Religion, fom i Philosophie, og 
Poélie, i Kunfl, fom i Vidcntkab. Tage vi de tre vigtige 
Punkter i Mennefkets Tilværelfe: Fodlel, Ægteskab, og Död, 
saa findes i dem alle Hujclgudindernes Deeltagelfe. Ogfaa til 
Staternes rigtige Styrelfe flrakte fig deres Virkning. ’’Otter til 
Gratierne,” var Plato’s förfte Fordring til en sordærvet Yngling, 
der havde overgivet fig til hans Veiledning. Selv Himmclbocr- 
nes Liv fortes, faa troede man, efter Gratiernes Anviisning. 
Alt hvad Indbildningskraft eller Snille heldigen havde opfundet, 
var Cliariternes Værk; fra deres velgjörcnde Medhielp vai' 
Smedens fimple Hammer ligefaa lidet udelukket, fom Billed- 
huggerens Meifel; og omfider gik difle Ideer saaledes ovei*  i 
Sproget, at uden Chariterne sagdes Ingen at kunne have no
gen fand Aands Dannelfe.

PtL Sei. hist, og philosoph. Skr. I Deel 1821. N
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Da saaledes grælk Ynde i et Par Aartulinde har været med- 
dceltalt, hvad Old-Grækernes Aand har behandlet, maa man un
dre over, at de huldrige Væsener, hvem liiin Tryllekraft til- 
fkreves, ikke noksom have været unders ögte. Den smagfulde 
Manfo er, faavidt jeg veed, den eenefte, der har givet en 
famlet Fremftilling om hvad Gratierne vare. Men Sagens Na- 
tui' medförte, at over en Gienftand,' faa indflettet i hele Græ
kernes Tænkning og Levnet, maatte være en riig Esterhölt 
hos denne Nations Skribenter; og, da Afhandlingen var fkre- 
vefr i 179-i, kunde- det ikke være andet, end at mange til 
Mythologie og antik Kunft hörende Ideer maatte ved fenere 
Oplysninger og Grandfkninger i mange Henfeender have taget 
en anden Vending.

Jeg giver mig herved den Ære at forelægge det Konge- 
lige Danfke Vidcnfkabernes Sellkab en Afhandling om Græker- 
nes Chariter, hvis Henfigt er ei at fremfætte alt, hvad de 
Græske Forfattere indeholde dem angaaende; thi dette vilde 
være næflen at giennemgaae hele den Græfke Litteratur: men 
at give nogle Bidrag til difle Huldgudinders rigtige Foreftilling 
ved at underföge deres Oprindelfe, deres Dyrkelfe, den Brug, 
fom den antike Kunft har giort af dem, og endelig, deres 
Betydning med Henfyn til faavel Kunftnernes fom Skribenter
nes Forcftillingcr om dem. Man maa altfaa her ikke vente 
nogen philolophifk Deduction af det Begreb der ligger til Grund 
i Navnet Charis; thi lkiönt felve Platos Skrifter f. Ex. hans 
Hippias den Ældre hertil kunde give nogen Anledning; og 
lkiönt saavel Schiller i fin Afhandling über Anmuth und Würde, 
lom Jean Poul i fin Vorfchule der Aefthctik dertil indeholde 
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herlige Bidrag, troede jeg, at denne Deel af Sagens-Behand
ling bör forbeholdes den philofophifke Granfker; og maafkee 
den kan ventes af det Medlem af Selfkabet, fom i afvigte Aar 
med faa megen Skarpfindighed har begyndt at udvikle det Skiön- 
nes Natur. Jo vanfkeligere det iövrigt maa være i en viden- 
fkabclig Underfögelfe at tilfredsstille Gratiernes Fordringer, 
især naar Granfkningen angaaer Huldgudinderne selv, des fik- 
krcre troer jeg at kunne være paa Overbærelfe med de i Frem
stillingen forekommende Mangler.

I.
I Hcnfcende til Charitemes Oprindelfe har man Herodots 

beftemte Paaftand, at den maa hentes fra felve Grækenland, 
og ikke fra Fremmede. Det heder nemlig i 2den Bog 5ode 
Kap. faaledes: ’’Næftcn alle Gudernes Navne ere komne fra 
’’Ægypten til Hellas; at de ere fra Barbarerne (Ikke-Grækerne) 
”har jeg ved Efterforskning overbeviift mig om; og jeg mener, 
”at de fornemmcligen maae udledes fra Ægypten. Thi naar 
”man undtager Pofeidon og Diofkurerne, Here og Heftia, The- 
”mis, Chariterne og Nereiderne, faa have de övrige Guders 
’’Navne deres Hiem i Ægypten. Hvad der her figes, paaitaae 
’’Ægypterne felv. Men de Guders Navne, som diffe ikke vcd- 
’’kiende fig, forekomme mig at være fra Pelasgerne, undtagen 
’’Pofcidons, hvilket de have faaet fra Libyerne.” Herodot tog 
da ikke i Betænkning at antage Grækernes Chariter for aldeles 
indenlandske; og vift er det, at baade Benævnelfen er taget 
af Grækerfprogets eget Malm til at betegne Væfener der ud- 
brede Behagelighed og Ynde om alt hvad der omgiver dem;

N 2 
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og Begrebet, den udtrykker, har under den fleerfidige Udvik- 
ling ftedsc beholdt et ægte Græfk Præg; hvilket netop giver 
denne Mythe en ualmindelig Interelfe. Ved at paaftaae, at 
Chariterne vare af Pelasgilk eller gammel Græfk Oprindelse kan 
Herodots Mening ikke have været uden denne, at Hellenerne, 
der af Naturen faavel i Henseende til Climatet, som deres in- 
tellectuelle Evner vare faa færdeles begunfeigede, at hos ingen 
Nation fandtes faa flor Bequemhed til harmonisk Uddannelse —- 
haare naturligcn ledtes til at antage huldrige Væsener, hvem 
disTe Velgierninger kunde tilskrives, og benævnede dem as den 
Ynde, der sra dem udftrömmedc. Men stemmer denne hans 
Formodning ogfaa med de ældlte grælke Forfatteres Udsagn? 
Jeg troer den vil befindes at giöre det, naar man rigtigen 
{kiælner mellem det, at være oprindeligen Græfk, ogfaa i fin 
Udvikling Græfk, og det, faavel i de ældfle kom noget senere 
Tider at underkaftes en tilfældig Modification, uden dog at 
forandre det grælke Anftrög. Som vi have hört Hiitoriens Fa- 
ders, faa fkulle vi nu höre den Hellcniske Poefies, og den 
grælke Theogonies Skabers Yttringer om denne Sag.

Hos Homer findes allerede mange Bevifer paa, hvor al-- 
mindeligen Chariternes Begreb til hans Tid havde udbredt lig. 
Ikke blot bruges det af Charis dannede Appellativ ine-
get ofte til at udtrykke alt yndefuldt, f. Ex. om den huldrige 
Hobe, om Athenes lkjönne Stör, om prægtige Gaver, om en 
yndig Mine o. f. v.; men i Iliadens i;cle Sang v. 51. hvor der 
tales om Euphorbus, der blev dræbt af Menelaus, da han vilde 
bortfore Patroclus’s Lüg’, heder del:
”Da befprængtes med Blod hans Haar, der varskjont, fom Chariters,” 



IOI

hvor altfaa Gudinderne felv udtrykkelig nævnes fom Personer. Her
ved giör et gammelt Scholion, fom er gientaget i de Venetianfke, den 
artige Bemærkning, at hos Macedonierne og Cyprierne kaldtes 
de kpæde krufede Skud paa Viintræerne Chari ter. Dog vigti
gere ere cle Steder, der synes at indeholde nöiere Beftenimel- 
fer ein dem. I Iliadens 14de Sang söger Juno at kpmme Græ- 
kerne til Hielp ved at bortfierne Jupiter, der som Tilfkuer fra 
Bierget Ida underflottcde Trojanerne; hun udbeder sig Aphro- 
dites Tryl leb ælte og drager derpaa til Lemnos, Sövnens-Gud
doms Boclig. Her anmoder hun Hypnos om at dylTc Jupiter, 
og tilbyder ham til Belönning en koftbar Throne, kunftigen 
udarbeidet af Vulkan; men da dette ikke fyntes at være tillok- 
kende nok, lover hun ham noget mere indbydende; hun figer 
nemlig (276-79).

Velan, jeg vil dig da give en af de yngfle Chariter, 
At hun dig ægte lkal og vorde kaldet din Huftrue, 
Pafithea, til hvem din Hu jo altid har ftaact.

Hypnos lover at opfylde Heres Onfke mod at hun endelig til- 
fikrer ham Pafithea, til hvem, det gientager han, hans Hu bestandig har 
ftaaet. Dette homerilke Sted er i tredobbelt Henfeende mærkeligt, 
fordi mange Chariter deri forudfættes, fordi en af dem kaldes Pafi- 
tliea, og fordi Sövnens Gud figes at have havt Tilböielighed 
for hende. At en yngre Charite til Brud foretrækkes de ældre, 
er meget naturligt; men de 2 lidfte Omstændigheder pege 
maafkee paa kosmogonifke Sagn, langt ældre end Homer, 
hvilke Digteren leiligliedsviis har givet Vink til uden videre at 
ville forfölge dem. Nonnus, (en Forf. af 4de Aarh.) der i fine 
Dionyfiaca fynes at have ölt af mange nu tabte ældgamle Kil-
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der, er den eenefte, der fom Homer regner Pafithea blandt 
Chariterne. Heyne figer i S1U homerilke Commentar: ”Om 
Hypnos’s Kierlighed til denne Charite maa der have været en 
gammel Tradition.” Creutzer bemærker i fin Symbolik, at 
mange græfke Ord af lige Begyndelse med Charis have Hensyn 
til Underverdenen, f. Ex. Zeus Charmon, Hermes 
Hercules °g om hiin homerilke Episode yttrer han sig
faaledes: Maafkee Hcnfyn til diffe Ideer findes i den homerilke 
Digtning, hvorester een af Chariterne formæles med Hephæ- 
llus, fom Befidder af viffe tellurifke Kræfter, en anden med 
Hypnos, Sövnens Guddom. Homer kunde fremstille Hypnos 
og den tellurilke Gud formælende fig med dilfe frydefulde Gudin
der, uden dermed at forbinde anden end hiftorifk Mening; 
men en ved Tradition ham overgivet Mytho kunde have et be- 
tydningssuldt Spor til Grundlag, uden at det her videre inter- 
elfercde Iliadens Sanger.” Jeg tilföier kun, hvad jeg ikke 
linder, at man i denne Anledning har erindret: at Cicero i 
3die Bog over Gudernes Natur, hvori £aa mange mythifke Vink 
ere nedlagte, nævner, vift nok ester en beflcmt Tradition, 
Chariterne som Erebus’s og Nattene Döttrc. Det ®r at sor- 
mode, at, ligefom nogle Philosopher tillagde Ficndlkab og 
Venlkab og o: Elementernes Strid og Foreening),
Altirigs Skabelfe, saaledes antoge nogle, hvilket vi vide om An
timachus til Pir: os Tid, Chariterne at være avlede af Sol og 
Glands (jjhios og cuy^i), andre derimod, fom de uden Tvivl meget 
ældre, til hvem Cicero figter, Erebus og Nyx at have givet Huldgud
inderne TilvaereHe. Da Hypnos hörte til Underverdenens Væsener, 
hvortil den vulcanilke Öe Lemnos synes al have havt en Nedgang, 
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Chariten derimod til den himmehke Junos Selfkab, £aa kunde 
i den homerifke Yttring vi her omtale, maafkee gienkiendes en 
Levning af et Natur - Philosophem fra det fiernelte Old om det 
Ilimmelfkcs og Underjordiskes Forbindelfe ved Verdens Ska- 
bclfe; hvilket i den mythifke Indklædning udtryktes faaledes: 
Sövnens Gud havde, ogfaa for gammelt Slægtfkabs Skyld, Til- 
böieliglied for Chariten Pafithea.

I Iliadens 18de Sang fremkommer Charis, fom Vulkans 
Iluftruc. Da Achilles efter Patroklus’s Död havde beiluttet igien 
at tage virkfom Deel i Trojaner-Krigen for at hævne fin faldne

■ ■ f

Ven, drager hans Moder Thetis til Vulkans Bolig for at ud
bede en ny Ruftning til fin Sön. Hun modtages med giefte- 
veulig Opmærksomhed (v. 582-83).

Hende faae og traad frem den hulde skid nt siorede Chwis, 
Som Ildguden, den haltende Kunftner, havde til Ægte.

Naar Hephæftus ftrax efter i Tiltalen til Thetis vedgaaer 
hvad Tak han skyldte hende, fom den der modtog ham, da han var 
bleven halt ved at nedftyrtes fra Himlen, faa omtaler han til
lige som fin Velgiörerinde Havnymphen Eurynome, der efter 
Mythologien juft var Chariternes Moder, og her Vulkans Svi- 
germoder; et Beviis, at Chariternes Slægtskab hos Homer er 
mere beftemt, end man i Almindelighed har troet. Hvorledes 
denne Foreflillig om Charis fom Vulkans Huftrue kunde foree- 
nes med den, der i Odyffeen og af senere Forfattere næften 
beltandig fulgtes, at Aphrodite var gift med Kunftner-Guden, 
er et Spörgsmaal, fom tidligen har belkiæftiget Homers Fortol- 
kere. Men lkiönt de have gaaet forlklelligc Veie for at löfe 
denne Vanlkelighed, faa have de dog næften alle tilflaaet, at
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den Tanke laae til Grund: at Kunft uden Ynde aldrig kommer 
til nogen Fuldkommenhed; og naar vi kun holde salt ved den 
Paaftand, at Charles Beftemmelfe at meddele Ynde hos Homer 
tydeligen spores, £aa kunne vi ikke have noget imod at antage, 
at efter vifte Traditioner i denne Mythe tillige antydedes kos- 
mogonifke Ideer dem lige, fom vi ved Sövnens Guddom nyligen 
have omhandlet

Et tredie homerisk Sted fkildrer Chari terne fom Væse
ner, der gaae Venus tilhaande, hvem altfaa nogle af de For- 
retninger nu vare anviifte, fom fiden fledfe tildeeltes dem. I 
OdyfTeens 8de Sang, hvor der fortælles om fly flos’s Ophold 
hos Phæacerne, fornöjer Dcmodokus Sclfkabet ved at synge om 
Vulkan, der havde sat kundige Snarer for Ares, hvis liemme- 
lige Forltaaelfe med Venus, Kunflgudcns Huftrue, han önfkede 
paa en fölelig Maacle at itralTe; og hvorledes beggo ulovlige 
Elfkere bleve til Spot for famtlige Himmelguder. Paa Pofei- 
dons Forbon, hedder det, lofte A ulkan Snarerne, hvormed 
Sengen var omhildet, og nu fkyndte Ares fig bort til Thracien, 
Venus til fin Yndlingsöe,

Til Paphos da vandred huldtfmilendc Venus paa Cypern;
Der hun havde fin Lund og der et duftende Alter.
Nu hende baded’ Chariter og falved’ med himmelfke Olie, 
Hvormed Gudernes Liv bevares fleclfe forynget, 
Og if orte det fkjönne Gevand, et Under at fkue.

De to næltfidste Linier findes ordret gientagne i Hymnen til 
Venus, dermaafkeeer homerisk, fom den regnes blandt de homerifke, 
men vift ikke har Jonicns berömte Sanger felv til Forfatter. Aled 
denne homeriske Epifodc, indeholdende Demodokus’s Qvad, der 
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unægtelig er en Levning as en ældgammel kosmologisk Tradi- 
tion, figtende tillige til at udpege det Foragtelige i blot Sand- 
seligheds Tilsredflillelse, er det ikke uvigtigt at sammenligne 
en Fremllilling, der findes i Nonni Dionyfiaca (24de Bog), af 
Aphrodites Vævning i Væddctlrid med den himmelske Pallas. 
Den angaaer os, fordi Cliariterne deri forekomme fom Venus’s 
Medhiclperinder, fkjöndt ikke engang de kunde fkaffe Seier 
over hendes mere ophöiede Medbeilerlke; og Nonnus’s fildige 
Alder uagtet, fortiener den Opmærkfomhcd, fordi han ofte af 
længit forfvundne Sagn fra det fiernefte Old. ’’Aphrodite, hed- 
”der det da, gik til Athenes Væverftol, og begyndte at væve 
”et Slör, da hun aldeles vilde være fom Athene. Men det blev 
”et förgeligt Arbeide. Under Vævningen fvulmede Traadene 
;’uhyre, og Klædemonnet briftecle. Desuagtet aflod Gudinden 
’’ikke. Hun havde Soel og Maane til Vidne om fit Arbeid.

nazierne Pasithea, Pitho og Aglaya rakte hende med 
„hielpsom Haand den spundne Traad. Men Kiærlighed var 
’’forsvunden af Verden. Smægtende bortiler de Dödeliges Liv« 
’’Harmonia fukker over de ufuldbyrdede Ægteskaber. Athene be- 
’’fværer fig over den nye Væverinde. Guderne forfamle fig. 
”Den fkiemtende Spotter Hermes kommer til, og minder Ve- 
”nus med Bitterhed om de kordums Lænker, hvori hun var 
’’hildet af Hephællus. Samtlige Guder lee. Den ftolte Aphro- 
”dite, betaget af Frygt for Athene, vendei’ tilbage til Cypern; 
”liun Mennefkeflægtens Fostrerinde, knytter, tilligemed Kiærlig- 
”hed, igien ved fit Belte Mennelkcnes blandede Levnet til hin- 
” anden.” Jeg anförer denne Nonnus’s braagede, lkjondt ei uvit
tige Skildring, blot for at giöre opmærkfom paa det der ligger
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til Grund for samme, nemlig Sagn fra den graae Oldtid, hvori 

Chariterne have været indflettcde. I övrigt vife alle de Steder 
af Homer, vi have beraabt os paa, at hos denne Grækernes 
ældftc os levnede Skiald ftaaer, i Henfeende til Chariterne, det 
Olclmythifke altid i Baggrunden, medens derimod Ideer om dilTe 
Huldgudindei' fom de blide Væfener, fra hvilke al Ynde frem- 
fpirer, stedfc ftilles i en klar Forgrund.

Det famme gielder, og det endnu mere, om Ilesiod, hvis 
Theogonie blev den Hovedbog, hvorpaa fiden alle Stamme-Ud- 
ledninger i Mythelæren flottede fig. I dette Digt forekomme 
Chariterne fom beftemte Personer 5 Gange, og i Gang i et 
andet berömt Qvad af samme Forfatter, kaldet Dagværket 
zcu Vi vide desuden, at i et fortabt Værk, der tilfkri-
vesham, Huldgudinderne have været nævnte paa en med deres 
Beftcmmelfe aldeles paffende Maa de.

Strax i Begyndelfen af lit Mythedigt vifer den Afkræifke 
Sanger, fra hvad Synspunkt han har betragtet Chariterne, da 
han nævner dem i Foreening med Muferne. Ved at omtale, hvor- 
ledes Zeus’s Samquem meet Mnemosyne i g Nætter havde efter 
et Aars Forlob haft de 9 Mufcrs Födfel til Frugt, yttrer Dig- 
teren fig faaledes (v. 60 -64):

Da hun födte til Verden ni Döttre, eensfölende Döttre, 
Hvis Hu ftaaer ene til Sang, hvis Lyft er forgfrie Syfler, 
Ikke langt fra det höie Olymps fneedækkede Toppe; 
Her faa muntre de dandfe og fkjönne Vaaninger have; 
Her de nyde i Fryd Char it er s og Himeros’ Selfkab.

Naar han fiden kommer til at tale om Horaernes og Moe- 
rernes Födfel, tilsöier han, hvilke Döttre Jupiter havde med
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Eurynome, med Ceres og med Mnemolyne. Om de förfte ere 
Skaldens Udtryk dide: (v. 906-10.)

Eurynome, Oceanus’ Datter, elfkværdig af Aafyn, 
Föclte for Zeus lkiönkindede trends Chariter 
Aglaia og Euphrosyne og yndig Thalia',
I deres Blik noget Elskeligt lyfer, og i deres Oinlaag 
Sporer man Lindring for Sorg, afBryncne Skiönhed fremfkinner. 

Længere hen, hvor Digteren nævner Hercules’s Födfel ved 
Alkmene og Bakchus’s Giftermaal med Ariadne, hedder det:

Aglaia til liflige Viv fig valgte liiin haltende Kunflner, 
Den berömte Hephæftos, thi hun var den yngste Charite.

I alle disfc hefioclifke Udfagn er det öienfynligt, at Cha- 
riternes Begreb, der hos Homer var begyndt at komme til 
Klarhed, udviklede fig efterhaanden med ftörre og ftörre Be- 
flcmthed. Som hos den Jonifke, faalecles og hos den Afcræilke 
Skiald, har Vulkan en Charite til Huftrue. Men det fom Hc- 
fiods Fremftilling ifær virkede, var, at Huldgudindcrne efter 
hans Tid tillagdes faavel en beltemt Födfel, fom et beltemt 
Antal og faftsatte Navne, hvilket alt i den folgende Tid, fom 
det synes meclt paa hans Authoritet, findes antaget. De kald- 
tes Döttre af Zeus og Havgudinden Eurynome y i hvilken Be- 
nævnelfe noget kosmologiikt stedfe vedblev. Kun den fenere 
Phurnutus see vi, uden Tvivl vilkaarligt, at have nævnet Zcus 
og Here, de 2 overile Guddomme, som deres Forældrc. De
res Antal var 5, hvorfra kun enkelte Afvigelfer findes, der 
fiden skulle omtales; og deres Navne, fom nu bleve herlkende, 
vare: den fkinnendc, den srydende, den opmuntrende; alt 
med Hensyn til den glade Livlighed de udbrede omkring dem.

O 2
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Anvendelse af den i Theogonien fremltillede Synspunkt har 
Hefiod selv giort i Begyndelfen af Dagværket; thi naar Pandora 
skal udsmykkes med alt hvad der kan give udvortes fkjön An- 
seende, faa hedder det: at den gyldne Aphrodite omgav 
hendes Hoved med Ynde, at den blaaöiede Athene omgyrtede 
og prydede hende; men de guddommelige Chariter og den 
hulde Peitho paasatte hende Guld - Armbaand, og de fkiönhaarede 
Floraer Krandse af Vaarblomfter. Ligcfaa har han i et Par 
Vers af det tabte Digt, fom Nogle kakle Herogonie, eller Helt
inde-Fortegnelse , hvilket Scholiaften til den niende Pythifke 
Ode hos Pindar har bevaret, om Cyrene udtrykt sig saaledes: 

Ved Pcneus’s Vande da boede den fkiönne Cyrene;
Selve Chariterne var det, fra hvem hun havde lin Snde.

I Henßeende til Peitho fynes Heliodus endnu ikke at have 
bragt det paa det Rene, om hun fkulde regnes til Chariterne 
eller ikke, fkiöndt hun af Digterne fættes i deres Sellkab. Vi 
fkulle liden fee, at det er rimeligt, at hun paa vifTe Steder 
regnedes virkelig for en Gratie; og vi bor her ftrax bemærke, 
at Hermelianax, en Elegifk Digter fra Kolophon paa Philips og 
Alexanders Tid, efter Paufanias’s Vidnesbyrd, udtrykkelig 
nævner Peitho fom en af Chariterne; og at S vidas, vift nok 
efter ældre Kilder , fætter Peitho blandt de tre Gratier, i Tha- 
lias Sted. At til Pindars Tid Cliariternes Tretal var alminde— 
lig helliget, vifer noksom den i-ide Olympiske Ocle, og i den 
grætkc Anthologie besynges Huldgudinderne ftedfe som et Klöver- 
blad. Af den sidfte ville vi her sætte et Par Difticha, f. Ex. 
det af Meleager, (fom levede i Aarh. for Chrifli Fodfel)
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Trende Charilerne ere, og tre de yndige Möcr, 
Horaerne, og tre Længller betage min Siæl;

Eros trende Pile imod mig har kaftet, bom om han
Ikke blot een, men tre Siæle vil faare i mig;

og af en Ubenævnt til Gravfkrift over en Dreng, der kun havde 
levet i 8 Aar og 5 Maanederj

Menophilus dette Minde er fat, den beklagede Yngling; 
Thi de trende Charliers elskværdige Skiönhed han havde.

Ligefom der hos Hcfiod var meget faa Spor til kosmo
logiske Bitanker ved Chariternes Fremftilling, faa har Begre- 
bets rnyftUke Dunkelhed uden Tvivl i Hellenernes daglige Liv 
mere og mere forfvundet, og givet Plads for de fkiönne o 
frugtbringende Ideer om Vnde og Harmonie, Elskværdighed o 
Tækkelighed, der af Gratierne bevirkedcs. Kun i Templerne 
vedligeholdt fig de hellige Sagn om Huldgudindernes oprinde
lige Forbindelfe med Naturens förfle Tilblivelfe; og det my
stiske i disfe, forbundet med Præget af Traditionernes Ælde, 
vedligeholdt dem i deres Ærværdighed. Udenfor religiöfe Hel
ligdomme fynes kun Orphikerne i deres Sange at have forplan- 
tet Ideen om Chariterne, fom kosmogonifke Væsener. Dette 
er klart af de Levninger, vi have tilbage af Orphifke Qvad, 
hvoraf nogle efter Oldtidens Vidnesbyrd ere af Onomakritus fra 
den anden Perferkrigs Dage. Vel ere de kun en fvag, og 
finndum ligesaa fmaglös som ordriig Gienklang af de oprinde- 
lig orphilke Naturphilofophemer, men fund Kritik kan dog af 
den uhyre Mængde myftifke Tillægsord, hvoraf de ere over- 
vældede, liift og her oploge mærkværdige Vink til ældgamle 
Sandfagn. Uden at dvæle længe ved denne faakaldte Hymne-
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samling, ville vi kun anföre et Par Steder, cler angaae Cliari- 
terne, og da flutte denne Afdeling med en Orphifk Sang om 
Huldgudinderne, fom tillige vifer, at Orphikerne felv efter- 
liaanden udvidede Begrebet om diffe Væfener uden for Natur- 
philosophemernes Grændfe.

Den niende Hymne indeholder i 3o Linier méer end 80 
bcfynderligen mellem hinanden kattede Epithetcr, hvormed 
Naturen, der er Sangens Moveclgienftand, benævnes. De cre 
sor en ftor Deel pantheistifke, og mange af dem meget for
skruede. Blandt andet kaldes da Naturen

Anförer, Fuldbyrder, Livbringer, alt nærende Qvinde, 
Selvftændighed, Retfærd, Chariters fleernavnede Peitho, 
Med alraadende Magt i Luft, fom paa Jord og i Havet:

Ved det underlige Udtryk: den mangenavnede Peitho 
blandt Chariterne betegnes uden Tvivl Naturens Kraft til at 
bringe Eenhed blandt de meclt ftridige Bestanddele; og vi have 
da her igien det gamle Philofophem om (piÄ/ü og I 42de 
Sang til Hor åerne, hvor diffe Tidsgeniers Skiönhed og Prydelfe 

Jbefkrives, hedder det:
Duggede Slör de paatage af yndigt buntede Blomftre, 
Rede til Leeg med Proserpina ? naar hun af Moerei' 
Og af Chariter opföres i Lyfets Egne til Rimddands.

At i denne Skildring ligge kosmologilke Ideer til Grund, 
og at den tillige har Hentydning paa hellige Ceremonier, der 
ved religiofe Felter foretoges, og foreftillede Proferpinas Op- 
förclfe af Underverdenen, derom kan neppe være Tvivl.

Men til Huldgudinderne felv læbe vi i denne Samling 
under No. 5g. folgende Sang:



Ill

Hörer mig, o navnkundige og hæderrige Chariter, 
Döttre af Zeus og Eurynome med yndige Beltc, 
Aglaia og Euphrosyne og Du hulde Thalia!
I al Glædes Ophav, elskværdige, blide og kydlke, 
Altid fkiönne, de Dödliges Fryd, med idel Afvexling; 
Ikke kan Solens det hurtige Lys, ei Skinnet af Maanen, 
End ikke Glandfen afViisdom, af Dyet og afvirkfomme Aandskraft, 
Eller af Velmagt i Livet, af Smukhed eller af Ungdom, 
Uden Eder opvække hos Mennefket blivende Glæde.
Yndige i Dands, afAafynfom Rofer, I, Önfkernes Formaal, 
Kommer, tildeler mig Held, vifer Gunft mod Eders Tilbeder.

Et Sideftykke til denne fkiönne Hymne fkal i det föl— 
gende blive anfört.

f

IL

Chariternes Dyrkelse var i Grækenland faa udbredt, at 
der neppe var nogen Egn deraf, fom jo havde een eller anden 
dem indviet Helligdom, f. Ex. et Tempel, en Lund, en Kilde 
eller deslige; paa nogle Steder hayes Spor til Felter for dem, 
ja der findes endog Vink til, at de i færegne Mytterier have 
haft en hemmelig Cultus. Af de 10 Böger, i hvilke Paufa- 
nias har givet os en, om ikke fmagfuld, dog meget fand- 
dru Skildring af den Reife, han i Midten af det andet chriile- 
lige Aarhundrcde foretog igiennem Hellas, forfyne de aller- 
flette os med et eller andet Bidrag dette Æmne angaaende; 
noget lader lig og, fkiöndt fparfommere, opsamle af andre gamle 
Kilder. Herved vil den Bemærkning vinde Beftyrkelfe, fom 
forhen er giort, at i Templerne vedligeholdtes mangt et garn-
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melt, meelt kosmologisk Sagn, fom i Hverdagslivet tabtes; 
men vi fkulle tillige erfare, at ogfaa i Helligdommene vandt 
Chariternes Cultus efterhaanden meer i Ynde, og paavirkedes 
af den i Grækerlivet lig udbredende Skionheds Aand. Vi 
glemme heller ikke, at meget af det, fom nu fkal anföres, 
angaaer den fjernede mythilke Old, og altfaa er ældre end de 
homerifke og hefiodilke Forestillinger; - ligefom og Digteren 
Pampus længe for Homer fkal have befjunget Chariterne.

Vi vende os förfl til Kreta, hiin vigtige Öe, den helle- 
nilke Religions, fom Lovgivnings, Vugge. Her forekom- 
mer Chariternes Tilbedelfe allerede i Thefeus’s og hans Faders 
Dage; og til famine Tid kiendtes Huldgudindernes Cultus ogfaa 
paa Öen Paros, som da af Kreta beherfkedes. Fortællingen er 
efter Apollodor (i hans Bibliothcks 5 B. 15 K. §. 6 og 7) föl- 
gende: Ægeus, Thefeus’s Fader, kom til Athen og bivaanede 
Panathenæer - Felten, i hvilken Androgeos, Minos’s Sön, over- 
vanclt alle. Ægeus fenclte ham derpaa mod den Marathonilke 
Tyr, hvorved han omkom. Nogle fige, at, da han reifte til 
Theben at bivaane Liighöitiden over Laius, blev han af hine 
Veddekæmpcre efterstræbt, og af Avind ombragt. Da Budska
bet om hans Död indlob, bivaanede Minos juli paa Paros et 
Offer til Chariterne. Han tog da Krandfen af fit Hoved, og 
lod Flöitens Toner ophore, men fuldförte ikke desmindre Of- 
fringen. Deraf kommer dot, tilföjer Forfatteren, der levede i 
förfte Halvdeel af 2<let chriftelige Aarhundred, at man end i 
vore Dage paa Paros bruger ingen Flöitcr eller Krandfe ved 
Offringer til Chariterne.
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Aled tvende Gudinders Helligdomme har Gratiernes Cul- 
tus fornemmeli gen været forbundet, nemlig Heres og Aphrodites. 
Derfom man, efter Böttigers fk arpfin di ge, fkjöndt kun korteli-. 
gen antydede, Bemærkning i hans Mythologie der Juno an- 
tog adc forfkjellige MytheklafTer i Henseende til Chariterne; 
den ene, i hvilken de höre til Heres, den anden, til Aphro
dites Selfkab, faa bragdes mere Sammenhæng i diffe Væfeners 
Cultus; og da kunde Forlkiellen i deres Antal, deres Alder og 
deres Udvortes faa meget lettere sorklares. Junos Gratier bleve 
da: Peitho, f o ni den Kunft at overtale den ellkcnde Brudgom, 
og den egentlige Charis til at udtrykke Brudens indtagende Om- 
hed og Forekommenhed, begge som beklædte Opvarterincler 
hos Himmelens majcltætifke Dronning; Venus’s Gratier derimod 
de hos Hefiod benævnede, cler maatte tænkes bom upaaklædte, 
dandfende, smykkende Medhielperinder for Elfkovs Gudinden. 
Men Paufanias’s , Hovedlkribentens, Beretninger ere for korte, 
til at denne vittige Hypothes kan anfees for tilftrækkeligen un- 
derftöttet. Vi ville da giennem flere Hellas’s Lande for folge 
Chariternes Cultus, faavidt vi kunne, om det end ikke vil være 
mueligt at opdage, hvorledes og ad hvilken Vei den er gaaet 
over fra eet Land til et andet.

I Lacedæmonien fynes den at være ligefaa gammel fom 
Staten selv. Reifebelkriveren nævner her paa to Steder Temp- 
ler for Gratierne, cet i Sparta felv, eet i Amyklæ. Om det’ 
förfte hedder det: ”naar man gaaer lra Dromos eller den paa 
’’Spartas Torv beliggende IJlads til Ungdommens Övelfe i Lo

s’ben, treffer man i veftlig Retning Templer for Diolkurernc, 
”for Chariterjie, for Ilithya, for Apollo Kami os og Artemis 
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’•Hegemone.” Omgiven af faamange myftifke Guddomme, har 
uden Tvivl denne Chariterncs Helligdom ogfaa havt noget My- 
ftifk ved fig. ”Ved Tiafa en Flod, som löb paa Sparta-Veien 
’’giennem Byen Amyklæ, og i Mythologien fagdes at være Eu- 
”rotas Datter, (det vil hige, var en Arm af Eurotas - Floden), 
”laae et Tempel for Chariterne Phaenna og Klete d. c. den Ly- 
’’fende og den Navnkundige, hvilke Alkman (der levede 670. f. Chr. 
”en lyrifk Digter fra Sardes i Lydien), i fine Digte havde be- 
’’funget. Man troede, at Kong Lacedæmon havde bygget 
’‘Templet, og givet Huldgudinderne diffe Navne?7 Om i Be- 
nævnelfen Lyfende var noget kosmogonifk, er vanfkeligt at lige, 
fkiöndt ei urimeligt; men Klete fagdcs, ifolge Scholiaflens Vid
nesbyrd til 620de V. af Euripides’s Orelt, at have været Eu- 
rotas's Huftrue. Efter Laccdæmoncrnes fymbolifkcUdtryks-Maade, 
naar de f. Ex. kaldte Agamemnon Zeus, og Helena Nemefis, 
blev Meningen, at Eurotas var en höift yndig Flod, en 
Charite, hvilket i faa gamle Tider, og det hos Spartanerne, 
vift nok er mærkeligt.

I Mycenæ, en af Hovedsæderne i Argolis, kunde vi forud 
vente Chariterne, da Byen var blandt de af Juno mecfl ynde- 
de. I næfle Afdeling fkal forekomme mere derom. Her være 
det nok at anlöre Paufanias’s korte, men betydningsfulde 
Udfagn om Heræum eller Juno-Templet flrax ved Byen. I 
Templets Indgang vare paa den ene Side Chariterne i faare 
gamle Afbildninger, men til Höire Junos hellige Leie {lectus}, 
og fom Tempelgave det Skjold, Menelaus fordum i Trojaner- 
krigen tog fra Patroklus.” Vi ville her medtage en anden ar- 

- golifk By, det gamle Hermione? fordi ogfaa den giver et Bi- 
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drag til vore Huldguclinders DyrkeRes Historic. I Pausani- 
as’s Tid var Byen ödelagt, og af den Intet uden nogle Temp- 
ler tilbage, og Levninger af en Stadium, hvor man fagde at 
Tyndarus’s Sönner havde övet fig. Blandt Helligdommene 
nævnes et Tempel til Neptun, to til Athene, af hvilke i det 
ene Taget var indfaldet, et til Solens Guddom, og derved en 
Lund for Charlterne. Der er og, tilföier Forf., bygget et Tem
pel for Serapis og Ifis, omgivet med en Ringmuur af udvalgte 
ftore Stene, inden for hvilken foretages nogle mylteriöfe Ritus 
for Demeter. Skiöndt del af Paufanias bemærkede om Serapis 
og Bis uden Tvivl maa anfees foi' noget fenere og maafkee forlt 
i det 2det chriftclige Aarhundredes Begyndelfe derfteds indfort, 
faa gjör dog nok den Forbindelse, i hvilken Chariternes Lund 
nævnes med Solens Helligdom, at vi i den forile maa ogfaa i 
Hermione antage en fra gammel Tid brugelig Dyrkelfe af Huld- 
gudinderne.

Dog var ingen Stad i Oldtiden mere berömt for Chari
ternes Cultus, end Orchomenus i Boeotien. Artigt nok, at, da 
Boeoterne allerede tidligen vare i et Slags Vanrygte for deres 
Aands Slovhed, vilde Skiebnen, at det famine Folk fkulde efter 
Oldtidens eenftæmmige Vidnesbyrd have Gratiernes navnkun- 
digfte Helligdom i fit Skiöd. Man har Grund til at troe, at 
Bebreidelfen om Mangel paa Snille mindre grundede tig paa 
Sandhed i Tingen felv, end paa en ved JNaboekrige, ifær med 
Athenienserne beflyrket Avind, hvilken Omstændighed, forme- 
delst Attikernes politiske og literærc Overvægt i Hellas ustridi- 
gen har bidraget meget til Udbredelfe af hiin for Boeoterne 
ugunflige Formening. Et Trillingtal, fom Hesiod, der i det
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mindfte var dannet i Boeotien, Pindar, hvilken endnu Ingen i 
lyrilk Höilied har overgaaet, og Plutarch, der, i udbredte Kund- 
fkaber og sund Tænksomhed, har havt faa ham lige, be vifer 
nokfom det overdrevne i den anförte Beskyldning. Men be- 
mærkes hör det, at, ligefom Hefiod gav Foreftillingen om Cha- 
riternes Födfel, Navn og Tal en beflemt Retning, der fideir 
gjelclte fom klaffifk; ligefom ingen Digter i S111 Phantafie mere 
har bcfkiæftiget fig med Cliariterne, og i sine Digte oftere nævnt 
dem end Pindar; saaledes, hvad der her især er os vigtigt, var 
det Orchomenos, en boeotifk Bye, hos hvem den Cultus af Gr a- 
tierne allerede fra den mythifke Old var indfort, der liden blev 
den Norm, fom gjennem en lang Række af Sekler havde faa- 
dan en Anfeelfe, at naar de Orchomenifke Gudinder nævntes, 
faa vidde enhver Græker, at der meentes Chariterne. I det 
ældgamle Tempel i Orchomenus vare Gratiernes Statuer i mange 
Aarhundreder fimple Stene, fom Fetifker, om hvilke Traditionen 
fagde, at de i Eteokles’s Tid vare nedfaldne fra Himlen. Sam
me Eteokles fkal have været den forfte der bragde Chariterne 
OfTre, bestemte deres Antal til tre, og gav dem Navne. Vel 
fynes Panfanias at være uvis om, hvilke disfe Navne have væ- 
ret; men havde han erindret fig Pindars Ode, (fom ftrax fkal 
anföres) i Forbindelse med Hefiod, saa havde han ikke kunnet 
tvivle paa, at diffe vare Aglaia, Euplirofyne og Thalia. Ved 
Templet var en fkiön Kilde, hvorfra man hentede Vandet til 
Helligdommene. Det var formodentlig denne Venus helligede 
Kilde, der hedte den Acidalifke, hvori Gratierne troedes at 
bade fig, og hvoraf, efter Servius's Fortolkning, Virgils Udtryk 
den Acidalilke Moder fkal forklares. Rcifebefkriveren tilföier. 
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at i hans Tid bleve anfeeligere og mere lmagfulde Statuer, og- 
faa af Steen, der indviede. Derfom dette fkal forftaaes faaledes, 
at man ombyttede i det andet chriftelige Aarhundrede de gamle 
Fetilk - Gratier med nyere og pynteligere, faa vilde det være 
et Beviis paa, at den religiöfe Agt for diffe bctydeligen havde 
tabt lig. Dog, formcdelft Forfatterens Korthed, maa vi lade 
dette uafgiort. Da det er clcn Orchomenifke Charis - Dyrkelfe 
der har begeiftret Pindar i den 14de Olympifke Hymne, for
fattet til Ære for en feirende Kæmper fra denne By, faa vil 
jeg ftrax liidfætte denne fkiönne Sang:

Hörer I Chariten,
Bcfkytterinder af Kephiflus’s Vande,
I, der beboe den fkionheflede Borg,
Det velhavende Orchomcnus's
Og gamle Minyas navnkundige Værger,
Hörer min Bon!
Ved Eder bliver Alt
Glæderigt og födt for de Dödelige.
Ved Eder vorder Manden
Viis, lkion og berömt.
Uden de hulde Chariter
Holde ei Guderne
Enten Hands eller Maaltid.
De ordne alt i Himlen;
De have deres Throner
Ved Siden af den pythifke guldkoggrede Apoll,
De dele en evig Hæder
Med deres Fader i Olymp,
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* * 
v y

Horer mig nu
I den överfte Guds Döttre.
Hulde Aglaja,
Sangelfkende Euphrosyne og Thalia 9 
Naar I fee dette Pragttog
I heldig Stund flille at freintræde.
Jcg kommer at qvæde
I lydifke Toner og Sange
Om Atopikus;
Thi ved dig blev Minya Olymp-Seirerinde.
G aae nu feltligc Gienlyd,
Gaac til Persephones sortmurede Vaaning, 
Og Faderen bring det glade Budfkab, 
Fortæl ham, hvorlunde .du baae
Hans Son Kleodamus
Ved vidtberømte Pisas Bugt
At pryde sit unge Haar
Med Hæderskampens vingede Krandfe.

Et mærkeligt Vidne om Orchomenus’s fordums Herlis- 
hed have vi i Nygrækeren Meletius, kom i sin beromtc Geogra- 
phi omtaler denne By. Da jeg ei har kundet overkomme 
Værket felv, anförer jeg det her for os nödvendige af Digte
ren Lord Byrons Vorks uelg. i 8vo London 1818, i hvis lorfte 
Bind i et Appendix netop Meletius’s paa Nygrælk fkrevne Bc- 
retninger om Inskriptioner, fundne i Orchomenus, ere ind
forte, og optage 6 Oktav - Sider. Nygrækerens Ord ere: 
’’Orchomenus, sædvanlig kaldet var fordum en saare



riig og mægtig By, og kaldtes det Boeotifkc Athen. Heri var 
Chariternes Tempel, til hvilket Thebancrne betalte Afgist; 
men dette er aldeles flöifet af Aspalankerne. Ved denne By 
holdtes de Charitelifke Lege. Indfkrister , sigtende til dille 
Væddekampe, har jeg fundet paa Kolonnerne i Guds Moders 
(Marias) Tempel, bygt al' Leo Protofpatharius, under Keiferné 
Leo og Konftantinus.” Derpaa anföres 24 Indskrifter i den 
fædvanlige o: den Attifke, og 10 i den Doriike Dialect, inde- 
holdende deres Navne og Fodefted, som i Chariter-Legene 
havde feiret. Deriblandt ere Kerykes (formodentlig Decla- 
matorer), Flöite- og Citharfpillere, (hvoriblandt nogle Drenge) 
Lyftfpil-Digtere, Sörgefpil- og fatirifke Digtere, Rhapfoder og 
Skuefpillere. De flelte ere fra Theben; forreften ere mange 
fra Paphos, Athen, Kreta, Argos, det Æoliske Kumæ, Kar
thago, Rhodos, Tarent, Phocis, Cyzicum, det æolifke Mu- 
rina, og Koronea. Af berömte Navne findes intet, uden, om 
man faa vil, Sophokles Sörgcfpildigtercns Son. Da i lndlcd- 
ningen til Fortegnelfen i Dorilk Dialect en Agonothet, eller 
Fefidirecteur udtrykkeligen nævnes,, faa vifer dette, at Legene 
aldeles ordentligen have været indrettede.

For vi forlade Boeotien, maa endnu tilföies, at i den 
Itonilke Minervas Tempel, faakaldet af Itonius Amphiktyons 
Sön, hvor Boeoterne holdt Sammenkomfter om offentlige An
liggender, bleve, efter Paufanias’s Vidnesbyrd, i ha^is Tid 
Statuer af Chariterne indviede.

Vi komme nu til Athen, det navnkundige Sæde for Smag og 
Ynde i Hellas. Det kunde formodes, at clenne faa mærkvær- 
dige By ogsaa i Henseende til Chariternes Cultus vilde forfyne
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os med nogle Oplysninger. Paufanias’s korte, men indholds- 
rige Beretning herom er denne: ’’Athenerne dyrke fra gammel 
”Tid af Chariterne uncler Navn af Auxo og Hegemone, thi 
”Karpo kan ei anfees for en Charites, men er en Hora’s Navn; 
';og en anden Ilora hædre Athenerne tilligemed Pandrofos uncler 
’’Benævnelfen Thallo; men nu er det Skik i Bon at hylde tre 
^Chariter, hvilket man har lært af Eteoklcs fra Orchoinenus. 
”1 Indgangen til Akropolis ere faaledes tre Chariter opftillede, 
”og til dem foretager man en hemmelighedsfuld Dyrkelfe fom 
,?for Mængden ei maa udfiges.” Heraf lærer man: deel s, at 
i Athen kiendtes, en dobbelt Cultus for Huldgudinderne: en 
ældre, hvori de dyrkedes kun fom to under Navne, fom clet 
synes, kosmologifkc, af Nærerinden og Anförerinden, hvilke 
ellers uden Tvivl bleve fiden tagne i æflhetisk Mening om en 
reen og rigtig Smags Dannelfe; og en yngre, hvori tre Gra- 
tier hyldedes; deels at den fenere optagne Chariternes Religion 
var den Orchomenifke; deels endelig, at med denne var en 
myfteriös Lære (tsAstj;) forbunden, i hvilken formodentlig baacle 
pliilofophifke og hiftorisk-fymbolilke Vink nieddeeldes om diffe 
Gudinders Helligdomme.

I Elis er det ikke underligt, at Chariterne decltagc felv 
i den Olympilke Jupiters meeft glimrende Helligdomme. De 
vare jo Döttfe af Himmelens Konge; og hvor Hellenerne for- 
famledes, ifær i en faa ahneendeeltagelig Anledning fom de 
Olympilke Lege, maatte Huldgudinderne vift ikke forglemmcs. 
Men vor odie Afdeling, om Gratiernes Kunflforcftilling, vil give 
nærmere Anledning til at tale herom. Ogfaa om deres Tempel 
paa Torvet i Elis fkal da tilföies noget mere. Her være det 
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nok at giöre opmærksom paa, hvad l’aufanias tydeligeri paa*  
peger, at paa sidfte Sted var deres Forbindelfe med Venus’s 
og Amors Cultus aabenbar; ”thi paa höire Side af Chariterne 
”var Eros’s Billcdftötte; og de ftode paa et fælleds Fodstykke.” 

I Arkadien fpores en Forbindelfe mellem Charilernes og 
Eumenidernes Religion, som kalter noget Lys over de förftes 
Væfen. Paufanias’s Ord ere diffc: ”Syv Stadier fra den Ar
kadiske By Megalopolis paa Veien til Aleffenicn er ct Tempel 
til Manierne eller Eumeniderne, paa det Sted, hvor man fagde 
Oreft var bleven rabende, after at have dræbt fin Moder. 
Ikke langfra Templet er en liden Jordforhöining, hvorfra hæ- 
ver fig en Finger, giort af Steen, og Forhöiningen kaldes 
Finger-Minde; der figer man at Oreltcs, da han blev rafende, 
afbccd fig en Finger af den ene Ilaand. Hertil grændfer ct 
andet Sted kaldet Akc, fordi Oreft nu fandt Lægemiddel for 
fin Sygdom. Ogfaa der er opreift Eumeniderne et Tempel.' 
Man figer at diffc Gudinder, da de havde giort Oreft rafende, 
förft havde viift fig for ham sorte, men, da han havde af bidt 
fin Finger, viifte de fig atter for ham, foni hvide; ved dette 
Syn kom han til fig selv igien og giorele et Siæleoffer for at 
afvende deres Vrede, hvori han offrede til dem foin hvide. 
Her have cle tillige for Skik at offre til Chariterne. Ved dette 
Ake er et andet helligt Sted deraf benævnet, at han efterat 
være til kommen fig felv, klippede sit Haar.” Det er upaa- 
tvivleligt, at, ligesom man i den Orefteifke Uhelds - Scene 
giorele Furierne til Eumenider, for at vife, at dette Moder- , 
mord mere burde opvække Medlidenhed end Had imod Mor
deren, faaledes har man i denne Helligdom givet Chariterne

Pi’J. Sei. hist, og philosoph. Skr. I Deel 1821» Q 
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en Rolle, fordi Iluldgudinderne ved den Harmonie de udbrede 
over Siælen, maae bidrage til at mildne og berolige felv den 
meefl ophidsede Liclenlkab; og hvor meget fandt og fkiönt 
ligger ikke i denne Paaftand!

I Smyrna var efter famme Reifebefkrivers Beretning ct 
Tempel til Nemefes o: de Væfener der bringe Ligevægt i de 
mennelkclige Skiæbner, og paafee at Hovmod nedtrykkes, Be- 
fkedenhed fremhielpes. Ogfaa med dem bragtes Chariterne i 
Forbindelfe, og deres Statuer indviedes i Nemefis’s Helligdom. 
Alan indfeer let, at Ideen er den famme, som den vi nyelig 
om Eumeniderne have anfört.

At paa Öen Tenedos har været en Cultus S01’ Gratierne, 
og navnligen S01' de tvende: Peitho og den egentligen saakaldte 
Charis } kan man maaikee flutte af en blandt Pindars Fragmen- 
ter levnet Rundfang til Ære bor Tenedieren Theoxenus 
Agefilaus’s Sön. Fuld af begeiftret Beundring over denne Yng- 
lings fortryllende Skiönhed udbrod Digteren: ”bygt af Demant 
eller Jern maa den være, et iiskoldt Hierte maa han have, 
forladt af Venus maa den kaldes, fom urört feer Theoxenus’s 
Öies sunklenele Blik. Ved Synet as flig en Yngling smelter 
Hiertet S0111 af Vox. Sandt er det, paa Tenedos boer Peitho 
og Charis hos Agefilaus’s Sön.” Det er at formode, at Digte- 
ren har taget Henfyn til Chariters virkelige Helligdomme paa 
Öen; men dilTe fynes da at have ltaaet i Forbindelfe med Ve- 
nus’s, ei med Juno’s Dyrkelfe. Hvor meget i övrigt denne Sang 
i Oldtiden har været yndet, kan vi flutte af Plutarks, Digte- 
rens Landsmands, Udraab i Skriftet om Guddommens fildige 
Hævn; hvor han, efter at have omtalt den Ære man paa 
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Theoxenierne eller Gieftevenfkabsfeften viifle Pindar« Efterkom
mere, siger: ’’Den maatte og, for at bruge Pindars egne 
’"Ord, have et fort Hierte, forkobbret med iiskold Flamme, 
”fom ei fandt Behag i hans Hædersfanges Ynde (Charis), der or 
’’udtrykt med en saa hcllenifk og ægte gammel Værdighed.’* 
Jeg anförer dette kun for at minde om, at Oldtiden anfaae Pin
dar, selv i fin Lyrifke Höihed, S01' Chariternes Digter.

Til Huldgudindernes Cultus hörer det endelig ogfaa at 
bemærke: at hendes Præstinder havde Tilladehfe til at være 
gifte, og kunde vedblive deres Embede til den graahaarede Al- 
cler. Dette er tydeligt as et Vers i den Græfke Anthologi 
forfattet af en Diotimus, hvis Indhold er folgende: ”Vi vare 
tvende jævnaldrende Oldinge, Anaxo og Kleino, Tvillingdöttre 
af Epikratcs, Kleino, Chariternes Præftinde, Anaxo, mens 
hun levede, Demeters Bctiente; 89 Soleaar have vi lagt tilbage 
og döde umisundte af hverandre. Vi elfkcde vore Mænd og 
Börn, og vandrede, uden at have miftet nogen af disfe, i faa 
höi en Alder til Hades.”

III.
Naar vi skulle tale om den Brug man giorde af Chari- 

terne i den antike Kunft, faa kolger af fig selv, at Meningen 
er, ei at udvikle, hvorledes Ynde fpores i alle denne Kunfls 
Egne, thi dette vilde være et uendeligt Arbeide; men at ud
mærke de ikke kaa antike Kunstværker, kom as de gamle Skri- 
bentér omtales, eller endnu ere tilbage, paa hvilke Forestil
linger af Ch ariterne findes.

Q 2



Amyklæ og Elis, Sparta og Athenj Delos og Mycenæ 
og andre deels ved religiös Ærbodighed, deels ved offentlige 
Græker - Sammenkomster höift mærkelige Steder kappedes om 
at lkafle fig Chariternes Afbildninger. De beromtefle Kunfl- 
nere, f. Ex. af Billedhuggere Batliyklcs og Bupalus, Phidias 
og Polyklet, ja felve Sokrates, blandt Malerne en Apelles og 
Pythagoras befkicftigede deres Meifel eller Penfel med Huld- 
gudindernes Fremftilling; og igiennem forfkiellige Afvexlinger 
kunne vi saa at lige forfölgc deres Foreftilliger fra den förftc 
Raahcd til den höiefte Fuldkommenhed, fra den fiernefte Old* 
til den hellenifke Kunftes Undergang.

De ældlte Billeder af Chariterne vare uden Tvivl de i 

Orchomenus, blotte Stene, fom under Etcokles troedes at være 
nedfaldne fra Himlen, altfaa Fetifkcr, uden at Kunden endnu 
vidfte at giöre Hoved, Hænder eller Fodder kiendelige. At 
dille raa Figurer förfl i meget fileligere Tider ombyttedcs med 
kunftmæsfige Statuer, er forhen erindret.

I Solons- Tid, altfaa 600 Aar for vor Tidsregning, ffhi- 
des Chariterne at være brugte til Prydelse paa Apollos maje- 
flætiske Throne i hans Helligdom i Amyklæ. ”Naar man nær
ymer fig Thronen, figer Pausanias, feer man ved begge dens 
’’Arme to Gratier og to Floraer, hvilke synes at bære den. 
’■Bag bamme ved begge Ender erc ligeledes tvende Gratier, og 
’’tvende Horaer anbragte.” Dette dobbelte Charitertal, S0111 hos 
Lacedæmonerne desuden synes at have Yæret det i deres My- 
thelærc beftemte, beholdtes her saameget hellere fom Kunftfor- 
holdet fordrede det, da (le tiente fom et Slags Karyatider» 
Forarbeideren af dette herlige Monument, som tilligemed den 
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derpaa ftaaendc^ men ældre Apollos Statue asBronze, fkal have 
været af 5o Alens Höide, og i Omfang fom et Kapell, var Ba- 
thykles fra Magnefia ved Mæanderlloden i Lydien. Han troedes 
at være den, der giordc det gyldne Bæger, fom hver af de 7 
Vife af Befkedenhcd vægrede hg ved at modtage, og fom der
for hclligedcs Apollo den eene Vife, og forvaredes i hans Tem
pel i Milet.

De til samme Tid, tildeels noget senere levende Kunft- 
nere Bupalus, Angelion og Tektæus, alle af den æginetifke 
Skole, efterlode paa Öernc i Archipclagus og paa Aliens Kyft 
mange Minder om deres betydelige Kunftf rem fkridt. Af Bupa- 
lus anförer Paufanias tvende Arbcicler, der foreflilte Charit er
ne ■ den ene Gruppe i Guld opftillet i Smyrna oven over Ne
in efis - Gudindernes Statuer, ventelig for at udtrykke disfes 
Vredes Formildelse; den anden Gruppe formodentlig af Mar- 
mor, gjort for Pergamenerne, og fom fandtes i Kong Attalus’s 
Soveværelfe. Angelion og Tektæus, der lkyldte de to berömte 
Mænd Dipoenus og Scyllis deres Dannelfe, giorde fig ifær 
navnkundige ved Apollos og Dianas Statue, fom de i Marmor 
udarbcidede til Delos - Templet. Apollo holdt i den ene Haand 
de tre Chariter\ men vi beklage, at Paufanias ikke nærmere 
har beskrevet dem. Dog erflattes denne Mangel noget af Plu- 
tark, fom i hans Skrist om Mufiken (T. X. p. 664. Reilkes 
Uclg.) siger, at denne Apollos Tempelftatue havde de tro Gra- 
tier paa den udftrakte venftrc Haand, og at (len midterfte af 
diffe holdt en Syrinx, as de övrige, den ene en Lyre, den 
anden Flöiter«



Noget udforligere er Paufanias i at forklare Béfkaffenhe- 
den af CharL-Afbildningerne i Elis, deels i Templet paa denne 
Byes Torv, deels i den Olympifke Jupiters Helligdom. Ved 
de förlte befkriver han deres Attributer med diffe Ord: ”Paa 
” Torvet i Elis er et Tempel til Chariterne, og deri Gudinder- 
J’nes Billcdftötter. Anfigter, Hænder og Fodder ere af hvidt 
’’Marmor; men deres Paaklædning forgyldt. Den ene af dem 
’’holder en Rofe, den mellemste en Tærning, den trcdie en 
’’liden Myrteqvifl. Man anfører hertil den rimelige Grund: at 
”Rofe og Myrte ere Venus helligede, paffende til den hende 
’’tillagte Skiönhed, og med Venus ftaae Chariterne i nærmefte 
’’Forbindelfe. Tærningen er egentlig Borns Legetoi af begge 
”Kiön, hvilke Alderen endnu ikke har givet noget Uyndigt. 
’■’Til Charitcrnes höire Side flaaer Eros, paa famme Fod- 
”ftykke.”

Ved at forarbeide Statuen af Jupiter til Templet i Olyin- 
pia, viifte den ltore Kunftner Phidias, hvor meget han, felv 
under den dristigfte og meeft ophoiede Phantalies Befkieftigelfe, 
var gjennemtrængt af 1 ölelfen om Huldgudindernes Værd. Paa 
hans ftolte Kunftværk forekommer tre Gange Hcnfyn til Cha
riterne. ■’Taa Thronens overile Deel, figer Rejfebelkriveren, 
’’udarbeidede Phidias over Himmelgudens Hoved paa den ene 
•’’Side de tre Chariter, paa den anden de tre Horäer; thi baade 
■’Tine og diffe udgives for Jupiters Döttre. Paa Thronens ne- 
■’Merite FocLftykkc vare i ophævet Guldarbeide: Soelgudcn be~ 
•’'fligende fin Vogn, Here og Zeus, og hos denne Charis. Der- 
•’■’paa Heltia, efter hende Eros, modtagende lin af Havet frem
kommende Moder. Aphrodite bekrandfes af Peitho; desuden 
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’’forekomme her Apollo med Artemis, Minerva og Herkules.” 
Dette Sted kan sorresftcn tiene til Beviis paa, at, fkiondt til Phi
dias’s Tid Chariternes Trillingtal var det almindelig antagne, 
saa brugdes dog tillige Charis kom kollektiv, og Peitho lom Yn
des - Gudinde i Venus's Seltkab.

At Delpher - Templet ikke manglede Chariter, kunde vi 
deels i Almindelighed sormode, deels finde rimeligt deraf, at 
denne Gud holdt i den delifke Helligdom, bom vi nyeligen 
saae, Chariter i den ene Haand. Formodningen bliver til 
Vished ved Ordene i i den sorhen anförte Pindarifke Sang:

De have deres Throner
Ved Siden as den pythifke guldkoggrede Apoll;

til hvilke Vers den græfke Scholiaft udtrykkelig bemærker: ”1 
Delphi ftode Chariterne til Apolls höire Side.” Tanken er uden 
Tvivl den: at, var der noget, hvortil Menneskekundskab, Be- 
tænksomhed, Maadehold og en conseqvent Fremgangsmaade ud- 
fordredes, da var det fornemmelig et Orakellleds Bcftyrclfe.

Om de orchomenilke Huldgudinders Udseende har Pau
sanias Intet anfört. Man kunde faaincget mere hor have önfikct 
ftörre Udsörliglied, fom det er vift, at cle upaaklæelte Gratiers 
Fremftillingsmaade af Kunftnerne derfra er uelgaaet. Vi kunne 
nogenledes udfylde denne Mangel ved Servius’s Yttring i An
ledning af Virgils Mater Acidalia. At i Orchomenus var den 
acidalifke Kilde, hvori Gratierne badede fig, have vi allerede 
bemærket. De Ord, fom angaae os ere clilfe: ”At de afbil- 
”dcs, de 2 med tilvendt, den ene med fravendt Anfigt, dertil 
”er Grunden, at en udviilt Velvillie pleier fordobblet at vende 
’’tilbage/'’ hvorfor og Digteren figer: vei fkal det fortryde dig 
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ved Godhed at have fremælket os.” Om den lærde Mands 
Grund fpörge vi her ikke; men vi takke ham for at have op- 
givet t>s Chariternes Stilling i Orchamcnus-Templet; og at de 
der virkelig have havt denne Stilling, finde vi rimeligt deraf, at 
i den antike Kunlt netop denne faa oflc er udtrykt.

I Mycenæ, hvor vi trefle Chariterne i Forbindelse med 
Juno, har en af de fuldkomnefte Billedhuggere i Oldtiden 
Polyklet, hvis Kanon cr faa beromt, ogfaa bcfkieftigct lig med 
Chariterne. ”Han gjorde, figer Paufanias, i Heræum, af Guld 
og Elplicnbeen, Junos koloflalfke Statue fiddende paa en Throne; 
paa hendes Diadem ere Chariterne og Horaerne udarbeidedc; 
hun har i den ene Haand et Granatæble, i den anden et 
Scepter.”

I Athen fandt Chariterne en Fremftiller i Philofophen 
Sokrates. At Huldgudinderne ftedfe fvævede for denne ltore 
Vifes Siel, viilte han i lin Lære og Vandel; men sor at der 
fkulde være et/haandgribeligt Beviis paa, at han ftedfe havde 
fytfelsat fig med di(fe blide Væsener, fkeete det, at juan i Athen 
saae og beundrede de med Sokrates’s Meifel afbildede Gratier« 
De stocle i Propylæet eller Indgangsbygningen til Athens Akro
polis. De vare 5, alle beklædte, og ved dem var det efter 
Paufanias’s Forfikring, at man holdt en myfteriös Dyrkelbe, 
hvorfra Almuen var udelukt. I Athen var allerede af Thefeus, 
da han fik sine Medborgere til at flytte fra Landet til Byen, 
opfort et Tempel for Penus Pandemus (faa kaldet til Forfkicl 
fra Venus Urania'). I dette var cn Statue as Chariten Peitho, 
forarbeidet af den ftore Kunflner Praxiteles,
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Om Malere, der i den græfkc Oldtid have foreflillet Cha-> 
riterne, haves meget faa og korte Efterretninger; dog vife 
ogfaa de, at i denne Kunftgreen have de ftorfte Mænd valgt 
Huldgudinderne til Gienftand for deres Penfcl. I Smyrna var 
i Oclect eller Bygningen til mufikalfke Övelfer et Malerie af 
Charis ved den berömtc Apelles; og hos Pcrgamenerne havde 
Pythagoras sra Par os malet Chariterne i det faakaldte Pythion 
af Apolls Helligdom. Dette beretter Paufanias, og af Plinius 
(35 B. §. 56) vide vi, at Nicearch havde afmalct Venus imel
lem Gratier og Amorcr; den famme Nicearch, af hvem Her
kules var afmalet fortrydende med Krænkelfe, at han i et af 
Juno paafemlt Raferie havde dræbt fin Kone Megara og lien- 
des Sönner.

Om dide Kunftsoreftillinger maa det bemærkes, at lige 
til Slutningen af den Perikleilke Tid fynes Chariterne sor det 
meefte at have været beklædte. Det var kun den fuldkomnefte 
Kunftfærdighed, der turde vove at forestille Huldgudinderne 
upaaklædte; men da dette Skridt eengang var giort, afbildede 
man dem i den fenere Tid sædvanligere paa den sidste Maa.de. 
I Paufanias’s Dage var saadant ganlke almindeligt; men famine 
Forfatter soRikkrer, at det ei har været ham muligt at erfare, 
hvilken Billedhugger eller Maler förft har fremftillet nögne Cha- 
riter. Om Grunden til Gratiernes Nogenhed, har en Digter i 
Anthologien paa en Indskrift over et Bad i Smyrna faaledes 
udtrykt sig:

Her Chariter engang fig badet, da liden Eros
Stial deres fkiönne Gevandt og gik bort, og dem efterlod nögne. 

Saavidt Skribenterne.
Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr. I Deel 1821. K
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Vi lkulle nu korteligen giennemgaae de mærkeligfte fra 
Oldtiden levnede Kunstværker, hvorpaa Gratierne ere afbildede. 
Man har af faadanne nogle ftorre, fom: Statue-Grupper, Re
liefs og Malerier, og nogle mindre Monumenter, fom: Myn
ter, Gemmer o. S. v.

Af Statuegrupper haves trende: Forft om den i Villa 
Borghese. Hcr ere Huldgudinderne upaaklædte; den ene har 
Blomftre, den anden en Tærning i Haandcn, den midterfte 
flynger Armene om begge. Til höire.Side ftaaer en Vafe, og 
til venftre en lignende, men omvæltet paa en Söile. Den er 
efterlignet paa en Agat-Gemme i det Lippertfke Daktyliothek, 
Förfte Tufende i D. N. 54g. Jeg undrer over, at Ramdohr 
i lit Skrift über die Mahlerey und Bildhauer - Arbeit in Rom, 
hvor dog den borghefifke Villa udforlig omtales, flet ikke næv
ner den. En anden end mere berömt er den i Villa Rufpoli, 
hvor Chariternc ogfaa ere nögne. Winkelmann Og Ramdohr 
ere enige i at rofe dens Fortreffelighed. Figurernes Störrelfe 
er halv faa stor, som den naturlige. Paa Hovedet have de 
ingen Prydelfe, men Haarene ere med en tynd Snor bundne 
om Hovedet, og hos de to bag til fammenknyttet. ’’Deres 
Mine, figer Winkelinann, viser hverken stor Munterhed eller 
Alvor, men stille Tilfredshed, som er Ufkyldsaarene egen. 
De ere sig ikke deres tryllende Ynde bevidfte, men röbe en 
fordringslos Befkedenhed.” En tredie Gratiegruppe, hvor clc 
ligeledes er upaaklædte, fkal findes i Sakrifliet i Domen i 
Siena. Jeg kiender den kun af Hirts Bilderbuch für Mytholo
gie, Archæologie und Kunft 2dct Hefte. Han omtaler den med 
faa Ord, og har ikke leveret noget Kobber deraf; men denne
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smagfulde og meget erfarne Kunftkiender erklærer den, lkiöndt 
bclkadiget, for fkiönnere Arbeide end begge de andre.

Af antike Reliefer med Forestillinger af Chariterne ere 
ikke faa tilbage. Saare mærkværdigt faavel i fig felv, fom ved 
den der förft udgav en kobberftukken Foreftilling deraf, er et 
blandt de Romerfke. Tre vel udforte Gratier forekomme der, 
alle nögne, krandfede med Blade og Blomftre, de tvende yderfte 
med cn Frugtftilk i den ene Haand; og den miclterfle i fæd- 
vanlig Stilling, strækkende Armene til begge. De staae under 
tre Palmetræer, og have paa hver Side cn liden Kolonne, 
med en derpaa hvilende omvæltet Urne, hvoraf Vandet ud- 
strömmer, og et fra Coloimen nedhængende Haandklæde. Det 
er stukket i Kobber af den berömte Marc Antonio Raymondi 
undertiden kaldet Francesco Fr anci a, efter den franlke Guld- 
smed, hos hvem han havde lært at gravere, der levede fra 
1488 til i55g. Han udmærkede fig ved at stikke Albert Då
rers Stykker, af hvilke han i Venedig havde tilkiöbt fig 56. 
I Rom tilvendte han sig Raphaels Gunst, og paa dennes A11- 
modning har han formodentlig flukkct det Relies, vi her have 
befkrevet. Under Kobberplaclen ftaacr: Sie Romæ Carites ni
veo de marmore sculp., dog uden Navn* *).

_

*) Köbberflikket anfdres foni særdeles vel giort i Catalogue raisonné du 
Cabinet d’Estampes de feu M» IVinkler li Leipzig par Michel Huber, 
T. 2cond p. 59I. Kobberet felv har en af vore indfigtsfuldefle 
Kunftkiendere, Secretær i Commiffionen for Oldfager,. Hr. Can« 
cellieraad Thomsen meddeelt mig.

R 2
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Paa en Kandelaber i den borghefifke Villa sees Chari- 
ferne holdende hinanden i Haanden, og trædende frem til en 
stille Danels. De ere i antik Stiil, beklædte, og meget tilhyl- 
lede. De have Diadem paa Hovedet; Haaret hænger ned i 
kröllcde Lokker, og Gevandterne, foran fammenheftede med 
Bælte, falde i ftore Folder. Den fidfte til höire Sicle holder 
Nederdelen af Gevandtet noget ucl, og vender Hovedet faalc- 
dcs, at Stillingen bliver temmelig fordrejet. Tegningen findes 
hos Hirt.

Vi komme til det fkiönnefte Relief af alle, det af monu~ 
menta Mathæiorum 3 fom Bar toli i Admiranda Romanarum 
Antiquitatum under n. 68. har indfort. Det er en Sarkophag, 
meget betydningsfuld. I Midten ftaae de 3 Cliariter, upaaklædte, 
ubekrandfede; de 2 yderfte række Haanden til en hos hver af 
dem ftaaende Amorin. Bag ved er opfpændt et Teppe hörende 
blot til Grupperingens Harmoni. Længere hen til hver af 
Siderne ftaaer Amor omfavnende Pfyche; og ved hver Ende 
af Reliefet atter en Eros. Ved Amorerne ere neden til Kruk-' 

-ker med Blomftre anbragte. Monumentets Henfigt er at betegne 
den ægtefkabelige Kiærlighed, fom de 2de Afdöde havde viift 
hinanden. Hertil figte de mange Eroter og Amoriner, hertil 
Amor og Pfyches gientagne Forestillinger; og derfor ere Cha- 
riterne hidfatte, thi det er dem, der bringe alt i Livet i Har
moni, og ftröc Blomfter paa den ægtefkabelige Bane.

Paa et Anaglyphon i det Pio - Clementinlke Mufeum *),  
der venteligen er et Votivftykke, findes Gratierne anbragte, fom

*) IV. 13.
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Takncmmeligheds Symbol. Skiöndt Arbeidet fættcs i den Ro- 
merfke Tidsalder, faa er det dog vel gjort, og Ideen er ci 
ugræfk; thi baade Sokrates og Chryfipp regnede Erkicndtlighed 
for en Dyd, der var Chariternes Værk. Mercurius frcmftillcr 
for JLægeguden Æfkulap en Mand der er helbredet; denne 
hylder paa Knæ fin Velgiörer; og til venftre ftaae de 5 Gra
tier i sædvanlig Stilling, upaaklædte, men uprydede og uden 
Attributer. De ere satte her, for at vife den Helbrededes Tak- 
nemmelighed.

Et andet Votivftykke Fra Keifer Marc-Aurels Tid har en 
lignende Hensigt. Det fmdes i det capitolinfke Mußeum *).  Her- 
cules og Mercurius, Vejenes og de Reisendes Belkytter, ftaae 
paa en Forhöining, der fkal tænkes paa et trivium, bor at til— 
kiendegive en Vei, der forer til Bade. Herkules, med en 
Kran els paa Hovedet, fom han selv nyeligen har sat derpaa, 
har i den venftre Haand en knudret Sivflok, Flod- og Kilde- 
Guddommes Særkiende , og Lövehuden kastet over fine Arme. 
Mercur bærer fm vingede Petasus. Chlamyden hænger ned fra 
venttre Skulder, hvorover den er fæflet med et Spænde. I 
den ene Haand holder han cn Caduceus, i den anden cn Pung. 
Neden til fees Flodguden Abeamus liggende. Hans ene Haand 
hviler paa cn Urne, hvoraf Vand udflyder; i den anden hol
der han et Siv. Til Ilöire ere de 3 Gratier, hvoraf de 2 yderfte 
have Ax i Haanden. Til venftre 2 Flodnympher, der bortföre 
Hylas, Herkules’s Yndling, da han vil hente Vand til Argo-

») IV. 54.
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nauternes Forfriskning. Han har fin Chlamyde heftet paa den 
ene Skulder, og holder i Haanden en Vandkrukke. Ved Mer- 
kurbilledet læfer man neden til dette Onfke: Bonifati vivas 
sacerdus. Denne Bonisaz var rimeligviis Præft ved en Hellig- 
dom for Mercurius. Allcrncderft er en latinfk lndlkrift, hvis 
Indhold er denne: •’’Epitynchanus, Frigiven hos Keifer Marc- 
”Aurel, og dennes Kammer - Opvarter, har iftandsat dette tri- 
”vium til Ære sor Kilderne og de hellige Nympher nær ved 
f’hans Bad, til Opfyldelfe af et Lofte.”

Endelig har Winckelmanii i fine Monumenti inediti^} 
bekicndtgiort et meget fmukt Basrclies, fom da befandtes hos 
Duca Caraffa Noja i Neapel, men sulen hos Nicolao de Bo- 
nis. Det foreftiller Parish Kiærlighedsforbindelse med Helena. 
Paris sees flaaende, og hos ham Amor med ftore Vinger, He
lena sidder, og hos hende Venus; baade Moder og Son ere bc- 
fkiestigede med at faae Forbindelsen fuldbyrdet. Paa en höi 
Colonne fidder Chariten Peitlio i fuld Paaklædning med Slör og 
Kalathus paa Hovedet. Ogfaa hun anvender lin Indflydelfe til 
Planens Fuldförelfc. Ved Paris, Venus, Helena og Pith o fin- 
des Navnene oventil hosföjede. Hirt mener, at denne Figur ei 
er Chariten, men Geniuffen S01’ det Sted, hvor Bortforelfcn 
fkeete, men B'éttiger har tilflrækkeligen viilt, at Tryllefuglen 
Iynx eller Vendehals, hvorpaa hun ftötter den ene Haand, netop 
kunde ventes hos Peitho, til at udtrykke en uimodftaae.lig Over
talelsesgave.

*) N. 115.

/
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De antike Malerier, hvorpaa Cliariterne forekomme, fkulle 
ikke opholde os, da de ere meget faa: et-fra Herkulan, der 
fremftiller dem i Gruppe, ligefom paa Statuerne, nögne, hol- 
dende i deres Hænder Blomster, Ax og Frugter. Kun den 
ene af dem har en Krands om Hovedet. Paa vcnftre Side 
fees en kratbegroet Klippe. Paa et Frefcomaleri hos Pietro S. 
Bartoli sees de beklædte og ftærk lilhyllede. De to have Klæde
monnet sammenheftet med et Belte, og alle [have Armbaand 
baade paa Overarmen og ved Haandleddet. De drage hinan- 
den i Runddands faaledcs, at Gevandterne flagre , og paa den 
ene Charite, den midterste, men fom ved Svingningen helder 
med Overlegemet betydeligen til liöire Side, fee vi Ryggen 
blottet. Vigtigere end begge dilTe er det i Egnen af Esquiliæ 
fundne, fom man mener til Keiber Titus’s-Bade fordum hö- 
rende, Malerie, der soreltiller en Brudefcene, og af den Villa, 
hvor det længe bevaredes, fædvanlig kaldes 'Nozze Aldobrandine. 
Vi beröre det her, fordi Chariten Peitho er derpaa en af Ho- 
vedperfonerne. Bellori har i fine Admiranda n. Go og 61 
deraf givet en fmuk Aftegning. Del har tlaaet i en (dog ei en- 
kaullisk) malet Væg i en med Lovværk indfluttct Omfatning, hvoraf 
det cr udfkaaret. I den midterfte, som er Hoved-Gruppen, 
fielder paa en ziirlig og vel draperet Hyndeftoel, den tilllörede 
Brud i dyb Samtale med fin Brudeförerinde, fom her er fore- 
stillet som Gratien Peitho. Det til Side svævende Gevandt 
blotter paa denne Legemets Overdeel, medens Underdelen er 
indhyllet. Hun har Overtalelsens Svada paa sme Læber, i lit 
blide Oiekest og omme Favnetag. Brudgommen, med Ilovcd- 
smykke, S0111 en Bakchus, sidder bag ved paa en lavere Bænk, 
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og venter med Utaalmodighed paa Samtalens Ende. Perfonerne 
til. liöire Side giöre Forberedelse til Brudens Badning og Salv- 
ning, maafkee og til at ftille de Forclfkecles Nati vitet; til ven- 
ftrc Side holder Citharspillerinden sig færdig til Epithalamiets 
Iftemmelfe og der giöres et Offer til Juno. Paa dette Grælk 
og Romerfk Smag heldigen forenende Kunftværk, ere alle 
eenige i at beundre de enkelte Gruppers Fortreffelighed og det 
Heles Harmoni.

Af Mynter ville vi anförc ct Par mærkværdige: I det 
Hunterske Mufeum findes en attifk Tetradrachme, hvorpaa den 
fædvanlige Minervas Ugle ftaaende paa en Diota eller tohanket 
Vafe, der ligger paa Siden; ved Uglens Hoved læfes AØE o: 
Athene, paa begge Sider tre Magiflratsp er foners Navne, nem
lig Eurycles, Ariaras, Xenocrates; inden i Vafen Bogftavet 
K og neden fox' AI. Foran Uglen ftaae tre fmaa beklædte 
Figurer. DifTe ere de af Sokrates til Propylæet forfærdigede 
Chariter, fom ved at vende Anfigt og Hænder imod Fuglen, 
der her er Gudindens Repræsentant, udtrykke deres Hylding 
mod Athene, Statens Skytgucldom. Man feer, hvor ftor Ag- 
telfe (fiffe Sokratifke Gratier ftode i, da de endog paa Myn- 
ter optoges. For ogfaa at anföre en Mynt af senere Tid, ha- 
ves fra Byen Germe i Galatien en faadan, flagen under Cara- 
callas Regiering, altfaa i Förftningen af det 5die chriftelige 
Aarhundrcde. Gratierne fees der alle tre beklædte, og ftærk 
tilhyllede; deres Stilling afviger deri fra den sædvanlige, at 
begge de yderlte vende Flovederne til den midterfte, der ikke 
har fravendt Anfigt, men viser hg en face. De to holde med t
den ene Haand, og den mellemfte med begge Hænder paa
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deres foldede Gevandt. I övrigt have de ingen Attributer. Om* * 
lkriften er: m rfatr. Ahe^avJ^ou Dcn er indfort i

*) 3die Tufinde I D. n» 287. og Ilte Tuf. I D, 11. 344.
*) I fle Tufinde I D. n. 346.
Kill. Sei. hist, og philosoph. Skr. I Deel 1821»

Millins Galerie Mythologique under n. 202.

Paa Gemmer mode os ofte Chariterne. En meget fmuk, 
fom Winckelmann har indfort i fine .Monumenti inediti under 
n. 51., vifer os Venus upaaklædt, fuldende paa en Hyndcftoel for 
at pyntes. Bag hende fidder en liden Amor holdende med den 
ene Haand paa fin Aloders Gevandt, og flyttende den anden 
paa en Vafe. Paa hver Side af Venus ltaaer en Charis; den 
til höire fætter Gudindens Haar til Rette; den til venltre frem- 
tager en Perlefnor af en Buddike til hendes Hoveclpryd, og 
Venus giver ved at lofte Haanden Tegn, hvorledes den fkal 
paafættes. I det Florentinfke Museum er en fkaaren Steen efter 
Udgivernes Forfikkring af ypperligt Arbeide, hvorpaa den famme 
Idee er udtrykt, men paa en noget forlkiellig Maade. Venus 
Itaaer i Midten med Legemets Overdeel blottet, men Nederde- 
len beklædt. Chariten til venltre holder en Salvekrukke, be- 
redt til at anbringe Salven, hvor Fruen fom her oplofter begge 
Hænder byder det; Chariten der fidder til venltre, giver med 
hævet Haand fin opvartende Softer den videre Anviisning. 
Af de 6 Gemmer der ere indlemmede i det Lippertfke Daktylio- 
thek ere 3 mærkelige: to Amethyfter*),  hvilke fkal være ufor- 
lignelige. Ved Forestillingen er det ualmindeligt, at de 2 Gra- 
tier ere beklædte, meu ikke den midterlte, og en Carniol**),
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hvorpaa Chariterne ere upaaklædte, den ene af dem holder en 
Tærning, den anden en Krands. Til höire Side er et Skiold, 
og derpaa en Hielin, til venftre et bckrandset Alter med Ild. 
En usædvanlig Foreftilling er den, der sindes paa en af Millin 
i hans pierres gravées inedit es förfte Gang bekiendtgiort Gemme. 
Man feer Herkules, der er kiendelig ved den som Hovedpryd 
næt anbragte Löveliud. Han holder de 5 upaaklædte Gratier i 
Orchomenifk Stilling i sm höire, og en Bue i den venflre 
Haand. Man erindrer sig, at vi paa et capitolinfk Basrelief 
har truffet en Forbindelfe imellem Herkules og Chariterne; 
men her er vel Henfigten at minde om, at Styrke uden Ynde 
ci er fuldkommen agtværdig. Den nyefte bekiendtgiorte antike 
Gemme er befkrevet af Köhler under Titel: Description d^un 
Camée du Cabinet des pierres gravées de Sa Maj. l’Empereur 
de toutes les Russies. Petersbourg 1810. i 8vo; men dette 
Skrift har jeg, uagtet al Efterfpörgfel i. Hamborg, Berlin, Dres- 
den og Leipzig, ikke kundet bekomme. Jeg kiendcr det da 
blot af tydlke Journaler, af hvilke jeg har erfaret, at Gemmen 
er en fkiön orientalfk Onyx af 2 Lag, mod fortrcffelig Tegning 
og ægte gammel. Attributen! e cre meget tydeligen udtrykte. 
Den paa venftre Side holder tvende Ax, den i Midten Blom- 
ller, og den paa höire Side 2 Valmuehoveder.

Til Slutning et Par Ord om den af Fabretti i hans Tn- 
fcriptioner indförte Drikkelkaal, hvorpaa man ei kan miskiende 
Gratierne, men fom i alt rober det 5die eller 4de chriftelige 
Aarhundrcde. Gratierne ere nögne og i den fædvanlige Stil— 
ling; de to have hver en flynget Prydelse i den ene Haand, 
og alle bære de Arm- og Fodbaand; mellem hver findes Blom- 
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fterquifte. Omfkriften er: Geleistet Lecori Comasia Triers (firere 
multis annis vivatis. Uden Tvivl er Skaalen udarbeidet bor 
trende Söftre, som Kunftneren har sremflillet som Chariter, 
med det Önfke, udtrykt baade paa Grælk og Latin, at de 
maatte drikke deraf og leve mange Aar. Slig en Blanding af 
begge Sprog i det 4de og folgende Sekler forekommer under- 
tiden paa de af Buonarotti forklarede vetri antichi. Önfkct: 
’’Drik og lev” kan erindre os om det pudfcerlige af Udtalen 
foranledigede Udtryk paa nogle fenerc Latinlke Indskrifter: sine 
fine bibas iftedet for sine fine vivas.

IV.
Hvad hidtil er anfört om Chariternes Oprindelfe, deres 

Dyrkclfe og Anvenclelfe i den antike Kunft, kan omtrent have 
betegnet os hvad Begreb Grækerne forbandt med di tfe hulde 
Væfener; men det er Umagen værdt noget nöiere at udvikle 
deres Betydning i Hellenerlivet. Foruden de Bidrag det fore- 
gaaende hertil giver, har jeg, for ei at forvilde mig i den 
store Mængde af Nationens Skribenter, fornemmelig holdt mig 
til Pindar og Anthologien med Henfyn til denne Gienltand; 
dog er ogfaa adskilligt hentet fra andre Forfattere. Pindar, 
der felv (i et Hymnesragment) beder Zeus og Apoll tilligemed 
Chariterne og Aphrodite at optage ham i det ærværdigfte Chor 
af Musernes Prælier, forekom det mig ifær paffende at raad- 
fpörge, da han, der forfattede Seiers Hymner til Kæmperne 
fra alle Grækenlands Egne, paa cn vis Maade kan figes at 
være den bedlte Tolk af alle Oldgrækeres Fölelfer. For ftrax
i et Exempel at vife, hvorledes han benytter Charis-Ideen,

S 2 
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hidfætte vi Begyndelsen af den förfle Ifthmifke Hymne. Dig
teren var juli befkieftiget med en Pæan for Öen Keos’s Ind- 
vaanere, der lkulde bruges ved en hellig Procesfion til den 
Delifke Apolls Ære, da han underrettedes om en Thebaners 
Herodots Iflhinifke Kæmpnings-Seier. Af fonlig Pligt mod fin 
Födeflad Thebe afbryder han Keer-Sangen, og beder Delos 
og dens Gud om Tilgivelfe. Her blive Thebe og Delo§ ftrax 
to Chariter i hans Phantafi; thi det heder:

Min Moder, guldfkioldede Thebe, din Lovsang
Er mig vigtigere end hver anden Idræt.
Vredes da ei klipperige Delos,
Til hvem min Dig ter aand nylig var henfvævet.
Hvad er kiærere sor den gode Sön
End ærværdige Forældre.
Saa vige da Apolls Stad; men næft Mufernes Hielp
Jeg fnart fletter en Krands for begge Chariter.

Anthologien indeholder faa betydelig en Samling af me
get forlkiellige Forfatteres vittige Smaadigte, at dens Brug her 
ifær fynes meget henfigtmæsfig. Vi ville da föge at forfölge 
Mennefkelivet hos Grækerne fra Vuggen til Graven, i intellec- 
tuel fom i moralfk Henfeende, og ved hvert Skridt lkulle vi 
treffe Chariterne. Det famine vil hos dem spores i Naturen 
fom i Kunflen, i mindre fom i ftorre Samfund, ja endog i 
Ideen om Univerfet og om Guderne. Skulde den Perlefnor, vi 
faaledes flette for Huldgudinderne, undertiden maalkee findes 
noget braaget, faa haaber jeg , at man mere vil fornöies 
ved at bemærke, hvorledes mangen en Perle funkler med ægte 
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Græfk Vid, cnd ftödcs ved det mangefarvede Anflrög, fom 
Sammensætningens Natur nodvændigen medforte.

Ved felve Foderets Födfel manglede man ikke paa at 
udbede fig Chari ternes Deeltagelfe. Man fmigrede fig faam eget 
mere dermed, fom Chariten Peitho var Juno Lucinas Selfka- 
berinde, ligesom hun og af Plutarch *)  nævnes blandt de fem 
Bröllups - Guddomme. I Anthologien giör Digterinden Nosfis 
folgende Önfke ved en Barnefödfel:

*) Qvæft. Rom. I.

Hulde Diana du Delos’s og fkiönne Ortygias Dronning
Du dine Pile nedlæg udi Chariternes Barm.

Bad. dig i Inopes Flod, og kom til Alketis’s Boelig, 
Kom du blide og flux hende fra Smerterne fri.

Barnet opvoxte, og Chariternes Navne vare uden Tvivl 
blandt de förlte, det fremftammede. I Ariftophanes’s Fragmen- 
ter nævnes Kager, der heed Charifia. ”Ved Chariterne” var 
den almindelige Formel, hvormed man bekræftede Noget. At 
være artig, den fædvanlige Aclvarfel til Börn, benævnedes 
%a,gievTifyiy, med Bibegreb af nogen Vittighed i Spögen. Naar 
Drengen kom i Skole, gienlöd ogfaa der Gratiernes kiære Navn. 
Af to Vers indförte i Anthologien blandt Digteren Metrodors 
arithmetifke Problemer, fynes det klart, at man i Börneunder- 
viisning i Arithmetik, faavel i hele fom brudne Tal, har taget 
Rcgneftykker af Chariterne. Det ene Verfes Indhold er fol
gende: Chariterne bare Kurve med Æbler, i hver Kurv et lige 
Antal. Dem mödte de ni Mufer og udbade fig nogle. De gave
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da hver et'lige Antal, ©g de 9 og o beholdt hver ligemcget. 
Sporges: livormeget gave de? Det andet Vers fremsætter denne 
Opgave: Et Noddetræ hang fuldt med Nödder. Diffe bleve 
pludfeligcn asplukkcde med saadan Beltemmelse: Parthenope 
fkal have f, Pliilinna •§■, Aganippe 5, Orithya f, Eurynome I, 
Chariterne 106, Muferne 9 Gange 9; naar der nu blive 7 Nöd- 
der tilbage paa Træets Top, faa fpörges, hvormange Nödder 
bar Træet? Efter de oplyfende Beregninger, dette Sellkabs 
ærede Medlem Hr. Prof. Degen efter min Begjæring har haft 
den Godhed at meddele mig, beholdt i forfte Opgave hver 
Charite 2, 4, 8, eller 16 Æbler, og i fidfte Problem bliver alle 
Nödclcrnes Antal 1680. I Opdragelfen maatte efter Theokrits 
Udtryk *)  Intet lkee uden Chariterne. Den Yngling der gik ud 
i Verden, med Kundfkaber, Belevenhed og Humanitet, kaldtes

*) 16, 108.
*) Ubeskrivelig ftor var den Ære, der ydedes en fejrende Kæmper. 

Byen, hvorfra han var, troede fig hædret i hans Perfon, og mod
tog ham derfor med Jubel, med Proceflioner, og de meeft glimrende 
Felter. Pragtoptogets Glands ved faadan on Anledning fluttes deraf, 
at Romerne sammenlignede den med et Triumphtogs Pragt.

- -

Ynglingens Hu ftod for det meefte til at udmærke fig ved 
Legemsfærdigheder; til Misundelfe lykkelig anfaaes han af fig 
og line, om han havde det Held een eller flere Gange at vinde 
Prifen ved en af dc fire ftore offentlige Lege i Grækenland *).  
Denne Hæder er det, hvortil det Pindarifke Charis-Begreb for- 
nemmeligen knytter fig. Chariternes Mark er det han plöier, 
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Chariternes Have, han beplanter. Sangene selv ere de Gratier, 
med hvilke han besöger Seiervinderne. Give Chariterne Held, 
da foreviges ved ham Heltenes Hæder, og ved deres Hielp 
haaber han heldig at sigte til Musernes Maal. Det er ikke mu
ligt her at anfore alle de Steder, hvor Digteren peger paa 
Huld^udindernes Virksomhed; kun et Par bor hidsættes til 
Prove.

I fierde Nemeifke Hymne om Ægincteren Timefarch hed- 
dcr det:

Bedfte Lægedom
For udttanden Moie er Glæde;
End mere frydes Alanden, 
Naar han hædres ved Sange 
De vife Mufernes Döttre.
End ikke ved varmende Bad
Ovæges de smidige Lemmer faameget,
Som Sielen ved Qvad
Til Seirherrens Lov, ledsaget med Cithar.
Daaden forsvinder,
Men Lov-Sangen ikke,
Som Tungen, af Chariter begeiftret, 
Fremfiger hr a inderfte Hierte.

og i den udie Ifthmifke, om Thebaneren Meliffus:
Naar en Mand, hvem Lykken har föiet
Hvad enten ved Field udi Kamp,
Hvad heller ved Riigdom og Velftand, 
For trodlig Overmod fig reen bevarer, 
Medborgeres Priis han værdig da er.
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Ved dig, o Zeus,
De Dödelige megen Ære tildeles.
Hvo dig folger, er fikker paa Held;
Men de Uretlindige
Deres Velstand forfcile.
Roesværdig Daad har fin Lön.
Den Brave bör det at hædre;
Og Pragttogets Helt ved Char it er >
Ved blide Hymner ophoie.
I 3die pythilke Hymne til Kong Fliero i Anledning af en 

Seier, der i de pythilke Lege tilkiendtes en Heft han havde 
ladet danne til Ridekampe, figer Digteren, med et temmelig 
driftigt Billede, at han tilftiller ham tvende Chariter Hygiæa 
og Komos, for at lykönfke baade med gienerholdt Sundhed og 
med vunden Kamppriis. Naar det i 6te nemeilke Hymne hed- 
dcr, om Ægineteren Alkimedes, at han 

'’ved Kaftalias Kilde (ved Delphi)
’’ltraalcr i Aftenens Mörke
”i let fvævende Gratiers Chor”,

faa figter det efter Scholiaftens Bemærkning til den Feftlighed, 
fom paa felve Seiersdagen fildig om Aftenen anstilledes for den 
Vindende, da han ledfagedes hiem med Fakkelskin og höitide
lige Sange.

I de Aar, da Kiærligheds-Folelfen og Lylt til Forbin- 
delfe med en Medvandrerinde i Livet pleier at opftaae, er det 
intet Under , at Chariternes Deeltagelfe var meget levende. 
Hvad forhen er fagt om Gratierne S0111 Venus's eller Junos Sel- 
fkabcrinder, kunde her være nok. Vi ville dog tilföie et Par
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Difticha af Digteren Straton sra Sardes, der vise den Strid, 
hvormed Hiertet i flig Anledning ofte maatte kæmpe: de lyde 
saaledes:

Uret har man Theokles, naar man om de gode Chariter 
Taler, og dem nævner trende i Orchomenus.

Thi sem hundrede Blik med Pile du feer dig omsvæve, 
Samtlige andres Siel rede at drage til fig.

Om Bryllup have vi feet, at Chariten Peitho hörende til 
Juno's Sclfkab derved havde en Hovedrolle. Ved Maaltider vare 
efter Horazes Vidnesbyrd □ Skaaler Graziernes bcftemte Maal; 
og i Anledning af Döden erfarede vi, paa den lkiönne Sarko
phag hos Bartoli, hvorledes Cliariterne anbragtes paa et Grav
monument for at erindre om den afdöde Ægtefælles omme Kiær- 
lighed, hvilket den dobbelte Foreftilling af Pfyche og Cupido 
ogfaa antyder. I Anthologien udtrykkes i flere Gravminder 
Gratiernes Savn ved den Henfarnes Bortgang; f. Ex. i dette af 
Juli anus Ægypteren:

Tidlig vorded' du Brud, for tidlig dig Graven bortrykked’, 
Anaftalia fkiön, yndige Gratiers Blomft.

Bittre Taarer din Aland og din Fader over dig udgiöd 
Baadsmanden Charon felv over dig fmelter i Graad.

Ei tolv Maaneder fuldt du haver i Ægtefkab levet;
Men i fyttende Aar ach dig nu fkiuler din Grav!

At udmærkede Aandsevner, ifær faadanne, paa hvilke 
Smag og fortrinlig Dannelfe have Indflydelfe, tilfkreves Cliari- 
terne, derpaa afgiver den grælke Digterfamling, vi her faa 
ofte benytte, mange Beviis. Hvo kiender ei de 2 Linier af 
Plato:

FirJ. Sti. hitt. og philosoph. Skr. I Deel 1821. T
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Gratierne onfkcd’ at finde cn aldrig sorfaldende Boelig, 
Længe de sögt’ og tilfidfl fandt Ariftophanes’ Sjæl.

Menander kaldes Gratiernes Fofterfon; Jamber benævnes 
hans Born, og Huldgudindernes Tienere. Anacreon siges at 
aande Chariters Qvad, Meleager at have overgaaet selve Gra- 
tierne i Gratie. Sappho hedder deres Bloinlter; Dandferinden 
Libania tillægges Chariters Geftalt, Hetæren den aanderige Lais 
plukkede Gratiernes Lilier; og om Sophokles synger Tliebane- 
ren Simmias:

Stille paa Sophokles’s Grav, ftille du fnoe dig Vedbænde,
Og udfkyde paa den grönnende krufcde Skud!

Derpaa fremblomftre bladrige Robe og frodige Viinftok
Og udbrede trindt om saftige Qvifte og Bær!

Dette til Alinde om Digterens Dybhnd og Södhcd fom Honning 
Som i lige Grad var Mufers og Gratiers Ven.

Huldgudindernes Virkning paa Hierte, Fölelfer og Mora- 
litet er i det foregaaende ftundum her ort. Man erindre fig, 
hvorledes de formildede Oreft, der i Raferi havde dræbt en 
ham kiær Perfon, hvorledes de i Nemefis Tempel fkulde ud
trykke Sielens Harmoni efter Lidenskabernes Bekæmpelfe. Ved 
Taknemmelighed, hvis Opvækkelse ufiridigen i Oldtiden tillag
des dem, bor vi dvæle nogle Öjeblikke for at anföre cn græfk 
Philofophs Betragtninger over dem. Stoikeren Chryfipp, hvis 
Raifonnement Seneca har bevaret os de beneficiis I. c. 3., troede 
nemlig i Chariterne at fincle felgende: Gratierne, fagde han, 
ere tre, fordi den ene tildeler Velgierninger, den anden mod- 
tager dem, den tredie giengieldei' dem. De ftaae og byde hin
anden Haanden i Kredsgang, fordi Velgierninger forplante lig
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fra en til en anden, og tilfidfl vende tilbage til den, fra hvem 
de udgik, og desuden ængere sammenknytte de Baand, der 
forene Mennefkene. De foreftilles smilende, fordi Velgiemin- 
ger paa eengang glæde baade Giveren og Modtageren; unge, 
soreli Mindet om velgiort aldrig bor ældes; Jomfruer, foreli 

' Taknemmelighed fordrer et rcent og luttret liierte; uomgyr- 
tcde, fordi man aldrig ved Betingelser bor formindfke dille Dy- 
ders Værd; let eller aldeles ikke paaklædte, fordi ædel Vclgiö- 
renhed ikke fkyer Mennefkcrs Paasyn; endelig, som nogle til— 
föie, livlige og hurtige, fordi vi ikke bor töve med at giöre 
os andre forbundne, eller udfætte Erkiendtligheds Udvifelfe.” 
At i denne Fortolkning vel indeholdes i Almindelighed meget 
fandt og lkiönt, er unægteligt, men det er tillige klart, at end 
mere deri er vilkaarligt og ikke i Oldtidens Aand. Men behö- 
vedc vi endnu et Vidne om, at Chariterne vare Symbol paa 
Takneminelighed, saa havde vi det i Theokrit, bom i Digtet 
XctgiTeg netop bruger det faalcdes, da han besværer fig over 
den Kulde, hvormed Digterne ved det Sicilianlke Hof bleve 
behandlede.

Chariter, S0111 Udtryk S01' den fkiönne Natur, sorckommc 
ofte i Anthologien. Snart anbefales ved en Indfkrift en Have, 
benævnet f. Ex. af Eros eller deslige, fnart et Landsted, fnart 
et Bad, udmærket ved fin Beliggenhed og Vandets Fortrin. 
Om en Have hedder det:

Stor var Eros vel ei, men yndig, faaledes jeg ogfaa 
Ei blandt Flaver er ftor, men af Chariter dog fuld.

og om et Bad:
T 2



Her Chariter engang fig baded’; til Giengield for Badning 
Derpaa deres egen Ynde de Vandet indgav.

Jeg kan ikke undlade ved denne Leilighed at inclföre et hidrö*  
rende meget poetilk Sted af Ariftophanes’s Fugle, hvor dille 
faa fynge:

Lykfalig Fuglenes
Bevingede Slægt! om Vintren de ei 
Have nödigt at klædes i Kapper;
Om Sommeren os
Den stikkende Hede ei qvæler.
Paa blomltrende Enge
I Bladenes Favn er vort Ophold,
Naar Græshoppen fkingrencP og hvislen (P
I Middagens brændende Soel lader höre fin Sang.
I hule Grotter vi Vin tren tilbringe
Og fpöge med Biergenes Nympher.
Om Vaaren vi focles
Ved de jomfruelige, de hvidnende Myrtbær,
Og Chariternes Haver.

Da vi i det foregaaende faa længe have dvælet ved Cha- 
riternes Brug i Kunden, vil vi nu ikke derved opholde os; 
men blot tilföie et Par Bemærkninger: Et Vers i Anthologien 
udleder Komoediens Op findelfe ved Chariternes Hielp af Jam- 
ber, et andet tilfkriver dem det Surrentinfkc Fajences Kunfttil- 
beredetse; og Pindars 15de olympiske Ode tillægger Huldgud- 
inderne baade Dithyrambens Indförelfe, og den Architonilke 
Kunflidee hos Korinthierne at bruge Ornen i Relief til Fronti- 
fpicc paa Gudernes Templer.
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Mærkeligt er det, at den lyrilke Sanger i den 4de py- 
thifke Ode til Cyrenæeren Arcesilaus ogfaa omtaler Chariterne 
fom virksomme i Staternes politifke Beftyrelse. Det pafTer al
deles med Begrebet af Harmoni, fom vi pleie at höre dem 
overalt at udbrede. I Cyrcne havde været borgerlige Urolighe
der, bom dog omfider bleve standsede. Til dem figter Pindar 
ved folgende Udtryk:

Du kom fom betimelig Læge,
Og Apoll gav dig Hæder.
Med varfom Haand
De frifke Saar maa behandles.
Let er det at rylte en Stat,
Endog for den Svage;
Men den atter at bringe i Orden
Er vanlkeligt, uden Guddommens Haand
Pludfelig de Styrende leder.
Det Chariterne dig har forbeholdet.
Hav da Mod til fremdeles
At hellige Cyrene din Omhu.

Efter faaledes at have fulgt Chariterne igiennem deres 
forfkiellige Virkekredfe paa Mennefkelivet og de mindre eller 
Horre menneskelige Samfund, flutte vi med at ledfage dem til
bage til Himlen, hvorfra de have deres Oprindelfe. Her fee 
vi dem ogfaa at udbrede Harmoni, Liv og \nde blandt Him
melboerne. Man fortryder vift ikke atter at erindre fig det 
fkiönne pindarifke Udfagn:
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Uden de hulde Charlter
Holde ei Guderne
Enten Dands eller Maaltid.
De ordne alting i Himlen, 
De dele en evig Hæder 
Med Alfader i Olymp.



O M
1 ' /1

DEN BILLIGHED,

IUSTOniESKRIVEREN

RÖR VISE.

AF

/

J. MÖLLER,

DOCTOR. Of? TROPESSOR I THEOLOGIEN.

V . ■ - /' ’ ' i - • . ’ \r ' '





”ir ■ ■ .-I ra den förlte græfke Hiltoriefkriver, Herodot as, flaaer Hi- 
storien under ingen anden end under Nemesis -Adrastea’s Maal 
og Scepter.” Diftc Herders Ord *)  indeholde, som de flcfte 
Kraftsagn af genialfkc Tænkere, alt eftersom de sorftaaes, en- 
ten en dyb Sandhed eller en flor Vildfarelfe. Hiftorien lærer 
os viftnok hvorledes Overmod ftraffes, Forfængelighed befkæin- 
mcs, Lumlkhcd blotter, Kraftlöshed tilintetgjöres, imedens 
Maadehold belönnes, Befkedenhcd elfkes, Ærlighed agtes, 
Kraft og Viisdom feire. Den lærer os endvidere, at netop 
det, hvorved Voldsmanden meeft forbrod sig imod Mennclke- 
heden, gjerne blev hans Undergang; at juli det Paafund, fom 
syntes liftigft udtænkt til Slægtens Fornedrelse, blev Middelet 
til dens Opreisning; at Slaveriets höiefte Punkt var itedse et 
Forbud for Frihedens Morgenrode; kort: at Nemefis-Adrastea 
herfker, om ikke over de Dødeliges Anflag (thi det var Ind- 
greb i deres Frihed), faa dog over det endelige Udfald af 
deres Foretagende, eller, for at tale uden Allegorie, at der

Sri------1— .i i Li il in —

*) I Adrastea lite Bind S. 42.
Kid, Sei. hist, og ■philoso^h. Sier. I Deel 1821. U
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er et Forsyn, som ftyrer Mennefkenes Foretagender, jævner 
Tingenes Gang og haandhæver Orden ved at asböele Stödet 
af saadanne Frihedens Udbrud, bom ellers vilde bringe For
virring ind i Verdens vise Plan. Saaledes meente Herder sine
Ord, og, saaledes sorftaaede, vil Ingen omtvivle deres Gyl-

Men hvis Nogen cleraf udleder en Forpligtelse eller
blot en Befoielse for Hiftoriefkriveren til at træde i den evige
Dommers Sted, til at hævne og ftraffe uden Skaanfel og Til
bageholdenhed, til at forglemme eller tilfidefætte alle Billighe
dens Love: da fammenblander han de guddommelige Vilkaar 
med de mennefkelige; misforftaaer Adrasteas vife Tolk, fom 
for end ydermere at indlkjærpe Hiftoriefkriveren Forfigtighed, har, 
mod Oldtidens Skik*),  afbildet Nemefis med Fingeren for Mun- 
den, ligefom Tausliedens Gudinde, antydende derved: ne quid 

*) Efter Pausanias Att. cap. 23 afbildede de Gamle Nemefis fom et 
Fruentimmer af ædel Geftalt, bærende paa Hovedet en Krone, paa 
hvilken Hjorte og en Victoria saaes, holdende i den ene Haand en 
Skaal, i den anden en Alkegreen. Phidias fremstillede hende paa 
famme Msade, undtagen at han lod Grenen være af et Æbletræ. 
Andre lode hende holde en Tomme i den ene Haand og en Maalc- 
ftok i den anden. Denne Forestilling har Herder optaget tillige
med en anden, S0111 synes laant af Mynterne. I det mindtte fkal 
hun sees paa en Mynt.af Keifer Macrinus med en Muurkrone paa 
Hovedet, juft fom hos Herder. Dog findes en faadan Mynt hver
ken i Eckels Doet. Num. Vet. eller i Prof.K/iwwf Catalogus Numm. 
Vet. Musei Rg. Dan. Paa cyzicenifke Mynter har hun i den höire 
Haand et Roer, i venltre Ann et Overflødighedshorn og ved hendes 
Fodder ligger et Hjul,
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nimis! hvilket jeg udlægger: ”Viis Billighed.” At dette Bud 
med Rette indfkjærpes Hiftoriefkriveren, fkal jeg beftræbe mig 
sor at vibe, idet jeg under tre Hovedindvendinger gjennemgaaer 
alle de Betænkeligheder, bom man enten har yttret, eller S0111 
med noget Skin af Ret kunde yttres imod hiin Forfkrift.

I.
Man har da for det forfte befrygtet, at Naade i fia. 

Fald vilde komme til at gaae for Ret, og at den ftrænge 
Retfærdigheds Vægtfkaal, som Themis, da hun sormedelst Menne- 
fkenes Ondskab flygtede fra Jorden, overgav til Clio, fkulde komme 
til at vakle, naar Billighedens Lod lagdes i en af Skaalerne. Mén 
denne Frygt grunder fig paa Misforftaaelfe af Ordet Billighed, 
hvorved jeg ikke forftaaer Brud paa eller Tilfidefættelfe af Ret- 
færdighed, men med. vor lkarpfindige Sproggransker B. G. 
Sporon, „Retfærdighed lempet i et vist Tiljælde efter 
den, som dommer, og det, som dommes*) ” Ifölge denne 
Definition spörger Retfærdighed: Hvad er Rot? men Billig
hed'. Hvad er Ret i denne Omstændighed? Vil da Historie
skriveren dömme, bör han ikke blive staaende ved det förlte 
Spörgfemaal, men faa ofte Sagen er indviklet og Orøstændighe- 

*) See eenstydige Danfke Ords Bemærkelse. Heibergs Udg. S. 192 
Aristoteles angiver fom det Characreriltilke ved Billighed, at den 
giver noget efter af saadanne Rettigheder, hvis Udövelfe vorder 
altfor trykkende imod dem, mod hvilke de kunde gjores gjeldende. 
Er/j. ad Nicom. 1. 5 cap. 10.

U 2
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derne ualmindelige, tilfoie det andet. Ikke som om Sandhed 
og Ret vexlede med Tiderne og Personerne: vi vide, at Mo
ralens Bud ere evige og uforanderlige, vi mindes Digterens 
Ord:

Est modus in rebus, smit certi denique fines ?
Quos ultra citraque nequit consistere rectum.

Men hvo iblandt os har dog ikke erfaret, hvor vanfke- 
ligt det er felv for det bedre Mcnnefke i vi (Te Tilfælde skarpt 
at betegne og med faft Fod betræde denne Rettens finalle og 
bratte Sti, naar den dynger lig henover Lidenfkabernes og de 
indviklede felfkabelige Forholds dybe Afgrunde? Hvo har ei 
bemærket, hvilken Uretfærdighed de Hiftoriefkrivere have gjort 
fig fkyldige i, fom bedomte Regenter og Miniftre uden Henfyn 
til den faakaldte Politik, hvis Offere de kun altfor ofte vare? 
Dog — jeg horer allerede en ny Indvending: ’’Hvad kommer 
Politiken Aloralen ved? Skal da Historieskriveren, for yder- 
mere at inddyffe Herlkcrnes Samvittighed, indföre en anden 
Maalcftok, end den ftrænge Sædeligheds, f. Ex. Jefui ternes 
Probabilismus?” — Nei, det vil jeg ingenlunde; men netop 
for at afværge flig farlig Befmykkclfe af hvad dcr er Uret, paa- 
lægger jeg Hiftorielkriveren at vife Billighed. Den Billige ef
tergiver intet af Andres Ret (den billige Hiftoriker altfaa hel- 
ler ikke Sandhedens); han afftaaer kun, undertiden, noget af 
fin egen, gemeenligen fordi han ved en nöiere Betragtning af 
Forholdet imellem fig og lin Skyldner bringes til at omtvivle 
fin Fordrings Gyldighed; og under faadanne Tvivl foretrækker 
det ædle Menneske ftcdfe lit eget Tab for Muligheden af at 
fornærme fin Næflc ved at fætte en formeentlig Rettighed 
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igjcnncm. Det er altfaa den mennefkelige Portlands Indfkrtenk- 
ning og den deras flydende Uvished, fom gjör det til Pligt sor 
Mennefkct i Almindelighed at vife Billighed. Thi Gud, hvis 
Forltand er uendelig og hos hvem er idel Vished, tillkrivc vi 
ikke Billighed, men alene Retfærdighed. Jordens Guder der- 
imod, Kongerne, fkylde deres Underfaatter ei alene Retfær- 
dighed men i mange Tilfælde tillige Billighed; thi her er faa- 
vel deri, der dommer fom den der dommes, underkastet Skrö- 
belighedens almindelige Lod , den Mulighed at fare vild. 
Kunde man end tænke fig en Lov faa fuldkommen, at den om- 
fattede alle mulige Retstilfælde med ltörfte Tydelighed og Nöi- 
agtighcd, hvorved al Vilkaarlighed i famines Fortolkning og 
Anvendelfe af Dommeren faldt bort, faa vilde derved kun bort- 
falde Lænrpningen med Henfyn til den der dommer ; derimod 
blev i mange Tilfælde Læmpningen med Henfyn til det, som 
dommes, endda tilbage. Ellers vilde man dagligen fee Staclfæ- 
ftelfe paa de Gamles: summum jus summa injuria. Dette 
have da ogfaa de bedfte Lærere i Statsretten erkjendt; og her- 
paa grunder fig den, kelv i indskrænkede Monarchier, Kon
gerne tilflaacde Benaadniugsret, hvilken, naar den ei lkal 
blive lkadelig for Retfærdigheden, alene kan beftaae i at vife 
Billighed.

Alen hvis vi fordre dette af Regenten, fom dog -har cn 
faft Norm (pofitive Love) at domme efter, og S0111 i at haand- 
hæve diffe Love underflottes af faa mange indfigtssulde Tienere: 
hvor meget mere bor da ikke Historieskriveren, bom sædvanli- 
gen underlægger kig en endnu ftörre Jurisdiction, og fom mang
ler baade Meddomsmænd og en pofiliv Lov at domme efter, 
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beflitte fig paa at vife Billighed i fine Domme? Eller skulde 
maafkee den Omftændighed, at han behöver blot znoraZsh Vis- 
hed for at affige fin Dom, imedens den verdslige Dommer fkal 
have juridisk Vished, fritage ham for de Henfyn, hvorved 
Billighed begrundes? Jeg troer det ikke, og den fom kan troe 
det, maa kun være lidet bekjenclt med de Vanskeligheder, man 
ideligen floder paa, inden man kan komme til moralfk Vished 
i HiRorien. Den juridiske (om man ellers derved forltaaer hvad 
et Par Vidner eensftemmigen udfige) er her mangen Gang let- 
tere at erlange; men dermed kunne Hiltoriefkriverne ei altid 
lade fig nöie, ellers vilde deres Domme ei lyde faa forfkielli- 
gen, S0111 de lyde, endog om mange af de allerbekiendteite og 
intereffantefle Charakterer i Univerfalhiftorien r f. Ex. om Pe- 
rikles og Alexander, Cicero og Julius Cæfar, Conftantin den 
Store og Julian, Carl den Store og Gregor VII, Carl V. og 
Christian II, Wilhelm III. og Ludvig XIV. Om difTe Charak- 
terers morallke Værd ftride ei alene de partiske Historieskrivere, 
hvilke naturligviis faae et ganlke modfat Refultat ud af deres 
Forhor, fordi ethvert Parti kun agter paa cle Vidner, fom 
have samme Fædreneland, samme Religion, samme Politik eller 
maafkee blot samme Fordomme som de selv; men ogfaa de ret- 
lindige Dommeres Mening lyder noget forfkiellig; alt efterfom 
de have viifl mere eller mindre Billighed, d. e. Henfyn til 
Tider og Omstændigheder. Og hvo tör paaftaae, at de, fom 
vifte mindst Billighed, vare de retfærdigfte? Efter mine Tanker 
fandt fnarere det moclfatte Forhold Sted. Dermed nægter jeg dog 
ikke, at man ofte i Hiftorien fom i Livet har viift Svaghed og 
Uforstand under Navn af Billighed; men en faadan Billig
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hed, som er aabenbar uretfærdig, hör ingenfteds taalcs. Thi 
Ingen tör eftergive en Andens Ret, hvad enten denne Anden 
er en borgerlig eller morallk Perfon, en jordifk eller himmelsk 
Aand. Dette anvendt paa Hiftoriefkriveren leder os til den Re- 
gel: at han maa, saa ofte han tör træde frem i den evige 
Retfærdigheds Sted, forkynde höit og {trængt dens Domme 
over Mennefkencs frie Handlinger; men idet han faaledes, efter 
Lucians Fordring, bliver hverken en bly eller undfeelig Dom
mer, vil han dog, naar han mindes fit korte Syn og sin hele 
fkröbelige Natur vogte sig S01' al Formaftclse, og paa denne 
Maade, efter famme Kunstdommers Onike, blive paa een Gang

*
retfærdig og billig, velvillig imod alle, saa at han ikke til- 
lægger den Ene mere end den Anden*}.  Hvad enten han der- 
for ftraffer, da vil han overlade Hævnen til den, fom ene 
dommer retfærdigen; eller han frikjender, da vil han kun til
lige Forsoning i det Samfunds Navn, hvis Ordforer han gr, 
eller antages at være. Det er ifær de nyere proteftantilke Kir
kehistorikere, fom have givet finukke Exempler paa baadan Bil
lighed i Domme. Luther selv og de magdeburgitke Centuriato- 
rer bleve endnu ofte ubillige, idet de troede blot at udöve 
den strænge Ret. Dog vare de stedfe billigere end de famti- 
dige kathollke Historieskrivere, thi ligefom diffc i Paven fkil- 
dre os Guds Statholder her paa Jorden, faaledes ere de ftedfe 

*) Quomodo historia sit conscribenda. V. Luciani Opera, edid. Schmieder 
Tom. I. pag. 431. i<W 'Ümasw, éuvovs cdcaeiv, rs gq 
7/ otTtQveifjfCii 7t\eioy rs 'Ssovro?.
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rede til at optage hans Venner i Himmelen, og nedftöde hans 
Modstandere til Helvede (jeg kan tænke, ifölge den pavelige 
Rettighed til at löfe og binde) imedens billige Hiftoriefkrivere 
fikkreft kjendes derpaa, at de iagttage to brexziv.

Hvis endnu i vore Dage Enkelte undlade dette, da kan 
mueligen en urigtig eller misforftaaet The ori om den liiftorifke 
Retfærdighed have forledet dem dertil. Man pleier nemlig, 
idet man udmaler Idealet af en fuldkommen Historieskriver, 
faaledes at potenfere Begrebet, at deraf fremkommer i det 
minelfte en Halvgud. Allerede Lucian fordrede, at hans Hifto- 
riker fkulde være uden Fædreland og Konge; man har fiden 
tilföiet, at han lkulde være uden Religion, uden F'ålelse, 
uden Tilboielighed. Kort: man har af klædt ham hele den 
menneskelige Natur uden dog at kunne meddele ham den gud
dommelige. Naturligviis troede de Hiftorielkrivere, fom havde 
minelft tilbage af hiin, fnareft at være i Beliddelfe af denne“, 
og i denne Indbildning afgave de nu, fom om de vare ind- 
blæfte af en Guddom , lutter Orakelfvar, affagde ufeilbare 
Domme og forvifte faaledes ei alene Skaanfel, men Billighed 
og Maadehold ud af Hiftorien. Enhver, fom er bekjendt med 
den nyefte hiftorifke Literatur, vil lettelig forsyne lig lelv med 
Exempler herpaa. Paa diffe Hiftorikere kan man anvende Pla- 
tos Ord: ’’Det er den ftörfte Uretfærdighed at ville synes ret- 
færdig, naar man ikke er det.” Og Retfærdighed kan Menne- 
fket ikke udöve i dens rette Omfang, uden tillige at vife Bil- 
lighed. Den hele Hiftorielkrivning bevifer min Paaftand. Jeg 
kommer liden tilbage til denne Thefis, og nöies derfor her 
med at anföre eet Exempel til Oplysning øm min Grundfæt-
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nings Anvendelse; jeg vælger dertil den værfte Skamplet i den 
europæiske Politik, Polens Deling. Ingen Hifloriefkriver kan 
tage feil af Maaleftokken, hvorefter dette Factum hör bedöm- 
mes. Aloralen og Folkeretten fordomme det lige höit. Hifto- 
rien brændemærker Ophavsmanden*)  og anklager alle de Fyr-

*) Som bekjendt, er man endnu uvidende otn den egentlige Ophavs
mand, ja man veed ei engang ret, om det forfte Fortlag kom fra 
Odern g eller Preuffen eller Rusland. Adskillige Historieskrivere, fan- 
fom Englænderne Coxe og Wraxal, ogfaa vor Landsmand Malte 
Brun (i Tableau ile la Fotogne 1807. pag. 469«) have villet give Fre
derik II. Skylden, men ifölge Grev Görz’s Memoirer var det Catha
rina II. fom i Aaret 1771 meddeelte Prinds Henrik af Preufien den 
forfte Idee, dog dengang endnu under den Hypothefe: hvis Öfter- 
rig forti tilegnede fig Stykker af Polen. Omhyggeligt! har v. Dohm 
i fine Denkwürdigkeiten meiner Zeit Iter Band S. 433-514. un- 
derfogt og fremstillet de meget indviklede Machinationer, hvoraf 
Polens Deling fremgik. Efter hans Fremstilling tilkommer Fyrft 
Kaunitz den ltörfle Deel af Bioden, lkjondt denne Minister ved Hyk- 
lerie indbildte ei alene Maria Therefia men mange Andre, at han 
var ufkyldig. De voldfomme Skridt, hvorved Öfterrig tilegnede fig 
-nogle Stykker af Polen, var den næimcfte Foranledning til Delin
gen. ’’Denne Kaunitzes Daad, liger v. Dohm S. 511. aflokkede 
Catharina, maafkee valkere end hun felv fielen önlkede det, et 
Ord, fom Henrik opfnappede og hvoraf han dannede en Plan, til 
hvis Antagelfe ban overtalede Keiferinden, og fom Frederik ilige- 
maade meget gjerne optog, faafnart han havde overbeviift fig om, 
at det var denne Fyrstindes Alvor. Med virkfom, uforftilt Iver 
befordrede ban dens Udfö'relfe; Kaunitz ligeledes, fkjondt han hyk
lede det Modfatte. Viflelig kan man ikke fige, at noget af de tre 

Vid. Sei. hist, og ^hilosoph. Skr. I Deel 1821, X

V
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fler som deeltoge i dette Folkerov. Den kan da heller ikke 
fordölge, at den ophöiede Keiferinde, Maria Theresia, har 
ved sm Deeltageise i den förfte Uddykning kat en uudslettelig 
Plet paa S111 ellers faa glimrende Regjering. Denne Dom er 
sand og retfærdig. Den kan ikke rokkes, men dog formildes 
ved Henfyn til adfkillige Omstændigheder. Derfor fordrer Bil- 
lighed, at Hiftoriefkriveren fkal lægge Mærke til dille, og at 
han tilligemed Hiflorien om det oprorende Folkeran fkal be- 
rctte, baade hvor nödigen den fromme Keiferinde gav lit Sam- 
tykke dertil, og hvor oprigtigen hun fortröd det, efterat det 
var givet. Vi ville höre, hvorledes Keiferinden felv har for
klaret fig herom. ”Jeg veed, fagde hun i en fortrolig Samtale 
til den franfke Minifler, Baron Breteuil, jeg veed, at jeg har 
sat en ftor Plet paa min Regjering ved det, fom nyligen har 
tildraget lig i Polen; men jeg forlikkrer Dem, at man vilde 
tilgive mig det, dersom man vidde, i hvilken Grad jeg har sat 
mig derimod, og hvor mange Omstændigheder der have for
enet sig sor at böie mine Grundsætninger fiavel S0111 mine Be- 
flutninger i Henseende til de umaadclige Önfker af Rudernes 
og PreufTernes uretfærdige Ærgjerrighed. Da jeg efter megen 
Overveielfe intet Middel fandt til ene at modfætte mig difle 
tvende Magters Plan, faa troede jeg, at naar jeg for min Deel 
gjorde overdrevne Paaftande og Fordringer, vilde man afllaae 

Hoffer var vanskeligt at overtale, til at indgaae i Ideen. Tvertimod 
kom de hinanden imode, saafnart S0111 det ene kun turde troe det 
andet»”

N-’
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mig det, og afbryde Underhandlingerne; men min Forundring 
faavelfom min Sorg fteg til det höiefte, da jeg til Svar paa 
disfe Fordringer modtog Kongen af PreulTens og Keiferindens 
fuldkomne Samtykke. Aldrig har jeg været faa bedrövet, og 
jeg maa lade Hr. v. Kaunitz vederfares famme Ret, i Hen- 
feende til hans ftorc Misfornöiclfe ved denne Leilighed. Han 
har ltedse af alle Kræftel' modfat fig dette grufomme Foreta
gende. Ja jeg maa tiistaae Dem, at v. Kaunitz’s Opförfel faa- 
vel under denne hele Sag, fom efterat den er endt, har gjort 
mig denne Minister meget kjerere og dyreharere; thi efterat 
han havde gjort al den Modstand, han kunde, og fkjöndt han 
fölede alt det Forhadte, fom denne Handel kaltede paa hans 
Ministerium, har han dog flet ikke röbet fm Kummer derover, 
men kidet sig af den offentlige Mening anklage for alt det, fom 
han aldeles havde misbilliget og beftridt. Endelig anvender 
han, den Dag i Dag er, alle fit Genies Hjelpemidlcr for at 
ende denne ulykkelige Sag paa en Maade, fom i det mindfte 
fætter Grændfer derfor.” Saavidt Maria Therefia; og kan Hi- 
ftoriefkriveren end ikke aldeles frikjende hende, faa vil han 
dog ikke sætte hendes Forkedfe i ClalTe med de tvende ovrigc 
Magters, ligesom han heller ikke vil forkafte hendes Vidnes- 
byrd, fkjöndt aflagt i egen Sag; ”thi naar Dyden taler, for- 
tjener den at troes,” erindrer den vakkre Flalfan, hvem vi 
fkylde denne vigtige Oplysning i Historien*).  Og den sortræf- 

*) U Histoire pfnerale et rnisonnee de la Diplomatie Franchise par de 

Flassan. Tom, VII. pag. 125-126. sec. edir. Paris I8II.

X 2
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felige Hiftoriefkrivei' v. Dohm tvivler heller ikke om> at Kei- 
ferinden talte oprigtigen; men han er tillige vis paa, at hun 
var bedraget af Kaunitz»

II.
En anden Fare^ man har befrygtet af Billighed i Hiflo- 

riefkrivn ingen, er, at Fei derved skulde aabnes for alle- 
haande Partiskhed: en Skrøbelighed, hvorom ei alene Aar- 
bögernes Indhold men ogfaa deres Indklædning bærer kun alt- 
for mange Vidnesbyrd. Man har for at helbrede Fremtidens 
Hiftorie for*  denne Arvefygdom, anordnet adlkillige Midler, 
der undertiden vare værre end Sygdommen felv; man har nem— 
lig ved Siden af endeel fornuftige Forfkrifter opstillet nogle 
overdrevne, hvilke da ogfaa ere blevne uopfyldte, fordi de 
enten overgik Mennefkets Kræfter, eller dog Urede imod dets 
Natur. Til förfte Slags regner jeg den alt omhandlede For- 
dring, at Hiftoriefkriveren fkal vife ftræng Retfærdighed uden 
Billighed, til andet Slags de ovenfor blot nævnede Forfkrister, 
at han skal være uden Folelse , Fædreneland og Religion. 
Vi ville dvæle et Oieblik ved clitTc Love for at fee, om de ere 
enten nödvendige eller tjenlige til at forebygge Partilklied i 
Hiftorien. Det vil snart vise sig, at en flygtig Iagttagelse og 
eenfidig Opposition ogsaa her har gjort Lovgivningen for ftræng. 
Man behövedc ei at fkue langt, for at opdage hos mange Hi- 
ftorielkrivere de sørgelige Virkninger af ond Lidenfkabelighed, 
af snæverhjertet Nationalftolthed, afFanatisme eller parti culariftifk 
Rcligiofitet- Alan harmedes over Sandhedens Krænkelfe og 
vilde ahkjærc det Onde ved Roden. Men iftccletfor at bortlede 
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de plumrede Bække tilstoppede man den rene Kilde, hvoraf 
dille forend Beblandingen med urene Bestanddele modtoge deres 
klare Ström. Man faae ikke at Dæmningen burde været opfort 
paa det store Mellemrum, bom ligger imellem hine grumsede 
Canal er, hvorigjenncm den lavere Menneskenatur udgyder fine 
Uhumfklieder, og Udspringet ak de ædle Drister, med hvis 
Navn de bvigagtigen adle lig, jeg mener Folelse for Sandhed 
og Ret} Fædrenelandslej ærlighed og Religiosi let. Alan fra— 
kjendtc derfor den fuldkomne Hiftorielkriver dilTe Egenlkaberj 
og gjorde ham faaledes til en ufel Mellemting imellem Dyr og 
Heros, en jordilk Radamantus, der dog aldrig kunde blive 
andet end Carricatur af den underjordiske Dommer, hvem 
de Gamle skildrede med faa höie Træk. Men mon denne for- 
meentlige Ophöielfe ikke var en sand Nedværdigelse af vor 
Art? Mig i det mindste forekommer det langt fkjönnere at 
være ct oplyft, velvilligt og billigdömmende Mennefke cnd en 
indbildt, opblælt Halvgud, der sornægter fm Slægt uden dog 
at kunne, faalænge han holdes af Stövels Baand, blive optaget 
i de rene Fornuftvæf eners Clalfe, Og en faadan forfeilet He
ros er jo dog en Historiker uden Fölelfe, uden Fædreneland 
og Religion. Hvorfor vil man da foreskrive Mennefkene Love, 
fom de ci kunne holde uden at fornægte de ædlefte Drifter og 
Anlæg i deres Natur! Hvad der er unaturligt, har endnu al
drig geraadet Kunden eller Videnlkaben til Fremme og Hæder. 
Man frygter for Partifkhed; men det er ingen Selvfølge,. at 
den, fom foler for fin Slægt, for dens Vee og Vel, fom elfker 
den Kirke hvortil han hörer, endelig fkal være uretfærdig 
eller ukjerlig imod andre Nationer, Lancle og Troesbekjen-
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delfer. Meget mere veed netop en faadan Hiftoriefkriver fna- 
reft at fkatte det samme Sinclelaug faavel i dets Udspring som i 
dets Virkninger, naar han forefinder det hos sremmede Folke- 
flag eller Borgere. Hvo ansees efter et haardnakket Slag for 
de brave Krigeres retfærdiglte og meeft upartiske Dommere? 
Mon ikke de Tappre af det fjendtlige Parti, mod hvilke de 
ftrede? Saaledes ogfaa med den retfindige Hifloricfkriver. Han 
elfkcr hos fit Folk og i fm Kirke kun hvad der er Elskværdigt, 
Oploftenele og Styrkende: forefinder han dette hos Andre, da 
glædes han ved at tilegne lig det fom Mennelkeflægtens fælleds 
Odel. Paa denne Maade leder Fædrenelandskjerlighed til Vel- 
villie imod den hele forædlede Art: og derfor anbefales den 
med Rette endog af de uegennyttigfle Sædelærere. Lad derfor 
kun ogfaa Historiens Mufe nære denne rene Fölelfe: langt fra 
at befmitte hendes Helligdom, vil den endog tilberede hende 
de udvalgtelle Offere *).  Thi jeg vover den Paafland: et Folks 
Historie kan alene skrives som sig bor af dets egne B'drn. 
Der gives hos enhver Nation, fom har fpillet en Rolle i Ver
den, eller med andre Ord, fom er fremtraadt characteriftifk 
i Tiden, noget Eiendommeligt, fom ingen Fremmed tilegner 
fig, med mindre han i egentlig Forftand er bleven nationali
sieret og da er han ei længer at anfee fom Fremmed. Men at 
dette Eiendommelige bör opbevares i Historien, om denne 

•) Vi tilraabe derfor enhver Historiker med Claudians Ord:
Disce, nec externo monitore petendus
Virtutis tibi pulcher amor. Cognata ministret 
Laus animos. Aliis Decii reducesque Camilli 
Monstrentur: Tu disce tuos.
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ellers fkal gjengive et tro Billede af den svundne Exiftenz, 
kan aldeles ikke omtvivles. Man har længe kaldet dette Præg 
NaiioTialitet: vi kunde efter et nyligen dannet og dog hardtad 
allerede af Modegjække latterliggjort tydfk Ord kalde det Fol- 
kedom. Dette Præg kan nu viflnok ingen Hiftorielkriver give 
lit Værk, uden han fclv med Liv og Sjel tilhorer det Folk 
hvis Billede han tegner, hvoraf folger — at jeg lkal erindre 
dette i Forbigaaende — et ftort Fortrin, fom Specialhiftori- 
en kan rose lig af imod den mægtige, men i fin Almagt dog 
lamme Dronning, Univerfalhiftorie. At denne nogenfinde koni- 
mer til at holde hvad Navnet lover, kan meget omtvivles; 
men hvis det engang i en vis Grad lykkes, vil dog fledfe 
Eenhed i Værket og Eiendoinmelighed i de enkelte Folkellags 
Afbildning komme til at fattes. Ligefom Ingen kan tjene to 
Herrer, faaledes kan heller ikke Nogen tilhore mere end eet 
Folk; og tilfalde hörer man kun det til, i hvis Midte man 
födtes, i hvis Aand man opdroges og i hvis Sprog man lærte at 
tænke. Naturligviis kan et mangeaarigt Ophold iblandt Frem- 
mede, og et omhyggeligt Studium af deres Charakteer, Litc- 
ratur, Sæder og Indretninger ogfaavlede til en temmelig rig
tig Befkuelfe af hine Eiendommeligheder; men at denne dog 
itedfe maa ftaae tilbage for den i famme Grad dannede Ind— 
födtes, synes Erfaringen nokfom at have beviift. Hverken 
Halicarnatfcren Dionys eller Polyb eller Plutarch, i hvor ro- 
maniferede de vare, have været iftand til at {kildre Romer
nes eiendommclige Aand, være fig i dens Höiheds eller i dens 
Forneclrelfes Dage, saa naturligt og livligt som Romerne Li- 
vius, Salluftius og Tacitus. Til famme Resultat förer cn Sam
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menligning imellem den ellers faa fortrædelige Rapin Thoyras 
og Hume, eller, for at tage Exempler af Fædrenelandets Hi
storie, imellem Adam fra Bromen og Saxo, imellem Meurfius 
og Gram, Schlegel og Holberg, Mallet og Sulim. Og endda 
gives i det danlke Folks Hiftorie viffe for Folkcdommet betyd- 
liingsfulde Træk, fom vore ypperfle Hiftorielkrivere endnu 
ikke have fkjænket tilbørlig Opmærksomhed, ihvorvel de netop 
derved lcttefl kunde viift deres Overlegenhed over de udcn- 
landfke Granlkere. Jeg tænker paa det dobbelte Arvegods sra 
Fædrene, fom man har kaldet FolJcepoesie og Almeenviisdom. 
Den sidfte opliver og krydrer endnu dagligen vor Tale i utal- 
lige Ordbprog, Sentenfcr, Dyds- og Klogfkabsregler*);  den 
förfle er (igiennem Aarhundreder forplantet ved Sang og Tra- 
clition) nu, da den var nær ved lin Undergang, bleven reddet 
i det sikkre, men tillige kolde Bogftav**).  Den fkal bevares 
der, fom et herligt Vidnesbyrd om den poetilke Aand, der 
oplivede Dannerfolket, endog under Middelalderens Trældom,

*) Efrerat dette var skrevet, har Tattor Grundtvig i en Afhandling om 
Ordfprog viift, at diffe udgjöre en af Hiftoriens vigtigfle Kilder, 
forfaavidt et Folks Aand, Sprog og Tænkemaade er Sielen i dets 
Historic. S. Dannevirke 3 Bd. I H. i faer S. 76. Den Samling af 
dan/ke Ordfprog, fora deri foreflaaes, vil blive mindre fornoden, 
near den danfke Ordbog fuldendes, hvori Ordsprogene ombyggeli- 
gen famles.

**) Nemlig i udvalgte danfke Vifer fra Middelalderen. Udgivne efter 
A. S. Vedel og P. Syv af Abrahamlon, Nyerup og Rahbek 5 Dele, 
1812.



En fölende Hiftoricfkriver fkal vide til en ægte Nationalhifto- 
rie at benytte denne Skat, faavel som Eddas dybere Toner fra 
den fjernere Oldtid, og overhovedet den hele Rigdom, fo,m 
to tufencle Aars Krig og Erfaring har nedlagt i det danlke Tun- 
gemaal. Et faadant Sprog kan blive Folkehiftoriens fornemfte 
Kilde; men for at yde denne Tjenefle, maa det faaledcs kjen- 
des og ltuderes, fom Udlændingen fjcldcn eller aldrig kjen- 
der det.

Det er da saa langt fra, at Historieskriveren, som Lucian 
fordrede, fkal være uden Fædreneland, at mcget mere et 
Lands Historie netop bör fkrives af dets egne Sönner. Dog 
— Lucian meente vel kun ’’uden Fædrelandskjerlighed,” om 
hvilken jeg nedenfor kommer til at tale.

Hvad dernælt den Fare angaaer, fo ni Hiltoriefkriverens 
Religioßtet fkulde medföre, da vedkommer den viltnok nær
værende Underfögelfe; thi uden Religion gices ingen Billig
hed. Det höiefte, Atheisten kunde, og det med Nöd, bringes 
til, lkulde være at udöve, hvad man i daglig Tale kalder Ret- 
færdighed. ”Dog — vil man her erindre — det er heller ikke 
Religion i Almindelighed, men kun Sehtelro man har onlket 
Hiftorielkriveren ophöiet over.” Uden her nöiere at udvikle 
de mange Betydninger, hvori Sehletro kan tages, vil jeg blot 
bemærke, at det dog liedfe var det Modfatte af varm Religio*  
filet, altfaa en vis Grad af Indißcrentisme, fom man ved hiint 
Bud vilde indlkiærpe. Men hvor lidet denne Tænkemaade fik- 
krer imod Partilkhed, det bevife f. Ex. Voltaires og Riegels’s 
hiltorifke Skrifter, fom vrimle af lkjæve og ufande Domme, 
hvilke for flörfte Delen netop hidröre fra Forfatternes Ligegyl-

Vid, Sd. hist, og philosoph, Skr, l Dtd 1821. Y 
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(lighed for religiöse Indretninger og Lærebegreber. Kun med 
en faadan Tænkemaade, sor hvilken alt Helligt er fremmed og 
ubegribeligt, var Hiin iltand at digte om Fenelons Fromlied, 
at den tilficist blev ham til Befvær og maatte vige for Spög og 
Latter *);  kun derved var Riegels iftand til at kalde den ret- 
findige Bifkop Bagger en nedrig Hykler **),  fordi han, efter 
fin Samvittighed og Tidens herfkende Begreber om Betingelser- 
ne for kirkelig Enighed, fraraadte Christian V. at modtage den 
ftore Colonie Hugenotten her i Dalimark. Imod deslige Dom
me, bom overhovedet imod alfkens Partifkhed, anseer jeg net
op ægte oplyll Religiøsitet for at være det bedfte Betryggelses
middel; ligesom der overhovedet ei gives nogen total Anfkuel- 
fe af Hiftorien uden den religiöfe, da Begivenhederne maae 
fynes usammenhængende for enhver, fom betragter dem uden 
Tro paa Gud og et guddommeligt Forfyn. Men som Hiftorien 
ei kan opfattes, faa kan den ei heller gjengives uden af et 
gudfrygtigt Gemyt. Thi hvad andet end Frygt for Gud, kan 
holde Hiftorielkriveren faft til Sandheden, naar Mennefkefrygt, 
Egennytte eller Forfængelighed afdragor ham derfra? Det höie- 
lte, fom Ærbodighed for nogen menncfkelig Domftol (f. Ex. 
Kritikens), kan drive ham til, er at opfylde den fortte cicero- 
nianfke Lov*'*):  ne quid falsi dicere audeat: til Lydighed 
imod den anden Lov: ne egaid veri non audeat o: ikke at

*) Om dette uftinde Foregivende jevnf. Hallers Briefe über Einwürfe 
wider die Offenbarung, 3 Th. S. 41.

**) I Forfog til Femte Christians Historie, S. 453.
De Orzn. L. 11. c. 62,
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fortie nogen ham bekjendt vigtig, til Sagen horende Sandhed, 
kan ingen Dödelig tvinge ham; thi don, fom fkal kunne an
klage ham for denne Lovs Overtrædelse, maa være alvidende, 
maa være iftand til at fkue ind i Skribentens Hierte og kunne 
lige hvad han vidfte og ikke vidfte. Men netop deri beftaaer 
for en flor Deel Historieskriverens Billighed, at han intet for- 
tier, hverken af det, fom geraader hans Yndlinger (om han 
har saadanne, f. Ex. Landsmænd, Ordensbrodre o. S. v.) til 
Skam, eller af det, fom geraader hans Modstandere, (hvis han 
kjender deslige) til Ære ellei' til Undskyldning. Som bekjendt 
liave de jefuitilke Historieskrivere fjeldcn vovet at opdigte Fac- 
ta; men deres fordærvelige Kunftgreb beftode deels i at for- 
dreie Kjendsgjerningcrne, deels i at fortie hvad der til Skam 
for deres Helte eller til Fordeel for Modpartiet kunde og burde 
siges. Dette var nu viftnok den grovefte Partilkhed; men hvo 
vilde vel ogfaa udlede den enten af nogen Billigheds- eller Re- 
ligions-Fölelfe? Tvertimod er det netop Religiöfitet, fom fkal 
fordrive al Ordens- og Laugsaand, samt bekjæmpe alle Udbrud 
af en fygelig Nationalflolthecl.

Naar denne Fölelfe træder i Pagt med sand Fædrelandskjer
lighed, vil den ogfaa bevare Historieskriveren for de Feil, til 
hvilke mangen ræsonnerende Pragmatiker i de nyere Tider for- 
faldt, i det han, for ret at vife fig upartisk, baade afholdt fig 
felv fra al Deeltagelfe i Dydens eller Laftens Seier, og ved en 
kold, Alt jævnende Fremstilling af de Ondes og Godes Bedrif
ter gjorde det umuligt for Læferne at domme. Med Henfyn 
til flige Indifferentifter paa den ene Side og til den for Par- 
tilkhed faa ofte anklagede Hume paa den anden Side liger

Y 2 -
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Joli. Muller, at Hume er hans Mand og at han feer heller 
Hiftoriefkriverne gribe et Parti og erklære sig for en Sag, end 
at de ved deres Koldfindighed giöre Læseren ligegyldig for Fri
hed og Slaveri. *). ” Og en anden geniallk Kunftdommer, Pr. 
Schlegel, udförer dette Thema faaledes: At Hiftorien fkrives 
partifk, er en almindelig Klage. I den fædvanlige og boglta- 
velige Betydning burde denne Klage flet ikke kunne finde Sted 
faafnart man har hævet fig til Hiftoriens ltore Standpunkt. 
Naar Hiftoriefkrivercn i lin Fremltilling blot har for Öie en 
enkelt Stats Fordeel, dette eller hiint Statsöiemed, men ikke 
de mennefkelige Skjæbners og det menneskelige Væfens almin- 
delige Udvikling: faa er han maafkee en fnild Advocat, en 
god Taler, en udmærket Politiker, men ingenlunde en hiftorifk 
Skribent. Men naar en fanddru Historieskriver viler os Kjends- 
gjerningerne, fom fig hör og bör, uforfalskede og med ftræng 
Samvittighedsfuldhed fom Kjendsgjerningcr; naar han for fine 
Anfyn og Domme, uden hvilke ingen fremstillende Hiftorie 
lader fig ikrive, oprigtigen fremlægger os de Rets- og Troes- 
Grundsætninger, af hvilke hine Anfyn og Domme flyde: faa 
kunne vi ikke billigen beklage os over ham, da han felv giver 
os Midlerne i Hænde til at opdage paa en let Maade, for hvor- 
vidt vi flemnic overeens med ham eller ikke. For Partifkhed 
fkulde man i det mindste ikke befkylde ham, om vi endog ere 
af anden Mening end han, eller i det mindfle har dette da 
ikke længere en faa flem Betydning. Overhovedet turde det i 

*) S. Briefe eines jungen Gelehrten an feinen Freund 1802. S. 129.
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Hiftorien, fom i Livet ofte være en ftorre Rocs at have valgt 
og grebet det rette Parti, end ftedfe at være bleven neutral 
og ligegyldig*). ” Naturligviis heroer Alt her paa at gribe det 
rette Partij og da dette maa overlades til Hiftoriefkriverens 
egen Indfigt og Fölelfe , faa kan han viftnok let misbruge 
denne Tilladclfe; og det Værk, hvoraf vi have laant oven- 
ftaaende Ord, tiener felv til Beviis paa-, hvor let en talentfuld 
Forfatter kan, uden at vide eller tilftaae fig det, fcrdreie 
Kjendsgjerningerne efter de Rets-' og Troesgrundsætninger, 
han har forefat fig at forfægte. Som bekjendt, föger Schlegel, 
den öfterriglke Politiks og den catholfke Troes varme Tals- 
mand, i difle Forelæsninger over den nyere Hiftorie at vise, 
hvorlunde hele det nyere Europas Ulykke ftedsc reifte fig fra 
Frankerig, imedens alt dets Held kom fra Ofterrig; men hvad 
Kirkens Forbedring, det derved fremkomne Skisma og Prote- 
ftanternes Undertrykkelse i de ölterrigflee Stater angaaer, da 
bedommer han vel Reformationen mildere, end man af en 
Apoltat kunde vente, men han lader den dog ingenlunde ve
derfares Ret; og hvor kunde han det, naar Carl den Femte, 
dens ivrige Modftander, fkulde fremtræde i en faadan overmen- 
nefkelig Glorie, fom den der omgiver ham her i en ægte 
Transfiguration**).

*) Ueber die neuere Gefuhichte. Vorlefungen von Fr. Schlegel ISII.
S. 7.

*•) See I3de og I4de Forelæsning.

Vil Nogen benytte dette Exempel paa Partifkhed til en 
Inftanz imod vor Thefis, da svare vi, at Schlegel kunde, uden
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aabenbar at vedkjcndc sig sine Grundsætninger i Tro og Poli
tik, meget vel have opfattet og fremstillet Kiendsgjerningerne 
til Fordeel for den katholfke Kirke og det öfterrigfke Hof. 
Han vilde derved ikke have feilet mindre i line Slutninger; 
men rimeligviis ■’ ilde det i faa Fald have været vanfkeligere for 
Læferen at opdage hans Partifkhed, og vogte lig sor Deelta- 
gelfe i dens Domme. Vi elfke derfor Oprigtighed ogfaa hos 
den partifke Historieskriver; og i clc mange Tilfælde, hvor en 
Saadan fom ærlig Mand og fom troende Medlem af en vis 
Kirke, ei kan andet end tage Parti, er det ftedfe til Fordeel 
for den hiftoritke Sandhed, at han paa en eller anden Maade 
aabenhjertet fremlægger fine Grundsætninger. Læferen veed 
da, naar, hvor og hvorfor han fkal være paa fin Polt.

Älen at ikke alle de Kunstdommere, fom have tilladt 
Fortællerne at tage Deel i fin Fortælling, felv misbrugte denne 
Tilladelfe, naar de giorde Brug deraf, bevifer Joh. Mullerf 
fom lkrev fit Fædrenelands Historie med varm Deeltagelfe, men 
tillige med Ærbødighed for Sandhed og Ret. Hvis han derfor 
dvæler med Glæde og Beundring ved Schweizernes store Be- 
drilter og de magelöfe Hædersdage i Republikkens Ungdom: kaa 
forbigaaer han heller ikke de Bevifer paa Undertrykkelfe og 
Skjændlel, fom ogfaa forekomme i dette Folks Aarböger. Tvert- 
irnod plejer han endog, ligesom for at skræmme Efterslægten, 
ved flig Leilighed at tilföie en alvorlig Betragtning eller fader- 
lig Formaning. Saaledes; efterat have lkildret Felix Hammerleins 
Liv, Charakteer og Martyrdöd*),  ender han med de vægtige

•) Schweiz Gefch. 4ter Theil. S. 278*291.



Ord: ’’Skjönne ere Dagene ved Morgarten, ved Laupen, ved 
Sembach, ved Marten ; mange ere udi Schweizernes Aarböger 
de fkiönne Dage i Fred og Krig; men det vide Schweiz, det 
vide hver Fyrfte og hvert Folk, at een cnefte retfærdig Mands 
Undertrykkelfe er en Plet i alle Historieboger.” Johannes 
Müller besad i hoi Grad baade Fædrenelandslcjerlighed og Re
ligion(selv hvad man har kaldet Sektetro; thi han var en 
ærlig Protestant) men han besad tillige Billighed , og denne 
Dyd, i Forening med de övrige, gjorde ham til en up årti fk 
Hiftoriefkriver. Selv har han tilegnet lig dette Navn i Anled
ning af nogle nationalftolte Landsmænds Klage, hvilke i hans 
Fortælling havde ventet en forfængelig, utidig lkaanfom og mod 
andre Folk uretfærdig Fædrelandskjerlighcd*).  Med Rette kunde 
han kalde lig upartifk, han fom forfvarecle Pave Pius VI., og 
blev endda lige god Protestant; fom paatalte det tydlke Riges 
gamle Rettigheder (i dei' Fiirftenbund), fkjöndt dette Rige til— 
forn havde haardt trykket den Fristat, hvis odelbaarne Son 
han med Stolthed kaldte fig.

Ofte fkeer det rigtig nok, at den billge Hiftoriefkriver 
bliver partilk for en eller anden Yndlingshelt, hvis Feil han 
faameget bedre kan være bekjendt at undskylde, da han i Al
mindelighed bedommer Mennefkene med Skaanfel og Maadehold. 
Et mærkeligt Exempel licrpaa have vi i den ovennævnte vak- 
kre Tydfker, v. Dohm. Denne oplylte Statsmand har i den 
4de Deel af fine Denkwürdigkeiten lkildret sin gamle Herre,

*) See Fortalen til 3ter Theil.
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Kong Frederik II. af PreufTen, med en overalt fremtrædende 
Forkjerlighed og Partilkhed; men dog kantedes at den liifto- 
rilke Sandhed derved ei lider mindfle Tab. Sagen var, at 
hvor liöit v. Dohm end elfkede fin afdöde Velynder, faa el- 
fkcde han Sandheden ci mindre. Kiendsgjerningerne ere der- 
S01' fremftillede i deres Heelhed og Reenhed; enhver Læfer, 
hvis Fölelfe ikke er beflukken ved personlige Hensyn, ved 
Taknemmelighed o. S. v. vil altsaa kunne fælde en rigtig Dom, 
felv da naar Hiftoriefkriveren farer vild. Der gives neppe 
nogen Feil i Frederik Ildens Regjering, for hvilken jo v. Dolun 
har en Undskyldning paa rede Haand. Ofte er denne dog faa 
utilstrækkelig, at man undres over, hvorledes den ellers faa 
fundt dömmende Biograph kunde lade den giælde. Saalcdes er 
det en gammel Anke imod hans Helt, at han optog altfor mange 
Franfkmænd i det Berliner Academic, og derimod tilsidesatte 
Tyclfkerne. Dohm anseer denne Bebreidelfe for afviift ved den 
Bemærkning, at naar man regner Schweitzerne med, var der 
dog lige faa mange Tydfkere S0111 Franfkmænd i Academiet; 
ret som om det var nok, naar J^andets Born fik det Halve af 
Landets Brod.

Af diife Oplysninger vil det være klart, at en vis Par- 
lifkheel vel kan være forenet med Billighed, men tillige at den 
Partiskhed, som vanskaber Historien og derfor aldrig bör 
taales, ingenlunde hviler paa Billighedsprincipet, men tvert- 
imod ftrider aldeles imod samme. Den Partilke kan vel fani-' 

* menblandes med den Billige, baalænge han taler fin Yndlings
Sag: (dog vil den skarpsynede Dommer allerede her kunne ad- 
fkille dem); men bliver Talen om Vederparten, saa træder
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Hiins Ubillighed tydeligen frem. Bus eint Partilkhed sor Con- 
stanlin den Store, og Zosimi S01’ hans Medbeiler Licin? vilde 
ei undgaae noget kritifk Oie, om end Hiin aldrig havde omtalt 
den hedenske Keiser, og Denne aldrig den christnej men nu 
da de begge have fværlct deres Vederpart, falder deres Par- 
tifkhed og Ubillighed Enhver i Öinene. Hvor forlkiellig er 
den billige Historikers Fremgangsmaade, om han end har fine 
Yndlingshelte! Lader os blive ved det nysanförte Excmpel, og 
fee, hvorledes v. Dohm stedse taler med Retfærdighed og Maa- 
dehold om Maria Theresia, Joseph II. og de övrige Modftan- 
Qere af hans Frederik den Eneste.

Endnu maa jeg korteligen omtale en Fordring, fom man 
ofte har gjort til Hiltoricfkriveren, ogfaa i den Henfigt at fo- 
rebygge Partifkhed, nemlig at han aldeles ikke maatte dom
me, men (kulde alene fortælle hvad fkeet var, overladende al 
Dom til Læferen. Dille Kunftdommere maatte naturligviis i 
Tacituses Maneer fee en Udartning af det gode hiftorilke Fore
drag, og tiltræde Samuel Johnfons Mening: ”at hans Værk 
mere ligner Anmærkninger over en Hiftorie, end er felv en 
Hiltorie?’ Iblandt os har Hr. Profeffor Joh. Boye nyligen til— 
traadt denne Dom*),  dog med nogen Indskrænkning. Og Ind- 
fkrænkning var viftnok her nödvenclig; thi faa afgjort fom det 
er, at Historieskriveren ei lkal moralisere eller overhovedet 
docere i eget Navn, at han tvertimod omhyggeligen lkal fkjule 
fin Subjectivitet for ei at forflyrre det Fortidens Drama ? han 

*) Om Hiftorielkrivning. Kbhvn. 1815. S. 118* 
Vid. Sei. kin. og philonph. Skr. I Veel 1821.
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fremltiller, ved en moderne, det uvedkommende Person: saa 
lader sig dog paa den anden Side, S0111 Schlegel ovenfor fagde, 
ingen fremftillende Hiftorie tænke, uden at Forfatterens Anfyn 
og Domme deri blive kjendelige. Det er en fmuk Lignelfe, 
hvormed Lucian har udtrykt den Objecti vitet i Fremstilling, 
fom Hilloriefkriveren hör ftræbe efter, idet han fordrer, at 
dennes Sjel lkal være fom et klart Spoil, der trolig gjengiver 
Skikkelferne, faaledes fom de affpeile sig deri, uden at lægge 
noget til af lit Eget. Men denne Lignelfe tilkjendegiver ingen- 
lunde hele Hiftorielkrivercns og endnu mindre Hiftoriegranlke- 
rens Dont. Det er langt fra, at denne gaaer saa let fra Haan- 
den, eller at Objectivitet faa let opnaaes, fom man ifölge Lig- 
nclfen lkulde formode. Den fvundne Tid med alle dens For- 
hold og Geftalter fremftiller hg aldrig heel og holden i eet 
Nu for Historieskriverens Sjæl, faaledes fom Gjenftanden foj; 
Speilet; den maa möifommeligen fammenfættes af utallige fmaa 
Ledemod og Brudstykker, hvori den har oploft fig. Saaledcs 
fvömmendc paa Evighedens uoverfeelige Hav, ret fom disjecta 
membra temporis > frembyder Historiens Bestanddele fig for det 
forlkende Oie. De maae nu famles, jevnföres, paffes ind i 
hinanden, for atter at kunne udgjöre et lkjönt, fammenhæn- 
gende, organifk Heelt. Hertil udfordres megen Skjönfomhed, 
Ö velfe og Smag (hittoriik Tact). Nu er det vcl faa, at Hifto- 
rielkriveren ei lkal forftyrre Tilskuernes. Glæde under Betragt
ningen af det herlige og ligesom gjenfoelte Legeme, ved paa 
ny at anatomere det sor deres Öine, idet han gjör opmærksom 
paa den foregaaende Synthefis; men han lkal dog være oprig
tig, altsaa ikke fordölge, hvad der i hans Composition er ud-
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fort efter Gisning og Probabilitet, hvad derimod ester en af
gjort Vished. Han er jo dog kun en Restaurator af Oldtids- 
Grupper; altfaa maa han og underkafle fig famine Regler, som 
man forefkriver de Kunstnere, der restaurere den plaftifke 
Kunfts antiqve Værker. Undertiden er det vift, til hvilken 
Torfo et Hoved, en Arm, et Been hörer, undertiden er det 
tvivlsomt. I fidlte Tilfælde vogter den moderne Kunftner fig 
vel for at dölge Sammenfældningen ; (den antydes jo endog paa. 
gode Afbildninger, fom man gjör deraf). Men c-r det en heel 
Gruppe, f. Ex. en Niobe med hendes Börn, fom fkal restau
reres, da foröges Vanfkeligheden ved Perfonernes og de af- 
ftödte Lemmers Mængde. Alligevel er denne Opgave ubetyde- 
lig imod den, Hiltoriefkriveren har at löfe, naar han fkal li- 
gefom fra Gravene gjenkalde til Live de mange tufcnde Men- 
nelker, hvis Bedrifter fkulle fortælles, og hvis Charakterer 
fkulle tegnes til Indlemmelfe i Hiftoriens forlkjellige Gallerier. 
Da nogle af di (Te have den Indfkrift: Til velsignet Ihukom
melse $ andre: Til evig Skjendselj faa kan den samvittigheds- 
fulde Hiflorielkriver, hvem det blev givet at an vi fe enhver fin 
Plads, ei undlade at gjöre Regnfkab for, hvi han har malet 
nogle Portrætter med lysere, andre med morkere Farver.

Altsaa bor det da, som den gamle Anders Sörenfen Vedel 
figer, ’'væ1- en Hiltoriefkriver brit sor at sætte og affige un
dertiden fin Dom og Mening udi Historien. Thi efterdi han 
bör at være forftandig og forfaren, og han fidder fom en Dan- 
nemand faa godt fom udi Dommers Sted, hvo kan da med 
Rette formene ham, at han med god Lempe lover og prifer 
det, kom han finder udi Grunden og i Sandhed at være vel og 

Z 2
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ret gjort, og lafter og ftraffer det, foin han finder ilde og 
uret at være gjort; at Læferen deraf formanes og paamindés 
hver efter fin Stat og Alder, at efterfölge det Gode, og flye 
det Onde, fom tilbørligt er *).

*) Om den danfke Krönike at be/krive. Udgivet af Prof, R. Nyerup 
1787.

**) Om Historieskrivning S. 75.

Men fkal Hiftoriefkriveren fidde i Dommers Sted, da er 
der ifær tvende Feil, han har at vogte fig sor, den ene: at 
domme ubilligt, den anden: at dämme i Utide. Da den 
sidfte ei egentlig vedkommer os paa dette Sted, vil jeg blot 
derom i Forbigaacnde erindre, at foruden den gamle Forlkrift, 
fom man rigtigen har givet med Henfyn til Hiftorielkriverens 
directe Domme, at de bor være korte, anbragte paa palfencle 
Steder, faafom ved Enden af en Epifode eller afen heel fuld
endt Fortælling: kunde man med Henfyn til de indirecte Domme, 
d. e. de veilcdende Vink, fom Historiens egne Personer faa 
ofte give Læferen, fammenligne Hiftoriefkriveren med Choret 
i den gamle Tragoedie. Profeflor jBoye har gjort opmærksom 
paa**),  hvor daarligt den Tlieaterdigter handlede, der vilde 
blande fin Person meet Skuespillerens, og fom Digter træde 
felv frem paa Tlieatret midt i Spillet; men naar han tilföier: 
JT)e Gamles Chor paa Tlieatret befandt fig der i langt andet 
Oiemed. Det var en Samling af nærværende og famtidige Per- 
foner, der, fom Saadanne, toge Deel i de handlende Perfoners 
Vel og Vee;” faa maa jeg erindre, at Choret i jnangc gamle
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Tragoedier aabenbar er Digterens Organ, igjennem hvilket 
han som en ufynlig Person meddeler Raad og Tröft, veier 
begge Parters Grunde, og derefter afsiger en retfærdig Dom, 
hvorfor ogfaa Horaz foreskriver, at Choret fkal vife fig fom de 
Retlkafnes Ven, ftyre de Hæftige, elfke cle Sagtmodige, prise 
Tarvelighed, den gavnlige Retfærdighed, Lovene og den dybe 
Fred, endelig og bede Guderne, at Lykken maa vende tilbage 
til de Ulykkelige, men vige fra de Stolte*).  Den nyere Dig- 
ter, fom mangler dette Middel til at mægle imellem den haard« 
Skjæbne og det fölende Menneskehjerte, har maattet udfinde 
andre Maader, hvorpaa Frygten kan oplöfes i Medlidenhed og 
Fortvivlelsen afvendes ved Haab, Tröft og Resignation: om 
den tragifke Kunlt derved har vundet eller tabt, tör jeg ikke 
afgjöre; men vift er det, at den liiftorilke Kunflner gjör vel 

i at beholde Choret, d. e. igjennem handlende Perfoner ftun- 
dum at meddele Læserne veiledende Vink, Advarsler, Paamin- 
delfer og Domme. Saaledcs kunde, for at give Exempel paa 
kidste Slags, Flaffaii i den ovenanførte Fortælling, afholde fig 
fra i eget Navn at tilfoie-cn Frikiendelfesdom over Fyrst Kau
nitz. Fyrften var nokfom frikjendt ved det Vidnesbyrd, Kei- 
ferinden i fin Fortælling havde aflagt om hans tvungne Deelta- 
gelfe i den flette Handel. Derimod maatte han i egen Pcrfon 
tilföie et Par Ord, for at bevidne Keiferindens Troværdighed 
i Alt, hvad hun havde fagt om fig felv; han havde her intet 
andet Vidne ved Haanden,

*) Ars poetica v. 196-20L
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III.
Endelig have Mangé yttret Frygt for at Historien vilde 

Ved at hylde Billighedsprincip et tabe noget aj sin Agtelse 
og især det frygtelige Udfeende, fom den har i de Ondes 
Gine, og S0111 den behöver, ret ligcfom Furierne deres Slan- 
gehaar, for at lkrænime Voldsmænd æg Bedragere. Ifölge Ta- 
citus er det et af Hiltoriens Hverv, at Menneskene fkulle ved 
Frygt for Efterslægten og for Vanrygte afholdes fra flette Ord 
og Handlinger *).  Paa Grund deraf berömmede man ftedfe, og 
med Föie, de fkarpfynede og frimodige Hiftoriefkrivere, som 
vidfte nu at drage Malken af Hykleren, ‘der, imedens han le- 
vede, blændede Mængden ved fin Skinhellighed, nu at fkil- 
dre Tyrannernes Grumhed og Bedragernes Lift med faadanne 
Farver, at Enhver bortlkræmmedes fra deres Fodfpor. Man 
har i denne Hcnfeende meget paffende fammenlignet Historie
skriverne med de Dommere, fom hos de gamle Ægyptere holdt

*) Pracipuum munus annalium reor, ne virtutes sileantur, ut que pravis 
dictis factis que ex posteritate et infamia metus sit. 
Annal. L. Ill cap. 65.

, . • V.
Ret over de Afdöde, og afgjorde hvad Jordefærd og Eftermæ
le cle fkulde have, hæderligt eller vanærende, efterfom de ved 
deres Tænke- og Handlemaade det havde fortjent. Frygtelig 
var denne Ret for Ægypterne; ci mindre er Historiens Dom- 
ftoel det endnu for Alle, som ere den underlagte. Sikkert er 
mangen Overmodig alene derved bleven afholdt fra Udaad, 
hvortil Egennytte eller Ærgjerriglied drev ham; og hvis endnu

• t.  * ! • - A
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dagligen hos Andre Oieblikkets forfængelige Lyfl og Trodsen 
Beirer over Hensyn til Efterverdenens Dom: da oplader Nemefis 
fnart lin höie Röll, hvilken Smigrernes hæfe Bifaldsraab ei 
kan overdovc. Lykkes det for en Tid at neddyffe og fkjulc 
en fkjændig Bedrift, robes den dog vift om nogen Tid, og 
da kalte Efterkommerne lig med dclto tlörre Harme derover; 
thi, fom Plinius hger, incitantur homines ad agnoscenda 
quæ differuntur. Med elide Ord flutter han et Brev (clet 27de 
i øde Bog), hvilket jeg vil anföre heelt, da det baade er kort 
og meget vel betegner hans Tanker om Historiens Alvor, hvor- 
om her tales. ’’Hvor ftor Historiens Magt, Værdighed, Maje- 
ltæt, ja dens guddommelige Höilied er, det har jeg erfaret 
faavel ellers mange Gange, fom ogfaa for nylig. Een havde 
oplæli en meget fanddru Bog og udfat en Deel af famnie til 
en anden Dag; hvorpaa en vis Mands Venner kom til ham 
tiggende og bedende, at han ei vilde oplæfe Reften. Saame- 
get fkammer man fig ved at hore hvad de have gjort, fom 
ikke blues ved at gjöre, hvad man skammer lig ved at hore. 
Forelæferen gjorde hvad man bad ham om; thi Retlinclighed 
tillod det. Men Bogen vedbliver ligefom Daaden felv, og den 
lkal vedblive og stedfe læfes, endog faa meget mere, fordi 
den ikke ftrax blev læft. Thi Mennelkene tillkyndes at efter- 
forlke det, fom udsættes*). ” s

*) C. Plinii Epiftol. Edit. Gesneri pag. 357.

Saadan er Hiftoriens imponerende Værdighed; og Ingen, 
fom kjender Mennelkenes Natur og Vilkaar, Ingen, kom liar 
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været Vidne til Dydens fvare Kamp mod Laftens mægtige Til
hængere, Ingen, hvis Hjerte flaaer varmt for den lidende Men- 
nefkehed, og hvis Forftand har overveiet Midlerne til at fikkre 
de Svage imod Voldsmændenes Un der tryk kel fer, kan önfke, 
at Hiftoriens Tribunal fkulde beröves det mindfte af den Ær- 
værdighed, fom hidindtil har omgivet samme, og hvorved det 
har udovet en saa gavnlig Indflydelse paa de flettere Mennelker, 
hvilke kun ved Frygt holdes i Ave. Men mon det taber fin 
Ærværdighed derved, at Billigheden flaaer ved dets venftre 
Side, imedens Retsærdighed throner ved dets Hoire? Ingen- 
lunde’ Meget mere vil det ogfaa her findes bekræftet, at Hi- 
storielkriveren förfl da opfylder fit Kald, naar han gaaer frem 
med Sindighed og Mennelkekjerlighed, dille Billighedens uad- 
lkillige Ledsagerinder,

Jo llörre Raadighed og Anfeelfe der indrommes en Dom
mer, defto mere Viisdom og Sindighed pleier man at sordre af 
ham; thi uden dilfe Dyder vilde hans Myndighed udarte til 
Vilkaarlighed, og hans Domfloel vel blive frygtet, men tillige 
foragtet og aflkyet. Saaledes ogfaa med den Ret, fom Hifto- 
rien holder over Levende og Döde. Skal den bevare fin Ag
tede, da maa den forene Billighed og Skaansel med. Retfær
dighed og Strænghed. Den maa tkjelne Feil fra Forfcelfer og 
Forfeelfcr fra Forbrydelfer. Ellers vilde den blive en Skræk ei 
alene for de Onde, men ogfaa for de bedre Mennefker. Dis
fes Dyder bor ikke forties eller nedfættes, fordi enkelte Feil og 
Skrøbeligheder klæbede ved dem. Hvorledes gik det ellers 
med TacitiXs’s ene Forfkrift: ne virtutes sileantur?



Men da den Uretfærdighed, som adskillige Hiftoriefkri- 
vere have udövet, idet de tilsidesatte al Billighed i deres 
Domme, deler lig i tvende Slags efter dc tvende HovedclafTcr 
af mennefkelige Charakterer, faa ville vi færfkilt tale om hver 
for fig. Thi ikke alene paa ædle Mennefker kan Hiftorielkri- 
veren forgribe fig, men ogfaa de Onde og Laftefulde kan 
han — baa famlt det gamle Ordfprog om de Ondes Fyrfte ikke 
lyver — ftraffe altfor haardt.

a. Det er da, foin mig fyncs, den flettefle Brug, en 
Hifloriefkriver kan gjöre af lin Menneskekundskab og Skarpfin- 
diglied, naar han anvender den til allevegne at formode og 
efterforlke flette Bevæggrunde til Mennelkenes ftorc og gavnlige 
Handlinger. Plutarch har allerede ivret derimod (De malig
nitate Herodoti, cap. HI. Hid.' Opera moralia. Edid. THyt- 
tenbacli, Tom. IV. pag. 456); men desværre har han i den felv- 
famme Afhandling gjort fig fkyldig i denne Feil ved at tillægge 
Hero dot Vildfarelier og flette Henfigter, for hvilke han er al- 
deles fri. Maafkee har man derfor agtet faa lidet paa hans 
Advarller. Men i lig felv er det dog ikke rimeligt, at der voxcr 
gocle Frugter paa et raadcnt Træ; og Hiftoriens færegne Kald 
giver ingen Ret eller Anledning til at afvige fra Retslærernes 
Axiom: Quilibet habetur bonus, donec contrarium probatur. 
Vi vide meget vel, hvad flige mistænkfomme Mennelkegranskere 
anföre til deres Undskyldning. Maafkee vare ogfaa cle engang 
ei alene godtroende, men endog lettroende. De bleve faa ofte 
bedragne af Perfoner, der lkjulte deres egennyttige eller ær- 
gjerrige Henfigter, ja endog adlede dem under Ædelmodighe- 
dens og Patriotismens prægtige Navne. De ville ikke oftere

Vid. Sei. hist, og pÅiZo/oph. Skr. 1 Deel 1821. A a 



bedrages; og Erfaringen har lært dem, at mange Menncfker 
tillkyndes endog til deres gode Handlinger, enten af Egennytte, 
eller af Forfængelighed ; og hvad der endnu maatte mangle 
dem felv i Erfarenhed til en fikker Induction, det laane de af 
andre ftorc Mennefkekjenderes Forraad. De have læft Helve- 
tius’s vittige Skrifter *).  De have raadfört fig med en Roche- 
foucauld, en Chefterfield, en St. Simon o. f. fl. Diffe Hof- 
mænds Vidnesbyrd kjende vi Alle. ^Det enefte Thema, hvorom 
den Forftnævntes bekjendte Maximes dreie lig, er, fom alle
rede Voltaire har anmærket **),  que V amour propre est le 
mobile de tout. Dette indfkjærper han under utallige Variatio
ner, famtlig lijlet tröftende for Menneskevennen. Snart forfik- 
krer han os: ’’Egennytten taler alle Slags Sprog, og fpiller 
alle Roller, fclv den Uegennyttiges”***).  (Schiller har i fin 
Don Carlos ladet Philip II. ifölge denne Maxime mistænke 
Marquis Pofas rene Enthufiasme for at være iligemaade Egen
nyttens Sprog, nemlig en aldeles ny Maade at fmigre Tyran- 
nen paa, ved at tiltale ham med den djervcfte Frimodighed). 
Snart lærer han os (nro 4io): ”at Forfængeligheden, om den 
ikke aldeles kuldkaftcr alle Dyder, i det mindfte ryfler dem 
alle.” Snart tilhvifker han os, i det vi med Glæde og Beun- 

*) Som bekjendt, gaaer hans Henfigt i begge hans Hovedværker de 1*- 
esprit og de l’homme ud paa at forklare alle Mennefkenes Hore Hand
linger af Egennytte, og faaledes benægte Dydens Tilværelfe paa 
Jorden.

•*) Siede de Louis XIV. Tom. II pag. 401. Anister  d.
*•*) Maximes nro 39.
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dring befragte Höimodighedens Offcre og Sandhedens Marty
rer: ”at Dyden ei vikle gaae saa langt, derfom Forfængelig- 
heden ikke gjorde den Selfkab?’ Lignende Grundsætninger 
finde vi hos den fine Verdensmand, Lord Chefterfield. Ham 
forekom derfor den gamle republicanfke Tænkemaade, foni 
Englænderne ellers fkatte ester Fortjeneltc, at være Daarfkab, 
og den Beundring, som almindeligen ydcs Oldtidens Heroer, 
at grunde fig paa Fordomme. Saaledes skriver han herom til 
lin Sön i de navnkundige Breve: ”Vi blive ved vor Opdragelse 
faa flærkt indtagne af Fordomme, at ligefom de Gamle forgu- 
dede deres Helte, faaledes forgude vi deres Narre, blandt 
hvilke jeg, med al tilbörlig Agtelfe for Oldtiden være det fagt, 
fætter Leonidajs og Curtius fom to af de forncmfteV I famine 
Aand og med famme Ufölfomhed for den ædlefte Enthufiasme 
har en anonym Tydfker for nogle Aar liden freinflillet Tarquin 
den Stoltes Fordrivelfe ved Brutus, fom en ganlke almindelig 
egennyttig Handling, uden al moralfk Forljenelte *).  Brutus 
levede, virkede og leed for lit Fædreneland: Leonidas og Cur
tius styrtede fig i Döclen for deres. Begge Dele fkal efter 
Kloglkabens nye Lære være forfængeligt eller dumt. Det er 
da vanlkeligt at lige, hvad den sande Patriot i dilTe Herrers 
Republik har at give, fiden han hverken maa leve eller doe 
for fit Land: jeg vilde raade ham snarcft muligt at forlade Hige 
utaknemmelige Medborgere, og opkoge fig et nyt Fædreland, 
hvor man endnu troer paa mennefkelig Storhed og uegennyttig 

•) Han er gjendrevet i Arehenholtz’s Minerva,
Aas
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Dyd. Thi hvor man udleder den ftörfte Selvoffrelfe af Ære- 
fyge, og den renefte Enthufiasme af en forvirret Hjerne, der 
gjör Dyden bedft i at drage udi Landflygtighed.

Slet faa oprorende Yttringer findes vel ikke hos den fine 
Mennefkekjender og Portrætmaler, Hertugen af St. Simon; dog 
blev ogfaa han, fordi han studerede Mennefket ved et fordær
vet Hof, bragt til at omtvivle, og i Gjerningen benægte Reen
heden af mennefkelig Dyd. Han vifte dette værft ved at ned- 
værdige den liardtad. englerene Fenelons Ydmyghed og hele

X

apoftolifke Charakteer, ved at udlede alle hans store Dyder af 
en fiin Ærgjerrighcd, og faaledes nedfætte ham til en Hver-: 
dags-Helgen, der bar lin Malke faa godt som alle andre, kun 
finere malet. Ædlere var altfaa ikke den Mand, fem Hofmæn- 
dene fagde at de maatte Bye, paa clet de ikke fkulde fmittes 
af hans Fromhed: ftörre var ikke den Bilkop, for hvem felv 
Hertug-Regenten, et af de laftefuldefte Mennesker paa Jor
den, bar Höiagtelfe fom for en höiere Aand i jordifk Skik- 
kelfc *)  ?

*) See Portrait historlque du celebre Fenelon i iUmo/rer du Duc do St, 
Simon. Tom. II p. 2'2.9. Og jævnfor dermed Histoire de Fenelon 
eomposé sur les manuscrits originaux par j\I, L. F. Bausset. Toni III, 

pag. 349 ^ar^s 1308.
- <'■ ' ' ' .

' ‘ ■ v' ' ' v , ' - ' • . ' . ' ' 1 ■ i ■ .

Den Plads, Fenelon indtager blandt den nyere Tids 
Gcistlige, den beklæder Henrik IV blandt Kongerne, enddog 
han ikke hævede fig til samme morallke Höide fom Fenelon. 
Heller ikke denne Ædliiig har undgaaet Skumlernes Forhaa-
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Helfe. Kær har den, ogfaa ved line Domme over Danmark, 
berygtede Schummel i en egen Afhandling under Titel: Schlimme 
mitunter gar fchwarze Seite Heinrichs IV, indrykket i Berlini
sches Magazin der Künfte und Wissenschaften itcr Jahrgang 
5tes Stück, beftræbt big for at fkildre denne Helt,

Qui fut de ses sujets le vainqueur et le pere *),  
fom en almindelig Erobrer og en seilfuld Konge, i hvis Cha- 
rakteer Pletterne vare faa mange og Skyggen faa bort, at felv 
de lyfe Sider deraf fordunkledes. Forholdt dette fig faa, da 
havde ei alene Voltaire i det nysanförte Vers, men hele Fran- 
kerig löiet ved at kalde ham Fædrenelandets Fader. Alen 
Schumniels Sophismer bleve snart gjendrevne, og Sandheden 
stadsæftet i S111 Ret af vor lærde Landsmand, den berömte Hi
storiker, Chriftiani **).

*) La Henviade I, 6.

**) Hans Apologie for Henrik IV. findes i V. A. Heinzes KielifcTies Ma
gazin für die Gefchichte &c. Iter Band 1783.

Det nyette og maafkee tillige det lkammeligfte Exempel,' 
fom haves paa flig uædel Lyfl til at nedfætte ftorc Mænds For- 
tjeneller, har Kotzebue givet i hans Tydfklands Hiftorie, hvori 
Carl den Store, Otto den Store og hvilke herlige Charaktcrer 
den tydlke Middelalder forresten frembyder, nedværdiges ved 
den elendige MaaleRok, hvorefter deres Bedrifter proves.

Vort Forehavende medförer ikke, at vi lkulle gjore Regn- 
fkab for de forfkjellige Grunde, der have tilfkyndet Mænd 
med Kundskaber til faadan Uretfærdighed. Foruden den alle
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rede angivne, hvilken viftnok sorledte de Hefte, kunde man 
tænke paa Paradoxfyge , egen Fordærvelse og den guftne 
Avind. Ligesom det sortröd den athcniensifke Borger at höre 
Ariftides ideligcn kaldes den Retfærdige, og han ene derfor 
öntkede ham ved Oftracismen sorviift: faaledes har det samme 
vel oste været Tilfældet med overmodige og letsindige Hiftorie- 
fkrivere. Men hvad der end drev dem, maatte de dog felv 
lilftaae at de ikke uelvifte Billighed. De gjorde ei heller For- 

'elring derpaa; men pukkede meget mere paa den ftrænge Ret- 
færdighed, hvis Sværd de foregave at fore, i det de övede 
den flörfte Uret. Alene heraf er det klart, at det ingenlunde 
er ligegyldigt, om man i Theorien indfkjærper Hiftoriefkrive- 
ren Retfærdighed alene, eller denne Pligt i Forening med 
Billighed.

h. Ligefom Billighed formener os at nedfætte Dydens 
Værd og at fortie ædle Handlinger af dem, vi ikke ynde, 
faaledes forbyder den ogfaa at overdrive de Feil, som findes 
hos Menneskene, og at fælde Dommen derover med hævn- 
g)errigt Sind og triumpher ende Mine. Dette lirider aldeles 
baade imod Hiftoriens Beftemmel£e og Sædelærens Bud. Om 
det sidfte behover jeg ikke her at tale; om det forste vil jeg 
blot bemærke, at, i hvor mange didactifke Oiemed man end 
har tillagt Historien, fordi man i Almindelighed sammenblan
der en Tings Anvendelfe og Brug med dens Beftemmelfe (egent- 
ligen fkal Hiftorien blot fremftille den svundne Tid med dens 
Bedrifter, i et tro Billede): faa har dog Ingen endnu villet 
see den anvendt til at vække eller nære Had, Misundelfe og 
andre ftygge Lidenskaber. Det höiefte, Tacitus fordrede, var, 
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fom vi have hört, at den fkal vække Frygt for flette Ord og 
Handlinger. Dette har den da tilsælleds med Tragoedien; og 
naar den thrives fom kig bör, bevirker den altid dette, endog 
uden at lægge an derpaa. Men dens simple, sanddrue Fortæl- 
ling bevirker tillige, juft ligesom den kunftsulde Fremflilling 
paa Coturnen, at vi mere ynke cnd hade de Onde, sordi vi 
erfare, at Grunden til Mennefkenes Feil og Forbrydelser langt 
oftere ligger i Uvidenhed eller Svaghed, end i forfætlig Ond- 
fkab og Forhærdelfe. Dette tilftaae endog de Mennefkckjen- 
dere, fom ellers domme faa ugunfligen om den mennefkelige 
Natur, ifær om dens forædlede Individer. Naar derfor en 
Hiftoricfkriver maler mig Menneikene fom Djevle, ltedfe frem- 
dragende Skyggehden i Forgrunden, og tilbagetrængende eller 
bedækkende de lyfende Partier: da liger jeg med Digteren:

Quodcungue ostendis mihi sic, incredulus odi.
I hvor unaturlig hos Mennesket denne Feil fynes at være, have 

dog flere Skribenter gjort fig lkyldige deri, endlkjöndt i forlkjellige 
Grader. Sjelden gik Nogen faa vidt i Mifanthropie, at han 
som J. J. Rouffeau erklærede Mcnnelkene i Almindelighed for 
onde og kun Mennelket (d. e. det ideallke, ingenfteds tilvæ- 
rende Mennefkc) sor goelt. Sædvanligen havde man ville Ynd- 
linge, kom man Önfkede ydermere at forherlige ved dybt at 
nedtrykke deres Contraft: juft ligekom Romanskriverne as Lau- 
get ikke gjernc tegne en Engel uden en Djevel ved Siden. 
Saaledcs fandt Archenholtz i England lutter Kraft og Viisdom, 
idel Patriotisme og Retfindighed , imedens han i Italien ei 
ilodte paa andet end Betlere', Rovere og Bedragere. Saaledes 
vidfte vor Landsmand Riegels at undlkylde alle Feil hos Kong 
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Frederik IV , imedens han hos Kongerne Christian V og Chri
stian VI ei kunde öine andet end Feilgreb, Misbrug og Over- 
trædelfer — en Dom, . fom han udstrakte til næften alle de 
ltore Mænd, som levede under dem, og de Indretninger, som 
fjordes under deres Regjering. Derfor vil rimeligviis ogfaa 
Efterverdenen, naar hans Skrifter erc fortærede af Tidens 
Tand, alene kjende ham under det Navn, hvorunder en Theo
pompus og Tirnæus ere blevne os bekjendte, nemlig fom hz- 
storiske Bagvaskere *).  Da Riegels faa overflödigen fremby- 
der Bevifer paa begge de Misbrug, jeg her omhandler, nemlig 
egenmægtig Forögctse eller Overdrivelse af de virkelige Feil og 
dumdriflig Frækhed i at udfige Dommen derover, faa vil jeg 
denne Gang imod Sædvane (thi jeg liger ellers med Cicero: 
zn tali re extera potius quam domestica exempla affero} fage 
Exempel af denne vor Landsmand. Jeg behöver ei at föge 
længe. Bcgyndelfen af hans Forsog til Femte Christians Hi
storie er ftrax et charakteriftifk Sted. Den lyder faaledes: 
’’Efterverdenen fremkalder fom en klarfeende og upartifk Dom
mer Dannemarks og Norges Konge, Femte Christian, for lin

*) Af C. Nepos kaldes de i Alcibiad. eap. XI. maledicentissimi. Lucian 
gjör Theopomp den Bebreidelfe, at han dadler mere end han 
fortæller, og Plutarch, Polybius og Diodorus Siculus paaftaae det 
famme om Tiinæus. At den Sidste forieften var bedre Philofoph 
end Historieskriver, feer man af den Agtelfc, Plato hans Difcipel 
vifer ham; men om hans Lærdom og Veltalenhed fælder Cicero 
en faare fordeelagtig Dom. De Oratore L. II cap. 14.
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Domfloel; fordrer af ham Regnfkab sor Brugen as tredive, 
Aars Enevælde, lover ham Lösladelfe sra fit Anfvar, naar han 
med gode Idrætter og Gjerriinger kan bevife, at have ledet 
fine Underfaatter Forædlelfe og Lyksalighed i Mode, faa at 
intet Formaal var ham kjcrere, end i alt at kunne med Kon- 
geværdigheden sorene det Store, at handle fom Folkets Fader, 
Raadgiver og Ven?’ — '’’Vigtige ere Spörgsmaalene, som Regen- 
tere maae uden Selvbedrag kunne bekvare for deres baa fælden 
vaagen (vaagne) Samvittighed, inden denne tor love dem en 
glad Evighed. Hvorledes hævdede du, o Chriftian! Stænder- 
nes Ligevægt? Sörgede du alvorligen for almindelig Oplys
nings, borgerlig Friheds og Forfinelses Fremme, sor Retsær- 
digheds Haandhævelfe, for Velftands Udbredelfe? Fremkaldte 
og lönnede du fande Fortienefter ? Ruttede du med Undcrfaat- 
ternes Formue? Taalte du, at mægtige Familier, underftöt- 
tede af din blinde Yndeft, udfugede og mishandlede Under- 
faatterne? Forte du Krige for at afvende Vold, for at tryggiöre 
Freden, for uforftyrret at bruge og foröge dennes Iykfaliggiö- 
rende Frugter? Var dit Kongeliv opoffret til Arbeidfomhed og 
kongeværelige Sorger? Eller bortödslede og henflanede du det 
i Smigernes (Smigrernes) giftige Taage, i Orkeslöshedens og 
.Vellyfternes bedaarende FortryHelfer? Du sukker, o Christian! 
nedflaaer dine Oine. Er det din liæke og stammende Stemme, 
der trænger frem til os midt igiennem dit og dit (din) Æts 
Marmor-Minde? Jeg for ikke svare, lyder Stemmen, jeg er 
strafskyldig $ min forsomte Opdragelse, Tidernes Smag, 
mine Raadgiveres Feil kunne ene frembære min Undskyld
ning F

Vid, Sti. hist, og philosoph, Skr. I Dal 1821*  h
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Den folgende Fortælling og Bogens hele Indhold vifer, 
at Riegels vil have Christians Svar forstaaet, som om han var 
{kyldig i alle de angivne Feil og Forbrydelser; men den sand
drue Historie frikj ender ham for mange af diflc. Saaledcs för- 
gede han ivrigen, ja uden Tvivl altfor meget, for ”Forfinel
sens Fremmefi han giorde, fkjondt ei felv lærd, meget for 
Kunder og Videnfkaber, altfaa for Folkets höiere ”Oplysning 
han „udbredte Beistand” iblandt flere ClafTer af line Underfaat- 
ter, endfkjöndt hverken hans egen Samvittighed eller hans 
Theologers Skrupulofitet tillod ham at modtage den ftore Colo- 
nie af hugenottifke Haandværkere; han haandhævede Ret
færdighed i Landet*),  med Undtagelfe af et Par bekjendte 
Tilfælde; han fremkaldte og lönnede mange fande Fortjenelter, 
deriblandt ogfaa den Ministers, hvis Myndighed han liden straf
fede altfor haardt. Den Krig, han lorte, kunde maafkee 
været undgaaet, derfom Griffenfeldt havde maattet raade; imid- 
lertid tjente den dog baade til „at afvende Fold^ og til at 
forherlige det danfke Navn. Thi hvilken Krigerdaad i Dan
marks Aarböger kan fammcnlignes med Niels Juels Seier i Kjö- 
gebugt?

*) Et overordentligt Exempel derpaa, fom tillige vifer Kongens Höitno- 
dighed, fortæller Suhm i Samlede Skrifter 13 D. S. 16, ledfager af 
den almindelige Dom: ’’Christian V vifte fig fait altid from og ret
sindig i hvad han felv gjorde.”

Meget var altfaa i Riegels’s Anklage aldeles usandt, 
meget deri i det mindfte overdrevet. Men om hans Klage 
endog havde indeholdt mere Sandhed end den giör, vilde jeg 
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dog spörge: fominer det sig, jeg vil ei sige for en Riegels, 
som selv flod paa et faa lavt Trin af moralfk Forædling, men 
for nogen Dodelig at fore et faadant radamantifk - afgjorcnde, 
lkjærende og lkadefro-ti'iumplierende Sprog? Jeg feer gierne, 
som Lucian , at Hiftorielkriveren er fri og elfkcr Sandhed uden 
Perfons Anfeelfe, at han kalder enhver Ting ved lit rette Navn, 
en Figen en Figen, en Baad en Baad*);  og at han minder 
de Mægtige om det Regnfkab, fom ogfaa de engang fkulle af
lægge; men den fom lærer Andre Maadehold, maa felv Öve 
denne lkjonne Dyd; og mindft maa Adralteas Præft, der ide- 
ligen anvender den ltrænge Gudindes Maaleftok, sorglemme 
hendes Advarfel: ne quid nimis! Plutarch forbyder endog 
Hiltoriefkriveren at bruge forhadte Navne, naar mildere ha- 
ves* **).  Og Holberg bemærker i Dronning Elifabeths Historie, 
angaaende den Befkyldning imod hende, at hun ved beftandigt 
Hykl eri vidfte at fætte Sminke paa onde Gjerninger, hvor van- 
fkeligt det er at domme derom, faafoin det er Gud alene, der 
kjender Hjerterne, og at det derfor er ikke mindre daarligt 
end ubilligt paa en puur Mistanke at ville fværte de bedfte og 
nyttigite Gierninger ***).

■' -  x

Toiouto? ny goi o oy<yfg^a(ptu<; eara aCpoßo?, adiexasos, e\eu$e[)0$, trap* 
parias xai oKvfiuas G)t\o^, o , ta autea øuxa, tyjv gxx-
(fiqy 'Se axatpqv evogafyv, cu giasi, ouSe uepMv, ouSe (peiSo^e-
vos, 17’ eXtwyq ai<r%uvogeyo$, tf Svffwrovgsvos t 1. cit.

**) De malignitate Herodoti cap. II.
***) S. Holbergs Udvalgte Skriftes II Deel S. 77. Hvorhos dog maa er

indres, at man for Elifabeths Hykleri har stærkere Bevifer end den 
blotte Mistanke»

Bb *



Hvad der forledte mange Historiker til at overtræde dette

Bud, var vel, foruden de under foregaaende Betragtning an

givne Grunde, en forfængelig Higen efter Roes for Frimodig- 

heil, Djervhcd og ubeftikkclig Retfærdighed, hvilken ufor

tjente Berömmelfc da ogfaa ofte af kortfynede eller fordærvede 

Meiinelker blev dem tildeel (fom Tilfældet var felv med Rie— 

gels’s hiftorifke Arbeider i Revolutionstiden, ihvorvel flere fin-

dige Mænd og navnligen en Skriftdommer som Jacob Baden 

gjorde Indligelfe, og nicget rigtigen stillede Skribenten fin Na—

ti vitet). Intet er lettere bor en snild Partigjænger end at fkaffe

sig Navn as Folkets Ven, Frihedens Haandhæver og Mennefke-

rettighedernes Forfægter. Dertil udforelres blot, at han fkjæn-

der brav paa de virkelige eller formcentlige Undertrykkere og 

deres virkelige eller foregivne Smigrere. Tacitus, der ligefaa 

vel röber Hiltoriefkriverncs fom Tyrannernes Kunftgreb, har 

ogfaa gjort os opmærkfommc Iicrpaa, idet han lærer Jlist. I. 

i, Ambitionem scriptoris facile averseris, obtrectatio et livor 

pronis auribus accipiuntur: quippe adulationi foedum cri

men servitutis , malignitati falsa species libertatis inest. 

Dog, vore Samtidige behove ikke herom at undervifes af Taci- 

tus: den franfke Revolutions Historic maa have lært dem at

fkjelne imellem Tingene felv og prægtigtklingende Navne; thi 

hvor saae man vel hyppigere Ondskaben fkjule fig under Frihe

dens fallke Skikkclfe?
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Dette Bedrageriet der i Hiftorien soin i lavet er dob- 

bclt fkjændigt, fordi det driver lit vanhellige Spil med cle höie— 

fle Ideer og Navne, veed jeg intet bedre at inodfætte end det 

Bud, fom jeg hidindtil har indfkjærpct Hiftoriefkriveren. Man 

kalde den Dyd, fom derved tilsigtes, Billighed, Besindiglied 
eller Maadehold: Hovedtanken bliver den famine, hvilket al- 

lerede deraf er klart, at Socratikerne indbefattede hele dette 

Sindelaug under Benævnelsen Sophrosyne. Ved at beflitte os 

paa denne Tænkemaade, hvilken desuden er en Betingelse for 

Chriftcndommcns Herredomme over os, hæve vi os lidt efter 

lidt paa en med vor blandede Natur overeensftemmende Maade 

til den guddommelige Dyd Retfærdighed , hvilken derimod de, 

fom hovmode fig af en dem nægtet Ufeilbarhed, Yilfelig aldrig 

naae. Havde Mcnnelket ftrax været modent til himmelfk Fuld- 

kommenhed, faa var det ikke af den vife Skaber bleven fat 

paa Jorden. Her fkal Sjelen bære Stövcts Baand, og ret lære 

at kjcnde famme, for fiden at glæde fig defto faligere over 

Forlosningen derfra: her lkal den faae Forfmag paa de renere 

Glæder, og under mangchaande- Friltelfer og Selvfornægtelfer 

forberedes til hiint höiere Liv. Dette er den Himmelstige, fom 

blev Mennefkene given: överft derpaa ftaaer den, fom allerede 

nu öiner den liimmclfke Retfærdighed siddende*  paa lin Throne: 

han har naaet de ætherifke Egne, om hvilke Seneca figen, ”at 

der ingen Skyci' famles, baade fordi der er mere Orden, og
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fordi de cre Stjernerne nær: der flormer det ikke; der finder 

ingen Hvirvelvind Sted: Alt er der ftille, imedens det lyner i 

de lavere Egne*). ” Lader os da i Hiftoriens Behandling som 

i Livets FöreHe Hunde did! Vi vide, der er godt at være.

*) "Pars superior mundi et ordinatior ac propinqua sideribus, nec in nu

bem cogitur, nec in tempestatem impellitur, nec versatur in turbinem: 

omni tumultu caret: inferiora fulminant.” De ira Lib. Ill cap. 6- 

Editionis Ruhkopf. Vol. I, p. 10 L
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INIaar Meddelelfe ved Tale flcal finde Sted, er det nödvendigt, 

at de Talende med de samme Ord forbinde de famine Begre- 
ber, og defto nødvendigere, jo beflemtere Talen lkal være. 
Fra Ordforklaringer og Definitioner begynder derfor ethvert 
videnskabeligt Foredrag, og det kan ved lörfte Öiekaft fynes 
forunderligt, at man, efter faa megen anvendt Möie for at 
anvife ethvert Ord dets beftemte Begreb, ikke er kommet vi
dere dermed. Det bör ogfaa paaankes, naar det, fom alle
rede var berigtige!, igien bringes i Forvirring, naar der yp- 
pes faa mangen lidenskabelig Tvift, fom kunde været und- 
gaaet, hvis man havde villet opfatte og anvende den allerede 
bestemte Talebrug.

Men derfor ville vi dog paa ingen Maade tiltræde deres 
Mening, der anfee næften enhver videnfkabelig Striid fom en 
Ordftriid, föge Grunden dertil blot i en Misforltaaelfe, fom 
let maatte kunne hæves, og hvis Beltræbelfer desaarfag kun 
gaae ud paa at finde Formler, fom Alle kunde vedtage. Er
faringen vifer nokfom, hvor lidet denne Slags irenilke Forfög 
fore til Maalet; Uenigheden udfpringer af en langt dybere lig— 

Vid. Sei. hist, og phifosoph. Ski'. I Deel 1821. C c 
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«ende Aarfag, end af en forfkiellig Brug af vilkaarlige Beteg- 
nelfer, og hine overglattende, undvigende Formler berolige 
fielclen og kun for kort Tiid de Stridende. Thi af Hiertets 
Overflödighed taler Munden, og fikkert ikke blot i den fæd- 
vanlige löfe Samtale, men endnu mere i den videnfkabelige 
overlagte Tale. Förend Nogen vælger Udtrykkene, har han 
Noget, han vil uclfige; derfor kiendes det let, af hvilken 
Aand Nogen philofopherer, efter de Begreber, for hvilke han 
föger Ord, efter det Omfang og det Værd, han tillægger viffe 
betydningsfuldere Ord, og efter den hemmelige Tilböielighed 
eller Uvillie mod dem, fom ofte lader lig tilfyne. Thi hvis 
endog Ordene fra forft af for en ftor Deel have været vilkaar- 
lige Tegn, da ere de det ikke mere; ingen Tænker kan dog 
fkabe fig et ganfke nyt Sprog, men han maa gaae ucl fra det 
Vedtagne, hvilket han lkal udvikle og bellemme, men ikke 
kan forvandle; heller ikke formaaer han ved fine Definitioner 
ganfke at udtomme Ordenes Betydning, men Bibegreber hænge 
fledfe ved fra den almindelige Talebrug, og diffe Bibegreher 
lade lig ofte ikke udrydde ved al Philofophernes Anftrengclfe. 
Talen er grundet i Mennelkets Natur; nödvcncligc Forestillin
ger have fledfe havt deres Udtryk, og ville tlcdfe beholde 
dem, og dille Udtryk ville forftaaes i deres Grundbetydning, 
hvor vanlkelig end denne kan være at forklare, og hvor mange 
Misgreb der end kunne begaaes ved Forfogene clerpaa. Det 
ikke speculative Mennelke, figer Jacobi, havde talt, længe fo
rend Philosopherne begyndte at tale, og förend nogle Fhilo- 
fopher eflerhaanden bragte det dertil, at Brugen af> Sproget 
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blev omvendt, og Tingene maatte rette sig efter Ordene, fom 
tilforn Ordene havde maattet rette fig efter Tingene *).

*) David Hume über den Glauben S. 102.

Det Sagte finder færdeles Anvendelfe paa Ordene Tro og 
Fornuft, om hvis Betydning der har været og er saa megen 
Striid, hvilken let maatte have kunnet bilægges, dersom det 
var de philosophifke Skoler tilladt vilkaarligen at knytte et felv- 
beftemt Begreb til ethvert Ord. Men Mennefket födes i Troen, 
har man med Rette fagt; Troen er en af hans Sinds nødven
dige Handlinger, og vilde man ikke tillade ham at kalde denne 
Handling Tro, da maatte han föge et andet Navn derfor; men 
denne Tvang modsætter han fig med al Ret, fordi Philofophen 
fkal opfatte den rigtige Sprogbrug, og ikke fortrænge den. 
Hvor meget man endog kritiferer, indskrænker, anklager For
nuften, den bliver dog ved at paaftaae fine Rettigheder, og 
Mennefket fornemmer liedfe, at hans Fornuft vil trænge op til 
de höiefte Gienftande, ja at det er Fornuften, der fætter ham 
iftand til at troe, hvad enten man vil tillade den det eller ikke.

Vi blive her fornemmeligen flaaende ved Betragtningen 
af Ordet Tro. Dette Ord er brugt igiennem faa mange Tider, 
under saa sorlkiellige Omstændigheder, at det vel maa have 
modtaget mange Slags Modificationer, og man kan ikke undres 
over, at det hos grælkc Philofopher findes i'en anden Betyd- 
ning end i Leibnitz’s eller Bayles Skrister. Hvo der vilde folge 
dette Ords Hiftorie gienncm de forfkiellige Tider, vilde dog 
uden Tvivl finde, at det aldrig ganlke har tabt fin Grund.be- 

C c s
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tydning, og at man i de Syfteinerj hvor man har tillagt det 
en anden Betydning, har maattet föge et andet Udtryk sor det, 
der hos de Flcfte bar Navn af Tro. Her indskrænke vi os 
for det Mefte til den nyefle Tiid, og ville giöre opmærkfoni 
paa, hvilken Sindets Handling det er, der nu efter ahninde- 
ligft og confeqvcnt Sprogbrug betegnes med Navnet Tro.

Jeg figer: Sindets Handling; thi Ordet Tro har ogfaa 
en objcctiv Betydning, i hvilken man derved tilkiendegiver Ind
grebet af de Sandheder, der troes; men denne Betydning er 
kun alledet, og behöver ingen videre Udvikling.

Som noget ganfke Subjectivt, fom en ubeftemt Længfel, 
en dunkel Anelfe, uden Tanker og Ord, have derimod nogle 
Nyere anfeet Troen. Saaledes Efchenmayer, der paa en fyn- 
derlig Maacle fynes at ville forbyde Mennefket at tænke paa 
det, han foler. Han fætter Troen i famme Række fom Phi- 
lofophien, og lader da lörft hiin begynde, hvor denne endes, 
lader Erkiendelfe og Viden gaae over i en Tro og Anelfe, 
hvis Reenhed den mindfle Speculation vilde fordærve, og hvis 
Sprog kun er Bön, det er — efter hans Befkrivelfe — et Spr og, 
fom aldeles ingen Ord mere har *).  , Saaledes Görres, der 
{kildrer Troen fom en tilbedende Henfynken i det Guddomme- 
liges Væfen, en ftille Sig-Taben i den evige Naturs Hemme
ligheder, en længfelfuld Attraa efter det Helliges Nærhed, en 
tunglindig Henover-Tragten i den bedre Verden, en fmæg-

*) Die Philosophie in ihrem Uebergang zur Nichtphilosophie S. 30.
35. 41.
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tende Oploselfe i de indre fromme FÖlelfers lunkne Hav*)  o.

*) Glauben und Widen S. JI5. — ”Am meisten verbitte ich rhetorische 
Zuthat, womit einige die einfache Lehre zu verbeffern gesucht ha
ben, In manchen Schriften folcher Verfafler hat mir das wohlbe
kannte Gewächs nicht anders gemundet, als ein bei ihnen sauer ge- 
wordner Wein, den fie, wie schlechte Wirthe, durch Honig oder 
Zucker aufzuhelfen fuchen.” Schelling i Jahrbücher der Medicin 
B. I. H. I. S. 10.

S. v. Jeg veed ikke, om dilTe ubeflemte Fölelfer, som Görres 
mener, i Særdeleshed tilhore Syden, men dette veed jeg, at 
fom det ikke var fra Sydens Lunde, faa var det ikke af liiin
Smægtens og Henfynkcns og Oplöfelfes lunkne og svigefulde 
Hav, at Luther fremftod; jeg veed, at denne Tro ikke er et 
Skiold, fom kan udflukke nogen gloende Piil, men at den, jo 
længere den driver lit Spil, defto mere faaer Liighed med en 
klingende Biclde. Enhver, der med Sandhed kan fige: jeg 
troer, maa ogfaa kunne forklare, hvad han troer; til alle Ti
der have de Troende kunnet giöre Regnlkab for deres Tro, og 
ftræbe ftcdfe at kunne dette fuldstændigere og klarere; heller 
ikke have fande Bedere pleiet at yttre deres Forlængsel kun i
et Sprog uden Ord. Thi Tankens Lys er ikke noget
Fiendtligt og Vanhelligt, den fkal ikke blot sylTelsætte kig med 
den udvortes Anlkuelse, men ogsaa med Fölelfens Fylde, og 
denne udtommes ikke, taber ikke lin Varme,' fordi den cn- 
gang bevægede hele Sielen, og ikke trodkigen affondrede fig 
fra den tænkende Deel af Mcnnelkets Vækcn. Vel er der kaare 
Meget, bom i en vis Henseende er uudsigeligt, og Hiertets 



indre Liv er ikke belkrevet i noget metaphyfifkt Syflcm,' lige- 
faalidet fom vi opflaae vore Naturlærer bor at erfare, hvorle
des Lynets Pile flynges i Tordenskyen, eller hvorledes det 
vildtbevægede Hav fkummer mod de bratte Klipper. Men ere 
der da ingen Ord udenfor Terminologiernes Rækker? Og li- 
gefom i den udvortes Natur enhver Gienftancl, der træder 
tydelig frem, faaer lit Navn, hvortil dens Foreftilling flutter 
fig, faaledes bliver ogfaa enhver Folelfe, fom har fundt og 
fuldt Liv, klar i Forestillingen, og faaer fit Udtryk i Talen; 
men at Ordets Betydning da ofte ikke videre kan forklares for 
den, fom ikke fornam Fölelfen i fit Hierte, kan ikke forundre 
•s mere, end at vi ikke kunne befkrive den klarligen feete, med 
dens rette, for enhver Seende tydelige Ord betegnede Farve 
for den Blinde. Vel er der i Mennefkets Bryft en Længfel, 
fom intet Jordilkt ftiller, en Veemod, fom er uadskillelig fra 
den Erkiendelfe, at vi her bære det Hellige i fkröbelige Kar; 
vel maa Hiertet mangen Gang fkielve mellem Udvidelfen ved 
den iboende Kraft og den timelige Indskrænkning; men hvo 
vikle föge fin Hvile i denne Skielven, fit Standpunkt, fvævende 
mellem Himmel og Jord? Hvad man faaledes skildrer, er kun, 
hvad Poiret kakler Sielens Gentrale Begiering, den udødelige 
Længfel efter Hvile i et uendeligt Lys *);  men denne anfeer 
han med Rette kun for en Evne eller Drivt til Troen, ikke 
for Troen felv eller dens Gienltand, eller engang den Hand- 

*) De fide divina tt ratione humana p» 16. (Cogimiøwet de deo, anima If3 

malo. Amstelod, 1685.)
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ling, hvorved Troen vindes. Hvo vilde og sammenblande At- 
traaen efter at see Lys med Lyfet felv, eller med Nydelfen 
ved dets Belkuelfe?

Aled ikke synderligt ftorreHeld synes Fries*)  og de Wette**)  
at have adfkilt Troen fra Anelfen faaledes, at hvert af begge 
Ord fkal betegne en færegen Ovcrbeviisningsmaade i Sindet, 
og at Troens Gienftande ere Ideerne selv, Anettens derimod 
diffes Anvendelfe i Erfaringens Verden. Ved Anelfen komme 
saaledes Ideerne förft til Liv, og udvikle kig i en Mangfoldig'- 
hed, hvilken de ikke have i den nögne Skikkelfe, hvori Troen 
opfatter dem. Hvad — mener de Wette — lader lig sige Mere 
over Ideerne af Evighed, Frihed og det Abfolute, end at de 
ere? Dog er, ogfaa efter hans Foreftilling, don Overbeviis- 
ning, at der er en Gud, Tro, og over denne Sætning er der 
fagt, og lader der fig fremdeles fige haare Meget, fom paa 
ingen Maade sortiener at henkaftes mellem Scliolaftikens unyt
tige Spidsfindigheder eller mellem en lig felv overltigende For- 
nusts vilkaarlige og meningslöse Paaflande. Derimod fkal den 
Overbeviisning, at Verden er Guds Værk og Aabenbarelfe, til
hore Anelsen. Nu paaftaae vel begge de anförte Forfattere, at 
Viden, Tro og Anelfe have en ganlke lige Grad af Vished i 
vor Aand. Men i hvilket Sprog tilkommer Anelfen en faadan 
Rang? Hvo kan her ved Anelfe forltaae Andet, end en af vor 
indre Natur, eller af Fornuften, fremgaaende Formodning om

*) Neue Kritik der Vernunft B. 2. S. 81 ff.
**) Ueber Religion und Theologie S. 9 ff.
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Tingenes sande Væsen og Smmenhæng, hvilken Formodning 
dog ikke kan have den Grad af Vished, at vi troe den, thi 
ellers fmeltede den fammen med Troen? Altfaa maatte vor Over- 
beviisning om den anförte Sætning, eller hvad Andet der an- 
föres fom henhörende til Anelfen, faafom: i Begivenhederne 
at fee Guds Haand og deri at tilbede hans Almagt, eller over 
Mennefkenes lavere Formaal at opdage et liöiere o. f. fr. — 
vor Overbeviisning om alt dette, figer jeg, maatte saalecles kun 
være en Formodning, som vi ikke fordriftede os til egentlig at 
troe. Vil man ikke indrömme dette, da maa man uden Tvivl 
lilltaae, at Anelfens Sphære her ganlke vilkaarligen er adlkilt 
fra Troens. -

I en ailden Betydning have Andre, faavel i ældre kom i 
nyere Tider, taget Ordet Tro, og derved forftaact det Bifald, 
hvormed vide Lærdomme antages , ikke efter Fornuftgrunde, 
men blot efter Autoriteter; og denne Betydning have Flere, 
faavel af Troens Fiender, fom af dens nidkiere, men ikke 
forftandige Venner, begierligen opfattet. Hine, fom paa mange 
Maader fandt fig hindrede ved de paa overordentlig Maade 
aabenbarede Sandheder, man modfatte dem, fom ikke vilde 
lade deres Tænknings Frihed indskrænke ved den Tro paa 
difife Sandheder, man fordrede af dem, fogte at nedværdige 
Troen, ved at foreftille den fom Fornuftens Arvefiende, fom 
blind i fit Væfen, og opoffrende Mennelkets ædlefte Forrettig- 
hed for at fælge fig under Autoritetens vilkaarlige, men mage
lige Trældom. Dilfe, fom ved at folge Forstandens fvære og 
langfomme Vei sandt fig indviklede i mangehaandé Tvivl, hvilke 
de ikke formaaede at löfe, fom erfarede, at Tænkningen yed 
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at holde det Enkelte falt ofte maa flippe den Overtkuelfe, hvori 
der dog alene er Liv og Fylde, og hvori alene enhver Gien- 
ltand vifer sig i fit rette Lys, vidfle intet bedre Middel til at 
ende alle Vanlkeligheder, end at anvife Forstanden og For
nuften blot det Timelige til deres Sphære, og derimod lade 
den himmelfke Sandhed flige ned fom et udvortes Lys, hvis 
Realitet maatte erkiendes, fordi det var feet at fkinne i Ver
den. De glemte, at der behoves en Sands, for at fkue Lyfet, 
og at denne Sands havde de fornegtet; de bemærkede ikke, 
at Autoriteterne kun ere Stotter, hvilke Ingen fogcr eller an- 
bringer, med mindre han har Noget, han vil flotte, og at 
forit maa Sandheden være Mennelket kier, forli maa han alle- 
rede til en vis Grad troe den, forend han föger at retfærdig- 
giöre fin Tro, og forsvare den mod sme egne og Andres Ind- 
vendinger. Vel maa Alt, hvad der fkal komme til Liv i 
Mennelket, förft vækkes og udvikles ved Indvirkning udenfra; 
den hele Mennefkcflaegt behöver, fom det enkelte Menneske, 
Opdragelse og Underviisning, og denne kunde kun meddeles 
ved det, vi i egentligere Forftancl kalde Aabenbaring. Men 
med hvor klare udvortes Bevifer Aabenbaringcn end fremftiller 
lig, er der dog ingen band Tro, for et indvortes Samtykke 
vækkes i Mennelket, fom bisalder,» ikke blot Beviferne, men 
Sandhederne felv. Vel kan en Sandhed til en Tiid være os 
fremmed, synes os unødvendig, endog synes os i en Striid 
med andre Sandheder, som vi endnu ikke formaae at löfe, 
og vi kunne dog antage den, fordi den flotter kig paa en Au- 
toritet, som vi finde os bundne til at hylde med uindskrænket 
Tillid. Dersom vi vare overbeviste om, at den Sætning eller

F7J. Sei. hist, 0% fhilosofh. Skr, I Detl 1821. Dd
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Lære, der faaledes paatrænger sig os, i hg felv var vort Væ- 
fen fremmed, eller modfigende, da kunde vi ikke antage den; 
men den Autoritet, vi folge, forvilfer os om, at den ,maa 
ltaae i Sammenhæng med andre Sandheder, kun at vi endnu 
ikke have indseet denne Sammenhæng, at den maa være 
fkikket til ligefom at gribe ind i vort Væfen, og finde Gien- 
fvar der, kun at vi endnu ikke have fölt det. Hvis nu end 
det Bifald, vi paa faadan Maade fkienke en Sandhed, kan 
kaldes Tro, da maae vi i det mindfte tilftaae, at denne Tro 
er middelbar og afledet, at vi i den kun have en ufrugtbar 
Eiendom, og at den forft bliver levende, naar Sandheden paa 
en umiddelbarere Maade trænger ind i vort Inderfte, og fmel- 
ter sammen med vor övrige Overbeviisning. Selv da, naar vi 
underkafte os en Autoritet, og retfærdiggiore denne Underka- 
ltclfe ved faakaldte udvortes Grunde, da kan dog den fidfte 
Grund i dishes Række ikke atter være en Autoritet, men vort 
Bifald grunder fig tilfidft paa den umiddelbare Fölelfe, ved 
hvilken vi fkielne Sandt fra Ufandt, og denne Fölelfe er det 
egentlig, vi kalde Tro.

Dog dette er, hvad vi nærmere lkulle udvikle, og for 
at kunne dette, maae vi fornemmeligen betragte Troen i dens 
Forhold til Viden. Vi træffe her paa tvende Foreltillingsmaa- 
der, af hvilke den ene fætter Tro under Viden, den anden 
derimod omvender Forholdet. Begge Foreltillingsmaader ere 
meget gamle, og fkiöndt de begge fra forfkielligt Synspunkt 
kunne anbefale fig ogfaa for den upartiske Overveielfe, kan man 
dog ikke miskiende den forfkiellige Aandsretning, hvoraf de 
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ere fremkomne, og kom bevægede mange Tænkere til at see 
Sagen udelukkende fra eet Synspunkt.

Allerede Hildebert fra Lavardin, i det ellevte Aarhun- 
drede, liger: Troen er en frivillig Overbeviisning om Ting, 
fom ikke falde i Sandferne, höiere end Mening, ringere end 
Vidcnlkab * *).  Denne Stilling af Troen, mellem den mcRcn- 
deels vilkaarlige Mening og den apodiktifke Vidcnlkab, er 
fiden bleven meget almindelig, faa at endog Nogle, hvoriblandt 
Reinhard **),  kun have antaget det Sandsynlige for Troens 
Gienftand. I Særdeleshed erindres vi her om Kant, hvis Fo- 
rellilling om Forholdet mellem Mening, Tro og Viden i faa 
mange Henfeender er mærkværdig. Ogfaa han antager alene 
Viden for en faavel fubjectiv fom objectiv tilstrækkelig Erkien- 
delfe, altfaa for fuldstændig Overbeviisning. Men da efter 
hans Lære Videnlkab kun er muelig om Erfaringsgi en stande, 
eller faadanne, fom ere Tidens og Rummets Former under- 
givne, faa er det ogsaa kun i denne Sphære, at en faadan 
tilstrækkelig Erkiendelfe finder Sted. Men ogsaa her, i Sand- 
feverdenen, ere mange Gienstande, der, efter vore Evners Be
skaffenhed, ikke kunne forekomme i vor Erfaring, og derforn 
vi da ville tillade os en Dom om dille, kunne vi vel efter 
Grunde finde Noget fandfynligt, men dette bliver dog ftedfe 

*) Fides est voluntaria certitudo absentium supra opinionem et infra scientiam 
constituta, Hildeberti tractatus theologicus c, I. (See Tennemanns Ge
schichte der Philofophie. B. 8. S. IO9.

*) Syftem der ehr. Moral. 3 Ausg> 2 B. S. 208.
Dd 2
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kun en Mening, eller en saavel subjectiv som objectiv util- 
ltrækkelig Dom, faafom naar vi antage fornuftige Indvaanere 
paa andre Planeter. Hvad derimod de faakaldte overfandfelige 
Gienltande, Gud, Frihed og Udødelighed, angaaer, da 
kunne diffe ikke forekomme i Erfaringen; om dem er derfor 
ingen Viden muelig, og da man ikke tör tillade fig at mene, 
uden i det mindfte at vide Noget, hvortil den i fig felv pro
blematiske Dom kan knytte sig, for at blive Mere end vilkaar-, 
lig Opdigtelse, faa finder herom heller ingen Menen Sted, men 
Tro, eller en Dom, fom er subjectiv tilstrækkelig, uagtet vi 
maae tilllaae, at den i objectiv Henseende ikke er det. Ved 
videnskabelige Grunde komme vi, efter Kants Lære, aldrig 
til Overbeviisning om, mindre til Indsigt i hine höie Gien- 
ftanele, men den Tillid, hvormed vi antage dem, beroer paa 
vor Forpligtelfe til at befordre Henfigter, fom Sædelighedens 
Lov forefkriyer os, men hvis Opnaaelfe, efter al vor Indsigt, 
kun er muelig under Forudsætningen af, at Mennefket er fri, 
at der er en Gud og en bedre Verden, hvorvel vi ikke kunne 
indfee Mueligheden, men heller ikke Umueligheden deraf. 
Troen er altfaa et Udtryk af Belkedenhed i objectiv, men af 
faft Tillid i fubjectiv Henfeende, og dens Overbeviisning er 
ingen logilk men en moralfk Vished*).

*) Kritik der reinen Vernunft. 4 Aüsg. S. 848> Kritik der Uitheilskra ft. 
2 Aufl. S. 454.

Vi indlade os her ikke i nogen Underfog^lfe af den for
træffelige Mands, af en liöift lkarplindig Tænkning og af
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en dyb Agtelfe sor Ret og Pligt fremgangne Syftem i clet Hele, 
kun angaaende hans noget vilkaarlige Brug af hine Ord tillade 
vi os nogle Bemærkninger. Ikke blot fynes det Forbud, felv 
efter Kants Principer, ubeföiet, hvorved al Mening og enhver 
Hypothese om Mennefkets tilkommende Tilftand ftrax afvifes, 
thi denne er ogfaa en Gienftand for muelig Erfaring, og lige- 
faavel fom vi tör tillade os at mene Noget om andre Kloders 
Indvaanere, tör vi ogsaa knytte Formodninger om Mennefkets 
Tilftand i en anden Verden til allerede békiendte Sandheder, 
naar vi kun ikke holde dide Formodninger for Mere, end do 
ere, ikke indromme dem ftörre Grad af Sandsynlighed, end 
dem tilkommer. Men i Særdeleshed sees clet ikke, hvorledes 
Kant kan ncgte den af ham skildrede Tro Navn af en logifk 
Overbeviisning, da den juft grunder fig paa Slutninger fra et 
Givet, nemlig fra Morallovens Fordring, fom lkal rcaliferes, 
men ikke kan det uden under ville Betingelfer, hvilke maae 
antages, faafom de, efter al mennefkelig Indfigt, ere de ene
ile mueligc, og man ganlke fikkert kan vide, at Ingen kiender 
andre Betingelfer, som kunde træde iftedet *).  Naar altfaa, 
efter denne Betragtningsmaade, Overbeviisningen om Villiens 
Frihed ikke er umiddelbar knyttet til Menneskets Bevidsthed, 
Troen paa Guel ikke oprunden fom en umiddelbar Erkiendelfe, 
naar Gud herefter bliver et, Mennefket fremmed Væfen, til 
hvis Samfund Mennefket ikke kan oplöfte fig, men Foreftillin- 
gen om Gud kun fremkommer fom en Tanke, der er grundet, 

*) Kritik der reinen Vernunft, S. 856»
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ikke paa Fölelfe eller paa umiddelbar Nærmelfe, men paa en 
Slutning, da er jo Overbeviisningen her juft aldeles logilk, 
uagtet der fluttes fra en morallk og ikke fra en Erfarings- 
Sandhed.

Det er bekiendt, at fenere Philosopher ikke have villet 
erkiende de Grændser, inden hvilke Kant alene vilde indrömme 
Videnfkaben Ret at giöre hg gieldende. Det er kun paa korte 
Tider, at Tænkerne underkafte kig en Beftemmelse, fom i 
Grunden forbyder dem at tænke paa det, som maa være dem 
det Vigtigfle. Mennefket har en Drivt til at udgrunde, fom 
Hedse yttrer sig paa ny, og ltedfe vækker Sielen til at koge, 
ikke blot Formodning og Anelfe, men Vished og Erkiendelfe 
om de Gienftande, uden hvilke Alt, hvad der bylder Sandfen 
og syfl'elsætter Tænkningen, kun bliver en subjectiv Leeg, en 
Dröms betydningslöse Blendværk. Ogsaa foler han, at der er 
Det i ham, lom naaer ud over den Klöft, der sra saa mange 
Sider adfkiller ham fra det Evige, og at han ikke behöver at 
ansee dette som sig aldeles utilgængeligt. Derfor lkal den 
Troende ikke foreftilles fom den, der, halv formaftelig, for- 
söger at kige ind bag et Forhæng for at fkimte, hvad egent
lig fkulde være ikiult for enhver Dödeligs Oie, uvis, om han 
dog skimter rigtigt; men Troen er en Forbindelfe mellem det 
Tilkommende og det Nærværende, mellem det Evige og det 
Timelige; faaledes alene faaer den Indhold og Liv, faaledea 
tör ogfaa Videnlkaben nærme lig dens Helligdomme, omend- 
lkiöndt det ltedfe bliver vift, at Troen förer Mennelket læn- 
gere, end Videnfkaben formaaer at folge. Vi kunne derfor 
ikke bifalde Schelling, naar han erklærer, at Philofophien 
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giör Troen overflödig, i det Philosophiens Væden beftaaer deri, 
at den i klar Viden og belkuende Erkiendelfe besidder, hvad 
Ikke-Philosophien mener at gribe i Troen, og at Philofo- 
phiens Sphære er langt over Troens *).  Hvad der i dille Yt— 
tringer sorckommer os sandt, fkulle vi siden udvikle; her be- 
mærke vi blot, at naar Schelling dog erkiender noget Höiere 
end Videnskab **),  da maa han uden Tvivl tilftaae, at han op- 
fatter dette Höiere i Tro, thi han vilde neppe sætte Anelfens 
Sphære over Troens.

*) Philofophie und Religion. S. 4. 7. I et fenere Skrivt, har Schelling 
brugt Ordet i en höiere Betydning. ’’Die Tugend erfcheint als Glaube, 
nicht irrt Sinn eines Furwahrhaltens, das gar als verdienstlich an
gesehen wird, oder dem zur Gewisheit etwas abgeht, — eine Bedeu
tung, die fich diefem Wort durch den Gebrauch für gemeine Dinge 
angehängt hat, —fondern in seiner ursprünglichen Bedeutung als Zu« 
trauen, Zuversicht auf das Göttliche, die alle Wahl aus sch liest.” 
Ueber das Wesen der menschlichen Freiheit, i philosophische Schrif
ten. B. I. S. 480.

•*) Jahrbücher der Medicin, B. I. H. I. S. 10.
***) Zergliederung des Begriffs der Vernunft, i vermifchte philosophi

sche Schriften, Th. I. S. 274»

Forlkiellen mellem Tro og Viden beftaaer altsaa ikke 
deri, at hiin blot fkulde være en Formodning eller en Anette. 
Troen er ogsaa en Overbeviisning, det er, efter Sulzers træf
fende Befkrivelfe, en klar og politiv Fornemmelfe, at vi ikke 
kunne begribe Tingene anderledes, end vi begribe dem; vi 
anvende en vis Andren gelfe for at foreftille os det Modsatte, og 
blive meget tydcligen Umucliglieden deraf vaer ***).  At denne 
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Befkrivelse virkelig udtrykker det Væsentlige ved Overbeviisnin- 
gen, maae endog de indrömme, som kun ansee det mueligt 
at komme til Overbeviisning ved rigtige Slutninger, thi alle 
Slutningers Vished beroer dog tilfidft paa Modsigelsens Grund- 
sætning, og denne Sætnings Vished er atter intet Andet, end 
den klare og positive Fornemmelse, at vi ikke kunne samle det 
Modstridende i eet Begreb.

Men hiin Mening felv paaligger det os nærmere at prove. 
Det er nemlig Manges Foreftilling, at vi ikke kunne vinde 
Overbeviisning uden ved Slutninger, hvis dilfe endog kun dun- 
kelt ere gaaede igiennem Sielen; men i dette Tilfælde fortie— 
ner vor Overbeviisning kun Navn af Tro; ere derimod Slut
ningerne blevne os tydelige, og have vi udviklet dem for os i 
deres hele Række, da befidde vi Videnfkab. Dog, er det ikke 
klart, at allerede den nævnte Modfigelfens Grundsætning ikke 
bliver os vis ved nogen Slutning ? thi uden at forudsætte den 
ere vi aldeles ikke iftand til at llutte. Men denne Sætning har 
intet videre Indhold, og af den alene lader ingen Videnlkab lig 
aflede; Sielen maa altfaa være i Befiddelfe af andre primitive 
Sandheder, der ligge til Grund for den Erkiendelfe, fom ud- 
folder lig i Videnfkaben. Al Kundfkab ved Slutninger er mid- 
delbar og afledet; enhver paafolgende Sætning ftotter sig paa 
en foregaaende, til hvilken den knyttes ved Slutningsfolger; 
men ved saaledes at flige op, maae vi dog snart eller feent 
komme til Sandheder, fom ikke laane deres Vished fra andre, 
men ere umiddelbar viffe.

Vi erfare fremdeles, at der er Noget i os., fom leder 
os, i det vi dutte, ja et Refultat? fom ofte paatrænger sig os, 
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inden vi have naaet det ved vore Slutninger, og fom stundom 
ikke vil vige, om end Slutningerne give os et andet. ”Et Sy
stem, figer Fichte, kan i det Hele være rigtigt, uagtet dets 
enkelte Dele ikke have den suldkomne Evidcnts. Ilift og her 
kan der være fluttet urigtigt, Mellemsætninger kunne være 
overfprungne, Sætninger, S0121 kunne og fkulle bevifes, kunne 
være opftillede uden Beviis eller urigtigen bevifte, og de vig- 
tigfte Resultater dog være rigtige. Dette synes umueligt; det 
kynes, fom om en Haarbreds Afvigelfe sra den rette Linie 
nödvendigcn maatte. före til en Afvigelse, S0111 maatte forftörre 
lig i det Uendelige; og faaledes vilde det ogsaa forholde sig, 
derforn Mennefket blot var et tænkende og ikke tillige et tö
tende Væsen, og hvis ikke Fölelfen ofte ved at soraarbage en 
ny Afvigelse fra Raisonnementets lige Bane berigtigede de tid- 
ligere Afvigelser, og atter ledede ham derhen, hvor han ved 
rigtig Slutning aldrig var kommen tilbage *)? ’ Vi besidde altfaa 
en umiddelbar Erkiendelfe af Sandheden, bom er tidligere, 
end Slutningerne, og i hvilken den videnskabelige Undcrfogelfe 
maa erkiende S111 Styrer og fin Dommer; thi hvor redeligen 
vi end ville modtage Sandheden, S0111 den er, fole vi os dog 
•ikke fælden utilfredsstillede ved det, Underfögelfen hidindtil 
har lært os, vi ville mange Gange andre Refultater, end de, 
der endnu paa denne Maade ere bleven os klare; dille Reful- 

*) Ueber den Begriff der Wißenfchaftslehre. S. 58 f. I den anden Ud
gave (S. 62) er Stedet forandret, men urigtigt aftrykt.

Ful. Sei. hist, og ]>hiloso})h. Skr. I Deel 1821. H e
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tater maae vi da sorud have vundet, men paa en anden Vei 
end den viclenfkabclige *).

For Videnskabernes Dyrker, som saadan, er der kun Hæder 
og Fred i anftrenget, fammenhængende, grundig Tænkning, 
og hvo der nogensinde sandt Mod og Held til at betræde de 
Veie, der snart vinde fig dybt i det Forborgne, snart op i 
Höider, hvor det ikke er givet Mængden at beholde Fatning 
og klart Blik, vilde vel lade haant om det, han saae og vandt, 
eller höre det roligt, naar Nogen tillader sig at foragte den 
Anftrengelse, der vel oste er fvær og haard, som nogen an- 
den Livets Kamp, men i hvilken der tillige er en Frihed, en 
Udvikling af Sielens ædlelte Kræfter, faa at Arbeidet har fm 
Lön i sig selv, fom i line Frugter? Men hvo turde paa den 
anden Side paaftaae, at Viisdommen kun har taget lit Sæde i 
den Lærdes Bogkal? Hvo turde negte, at ogfaa de, som ikke 
kunne og ikke lkulle folge Videnfkabcns vanfkelige Veie, kunne 
have en rigtig Forestilling faavel om Livets Pligt kom om dets 
Troll, og at, som Plato liger**),  den rigtige Forestilling ikke 
er nogen llettere Förer, end Vidcnfkaben ? Dog have dille ikke

_
*) Herved Iöfes den fophiftitke Sætning hos Plato, (Meno. Ed. Steph. 

p. 80.) at et Mennelke umuelig kan föge, hverken hvad han veed, 
thi dette behöver han ikke videre at koge, eller hvad han ikke 
veed, thi da veed han jo ikke heller, hvad han fkal söge. Han 
kan nemlig föge at erholde det i videnskabelig Klarhed og Sammen*  
hæng, som han tilforn kiender paa en anden Maude.

**) Meno pag. 97» 
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deres Kundfkab middelbart, ved ftrengt sammenkiedede Bevi
ser og Slutninger, altkaa have dc den paa en anden og umid- 
delbarere Maade.

Hvor rigtig og sikker den umiddelbare Erkiendelke kan 
være, om den end ikke er underflöttet as nogen videnskabelig 
Indfigt, vifer fig dagligen i mangfoldige Erfaringer. Naar*  
S0111 ikke sielden fkeer, et udannet Menncfke opfinder eft Ma- 
fkine, da har han en Kundfkab, der veileder ham; han veed 
forud, at naar han sammensætter Delene saalcdes, da vil Ma- 
lkinen kunne bevæges og opfylde S111 Henfigt; og dette veed 
han, fkiöndt han maafkee ingen Mechanik har lært, og ikke 
kan udfore de Regninger, hvorved han (kulde dcmonftrere fit 
Forehavendes Rigtighed.

Endog den vidcnlkab elige Mathematiker erkiender ofte 
fine Sætningers Rigtighed, förend han har fundet Demonftra- 
tionen. Pythagoras havde umiddelbar Vished om, at Qvadratet 
paa Hypotenuben er saa ftort som Qvadraterne paa begge Ka- 
thcterne, forenet han endnu formaaede at bringe denne Lære- 
sætning i Forbindelse med de allerede udviklede. Havde han 
tvivlet derom, da vilde han vel have opgivet det, fikkert ofte 
feilllagne, Forfög paa at demonltrere Sætningen; men fordi 
han troede den, vidfte han og, at der inaatte kunne findes et 
videnskabeligt Beviis derfor, og blev ved. at föge dette, indtil 
han kunde udraabe fit

Sandheden af et hiflorifkt Factum erkiendes paa viden- 
lkabelig Maade middelbart ved at bringe det i Forbindelfe med 
andre Facta og ved kritifk at vurdere Vidnesbyrdene. Men 
ogbaa uden dilfe Underfögelfer kan dets Sandhed erkiendes, i 

E e 2 
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det vi umiddelbar fornemme, at dette intet Bedrag er, at her 
er Sammenhæng, Overeensftemmelfe, Sanddruhed. Da troe 
vi dette Factum, medens vi mangen Gang ikke troe det, hvor
imod vi dog ingen kritifke Tvivl kunne giöre gieldende.

Ogfaa Forestillingen om Gud er oprindeligen cn umid-; 
delbar Foreftilling. Den fremkommer ikke forti fom et Relul- 
tat af lange Slutninger, og naar den udenfra vækkes, da er 
det ikke ftrax en faadan Slulningsfolge vi föge at udvikle for at 
overbevife os om denne Foreftillings Sandhed; men den anbe-*  
falcr fig ltrax for ethvert Mennefkcs Fornuft, Fölelfe, Sam
vittighed, om han end ikke har fattet, hverken det ontologi- 
fke, eller det kosmologiske, eller det morallke Beviis for Guds 
Tilværclfe; og dct er den Foreftilling, der allerede er i os, 
fom driver os til at foge videnlkabelig Klarhed. Men naar vi 
og flutte os srem til Gud, som til en primus motor, en Ska
ber, og faa fremdeles, da udtommer det Begreb, fom derved 
fremkommer, paa ingen Maacle Forestillingen om Gud, fom 
den levende Kilde til alt Godt, fom det alfuldkomne Væfen. 
Forstanden foger paa fm Maadc at begrunde og bestemme, at 
give Navn; men det er den umiddelbare Erkiendelfe, fom 
vækker og leder Forltanden, og hvad den fkal nævne, maa 
Sielen allerede have kiendt.

Og denne umiddelbare Erkienclelse maa ikke soreftillcs 
fem noget Ringere, der efterhaandcn fkal forkvinde, i det 
Sielen vinder videnskabelig Indfigt; thi ligefom dct er den, 
der forud vifcr os, hvad vi fkulle foge og ftedfe vedbliver at 
lede vor Forfken, faa er det ogfaa den, der igien maa for- 
ene, hvad Videnfkaben paa en vis Maade adskiller. Thi ved 
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den videnskabelige Underfögefe ere vi nodfagede til i Tænk- 
ningen at assondre, hvad i Virkeligheden er borbundet; vi 
hæve riet Enkelte ud, holde det saft, betragte det fra alle Si- 
dcr, knytte det til det allerede fundne, og forbinde dermed 
atter noget Andet, som i Sylterne! bliver det Sildigere, fkiöndt 
det i sig felv var tilligemed Hiint.

Saaledes bliver Kundskaben mere og mere middelbar, 
men derbom Videnfkaben under denne Syffelsættelse med det 
Enkelte, under denne Afledning og Uddykning, ikke fkal for- 
vandles til eenkidige Paaftande, til kolde og tomme Ordkløve
rier, da maa Sindet ved en anden Handling famle i een Over- 
fkuelse, hvad Syftemet fordeler i fine lange Rækker. Saaledes 
kiender du kun Kildens Skiönhed, naar du feer den for dig, 
fom den udvælder af den rene, fulde Aare, og ikke derfom 
Nogen vilde tildryppe dig den i alle dens enkelte Draaber.

For denne umiddelbare Opfatten have vi to Navne: Be- 
fkuelfe og Tro. Begge Begreber ere hinanden nær bcflægtede, 
men upaatvivlelig have vi i Befkuelfen en klarere og fuldkoin- 
nere Erkiendelfe, end i Troen, hvorfor Marheinecke med 
Rette erindrer *),  at Tro ikke lader fig prædicere om Guds Viden.

*) Grundlehren der christlichen Dogmatik, S. 22.

Vi indromme altfaa Schelling, at hvor Befkuelfe kan vin
des, maa Troen ophore, uden derfor at tilftaae ham, at det 
er Philofophien mueligt at befidele Alt i befkuénde Erkiendelfe, 
hvad Ikke-Philosophien opsatter i Troen, thi dcr blive fledfe 
Regioner, hvor det ikke er den Dödelige tilladt at lkue, men 
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kun at troe, og for vor jordiske Tilværelse gieldcr stedse, hvad 
Paulus figer, at vi vandre i Tro , ikke i Befkuelse *).

D ba irissus od S/« såous, 2 Kor. 5, 7«
**) Inquiry concerning human understanding; sect 5. -part, 2. i Essayi and 

Treatises. Vol, 3. png. 49 sqq, Bafeler Udgave.

Vel er en viid lVfark til Befkuelse aabnet Mennefket i Sands- 
ningcrne, og da Troen ikke mere finder Sted, hvor der fkues, 
faa fortiener det nærmere at betragtes, med hvad Ret Hume 
kunde anvende Ordet Tro paa Erkiendelfen af fandfelige Gien- 
flande. Han bemærker nemlig, at lkiondt Indbildningskraften 
kan frembringe opdigtede Gienftande med alle Omstændigheder 
af Sted og Tiid, kan fremstille dem, fom for vore Öine , med 
fuldt Anftrög af Sandhed, jult fom de havde kunnet exiftere, 
faa adlkille vi dog diffe Indbildningskraftens Follre fra Foreftil- 
lingerne om det Virkelige, fordi de fidfte ere lcdfagede af en 
egen Fölelfe, fom det er vanskeligt eller umueligt at belkrive, 
men fom Enhver kiender, fordi Enhver i ethvert Öieblik er 
fig den bevidft; denne Fölelfes rette og egentlige Navn, liger 
Hume, er Tro * **).  Men forinden vi tilftaae ham dette, maae 
vi forti giöre en vigtig Forlkiel. At den fandfelige Foreftilling 

%
er i vor Siel, dette troe vi ikke blot, men Bevidstheden deraf 
paatrænger fig fom uundgaaelig og uimodsigelig felv for den 
meell Vantroe. Endog den mecft determinerede Skeptiker vil 
ikke negte, at jo Foreflillingen virkelig er tilstede i Sielen, hel- 
ler ikke, at nogle Foreflillinger ere, efter Humes Belkrivelfe, 
leclfagede af en ftærkere, mere levende, mere tvingende, fa-
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flere, stadigere, Forestilling om en Gienftand, end de, hvis 
Oprindelse vi alene tilfkrive Indbildningskraften. Her er Alt 
Befkuelfe, fom ikke tillader den mindfte Indvending. Men 
fpörge vi om de Gienftande, lom ligge til Grund kor de 
fanctselige Forestillinger, og ved hvis Indvirkning de frem
komme, da maae vi tilltaae, at efterdi. Gienftandene ikke felv 
formaac at gaae over i Sandfen, endnu mindre i Sielen, faa. 
finder i Henfeende til dem ingen Befkuetse Sted, men alene Tro.

Vende vi Betragtningen ind i os selv, da finde vi der * 
den umiddelbarefte Erkiendelke i vor Selvbevidsthed, i ”den 
rene oprindelige Apperception *) hvorved vi lige Jeg. Her 
flaaer Intet imellem Subjectet og Objectet; dette Jeg er et 
Noumenon, thi Selvbevidstheden gaaer ikke igiennem Sandfe- 
lighedens Former, en Subftants, bom bærer alle Accidentfer; 
til denne Forestilling komme vi ikke ved nogen Slutning, thi 
vi belidde den umiddelbart; den er intet Begreb, thi den om- 
fatter ikke flere Gienflande, men en AnfkueHe, thi ■’'den Fo- 
reltilling, bom kun kan gives ved een enelte Gienftand, er An- 
lkuelfe**),  og da den ikke er fandselig, fortiener den vel 
Navn af en intellectuel Anfkuelfe. Vel maae vi tilftaae, at det 
Væfen, fom vi dog kalde vort eget, i mange Henseender fkiu- 
ler sig for os, at der er Meget, fom dog paa det Nærmelte 
angaaer os selv, hvilket vi kun opfatte i Troen; men i vor Selv
bevidsthed paffer dette Ord. ikke mere, her fee vi Anfigt til Anfigt.

*) Kants Kritik der reinen Vernunft. S. 132.
**) Sammefteds S. 47.
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Jeg veed ikke tilfulde, om jeg tor anvende det Samme 
paa den höiefte Gienltand for al Erkiendelfe, om jeg tör fige, 
at Bevidstheden om Gud kan i den Frommes Siel være Mere 
end Tro, kan være Belkuelfe. Det forekommer mig, at naar 
Nogen kan figc med hiin stille Betragter hos Goethe*);  ”hvor- 
lykkelig var jeg, at tufinde fmaa Tildragelfer tilfammen bevifte 
mig ligefaa fikkert, fom Aandedraget er Tegn paa Livet, at jeg 
ikke er uden Gud i Verden; han var mig nær, jeg var for 
ham;’’ naar den—hvorledes fkal jeg udtrykke det? — den Over- 
beviisning, den Fornemmelfe, at vi leve, röres og ere i Gud, 
fmelter fammen med vor Bevidfthed om os £elv, da er Tro 
ikke det ganlke udtömmende Ord for den Klarhed, hvormed 
vi ere os os felv bevidfæ i Gud, og Gud i os; det forekommer 
mig, fom om hiin Forjættelfe: lalige de Rene af Hiertet, thi 
de skulle see Gud, vifer hen paa noget endnu ltorre, end felv 
den Tro, hvormed Moses holdt hart ved den Usynlige, som om 
han saae ham **).  Men dersom allerede vort eget Væsen i faa 
mange Henfeender lkiuler sig for os, da det höielte Væfen 
endnu langt snarere; og da er det i Troen, vi erkiende den, 
i sit Væsen og i sme Föreher, urandfagelige Guel. Troen er 
her aldeles ikke et Udtryk for en svagere Overbeviisning; 
Tanken kan svimle, forvirres, i det den vil nærme lig den 
Uendelige, fom opfylder alle Ting, men vi have ikke dcsmin- 
dre den meeft pofitive Fornemmelfe, at vort Sind ikke kan

*) Bekenntnisse einer fchonen Seek. Werke B. 3. S. 174*
**) Hebt. II, 27.
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opfatte Forestillingen om Gud anderledes, end som om den 
Uendelige og Allestedsnærværende; Skiebnerne kunne ligge for 
os indhyllede i en Nat, hvori vor Forltand intet Lys formaaer 
at bringe, og vi kunne dog paa det tydeliglte blive Umuelig- 
heden vaer af at tænke os den Retfærdiges og Barmhiertiges 
Forfyn bort deraf. Men faa urokkelig som vor Overbeviisning 
desuagtet kan være, faa lidet kunne vi dog fige, at vi her 
have hævet os til Befkuelse; vi troe, skiondt vi ikke see.

Vi blive altsaa ved den hellige Skrivts Forcftillingsmaade, 
at Troen er Overbeviisning om det, fom ikke sces*);  den er 
en Overbeviisning, fom beroer paa umiddelbar Erkiendelse, 
ligesaavel bom Befkuelfen, men denne Erkiendelse har i Troen 
mindre Klarhed, end i Befkuelsen. Da Forfkiellen her kun er i 
Graden, faa kan det i enkelte Tilfælde være vanlkeligt at be- 
stemmc, hvilket af diffe Udtryk vi helft lkulle vælge, men 
faafnart begge lierne hg længere fra hinanden, bliver den an- 
givne Forfkiel umiskiendelig.

*) Hebr. II, I.
*) Bemærkninger over den Kunft at prædike. I videnskabelige Forhand

linger ved Siellands Stifts Landemode B. I. S* 440.
Fid. Sei. /lift. og philosoph. Skr. I Deel 1821.

Som den umiddelbare, er altfaa Troens Erkiendelfe op- 
rinclcligere, nærmere, mere omfattende, mere levende og 
kraftig, end Videnfkabens; og forfaavidt kunne vi ikke Andet, 
end tiltræde deres Mening, fom fætte hiin over denne. Vi- 
dcnskaben — hvis jeg maa gientage, hvad, jeg paa et andet Sted 
har fagt*)  — er ikke skabende, men betragtende, den er en 

Ff
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Indfigt i Sandhedernes Sammenhæng (catena veritatum'} men 
hvad den lkal behandle og begrunde, maa andenftedsfra være 
givet. ■’’Videnfkabens og Syftemets Henkigt, liger Fries *),  er 
at bringe Orden og Tydelighed i vore Kundskaber, og hvo der 
liaabcr at opnaae Mere dermed, hvo der pofitivt vil udvide fine 
Kundlkaber, han bedrager sig. Vi giöre i Syftemet Intet, 
uden at vi bevife andre Sætninger af Grundsætninger; men 
denne Beviisförelfe beftaaer blot deri, at vi hænge Slutnings- 
Kieder kammen, hvorved vi vife, at Conclufionens Sandhed al- 
lerede er indholdt i PraemifTernes Sandhed.” Difle Præmiffer, 
eller sit egentlige Indhold , saaer Videnfkaben ved en umidclel- 
bar Erkiendelfe, fom er tidligere end den, altsaa for de fand- 
felige Gienftande ved Erfaringen, for de oversandfelige enten, 
hvor denne kan sinde Sted, ved liöiere, intellectuel Befkuelse, 
eller ved Tro. Derfor lærte allerede Anfelmus af Canterbury, 
at Troen maa gaae forud for al Philofopheren over Religions- 
gienftande; thi i aandelige Ting træder Troen i Erfaringens 
Sted, og uden Erfaring kan man ikke naae nogen Erkiendelfe; 
förft maa man vide, at Noget er, for man kan undersöge, 
hvad og hvorfor det er **).  Dersom Nogen da endog ikke vil 
tiltroede hans Mening, at man ikke fkal söge Indsigt for at 
troe, da ville vi ganfke samtykke, hvad han figer: jeg troer 
ogsaa dette, at dersom jeg ikke förft har Tro, kan jeg ikke 
vinde Indfigt ***).

------- #--
*) Neue Kritik der Vernunft. B. I. S. 278.
**) Tennemanns Gefchichte der Philofophie. B. 8. S. 119.
***) Neque enim quiero intelligere, ut credam, sed credo, ut intelligam. Nam 

tt hoc credo, quia nisi credidero, non intelligam. — Augustinus:
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Vi ville hermed paa ingen Maade betage Videnfkaben 
det Mindfte af den Anbeelse, hvorpaa den har baa retmæflige 
Fordringer. Upaatvivlelig er Fromhed mere værd end Dogma- 
tik, Retfærdighed end Moral, og hvad liiin bliver, naar den 
er uden Fromhed, denne, naar den er uden Föl elfe for Ret, 
Pligt og Kierlighed, har man ofte feet. Men paa den anden 
Side er Videnfkaben en uundværlig Stötte for Sandhed, for 
alt Ædelt og Godt. Jeg har ovenfor anfört Platos Ord, at den 
rigtige Foreftilling (aÅ^S-^ Jo^<x) ikke er nogen flottere Forer 
end den videnskabelige Indfigt Forlkiellen mellem
begge har han i Særdeleshed udviklet i Theætetus og Meno; 
og mod den Indvending, at den Indfigtsfulde altid træffer Maa- 
let, derimod den, fom kun ledes af en rigtig Foreftilling, under- 
tiden lkulde træffe det, undertiden feile, erindrer han med 
Rette, at hvo der altid har en rigtig Foreftilling, ogfaa altid 
maa træffe. De rigtige Forestillinger, bliver han ved, ere 
en lkiön Sag, laalænge de blive i Sindet, og virke da alt 
godt; men længe pleie de ikke at blive; det gaaer med dem, 
fom med Dædalus Billedftöttcr, om hvilke man sagde, at de

Aliud est credere, et filiud int eiligere, et primum credendum est quod 
magnum et divinum intelligere cupimus. De libero arbitrio 2, 2. Jor
dan. Brunus: Fides est principium omnis cognitionis, maxime vero 
scientia, comprehendens omnes terminos, qui sunt per se noti, et, per 
quos alia cognoscuntur. See Baumgarten - Crufius Einleitung in das 
Studium der Dogmatik S. 69« fide caret, nulla illi sufficit de
monstratio, Huetii demonstratio evangelica p. 8.

FS 2
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flöi bort, naar man ikke bandt dem; thi ogkaa de rigtige Fo
restillinger gaae bort af Menneskets Siel, naar man ikke bin- 
der dem ved at henfore dem til dercs Grund; förit herved 
bliver Forestillingen Indfigt, og da tillige blivende; og dette 
]}aand, hvorved Forestillingerne ligefom heftes til hverandre 
og til deres fælles Grund, er det, hvorved Indfigt aclfkiller 
sig fra den blot rigtige Forestilling *).  Det er altifaa Videnfka- 
bens uvurdecrlige Fortrin, at Forestillingerne i den knyttes 
til hinanden, at de rigtige Forestillinger derved lettere adfkil- 
les fra blotte löfe Tanker, at de faaled.es fammenbundne Fo
restillinger mindre rokkes af Indvendinger og Tvivl, og at alt- 
faa den, der er i Befiddelfe af videnfkabelig Indfigt, ikke blot 
kaji glæde lig ved en klarere og mere udviklet Tro, men og- 
faa med. Mod og Lyft kan mode flcndtligc Angreb.

*) Meno pag. 97. sq.

Hvor Troen er forfkiellig, der afviger ogfaa Videnlka- 
ben, endog ved de lkarpfindigste Underfögelfcr, ofte i de 
meelt divergerende Retninger; hvor der er den famme Tro, 
der maa det ogfaa være mueligt for dem, der formaae at van- 
dre Videiifkabcns svære Vei, tihidfl at enes i den samme vi- 
fk abelige Indsigt. Men hvorledes kunne Alle tillielft modes i 
Troens Eenlied? Vi tale ikke om, hvorvidt dette virkelig vil 
fkce, esterdi der stedse bliver noget Frivilligt i Troen, og 
det staaer i Enlivers Magt, ikke at ville aabne Öinene, eller 
ikke at ville henvende dem til cn vis Side, bor ikke at see, 
hvad han ikke vil fee. Alen maa og fkal maafkee Troen ftedse 



være forlkicllig hos de Forfkiellige, £aa at for de Iiöiefte og 
vigtigftc Gienstandc een Synsmaade røaa være paffende for den 
Ene, medens de Andre nöclvendigcn maae fee dem paa en 
anden Maade? Saaledes vilde det forholde fig, derfom Men- 
nefkene vare af forlkiclligt Væfen, og deres Inclerfte ikke af 
famme Herkomil og Slægt. Mon ligesom vi, naar Flere tvifles 
om en fandfelig Gienftands Skikkclfe eller Farve, ikke tvivle 
om, at jo Tvisten kan bilægges, naar det blot kunde lykkes 
os at bringe dem alle faa nær hen til Gienftanden, og frem- 
stille denne i en faadan Belysning, at kelv den meeft Kortfy- 
nede kunde see den; ligcfom vi forlade os til, at ethvert fundt 
Öie vil være faaledes dannet, at de famme Omrids og de samme 
Farver ville frembringe dc famme Indtryk deri, hvorvcl vi ikke 
forud kunne bevifc dem, at en faadan Overeensltemmelfe fin— 
der Sted i Alles Organer: faaledes ere vi ogfaa forvilfecle om, 
at enhver fund Fornuft vil enes i den famine Tro om de höh
ere Gienftande, naar vi blot kunne bringe difTe nær nok til 
Enhver og bevæge ham til at henvende Betragtningen lige cler- 
til, efterdi Gienftandene ere de fainmc for Alle, og Fornuf- 
tcn er den famme i Alle.

Vi have brugt et Ord , fom leder os til den fidftc Deel 
af vor nærværende Underfögclfe. Det Spörgsmaal er nemlig 
endnu tilbage, hvilken Evne det er*,  der fætter Mennefket 
iltand til at troe, eller ved hvilken Evne Mennefket faaer 
umiddelbare Foreftillinger om overfandfelige Gienftande. Paa 
dette Spörgsmaal tage vi aldeles ikke i Betænkning at give det 
bestemlelte Svar: ved den höiefle, ved Fornuften.
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En Mand, hvis Skrivters Fortrin vi ikke ville forglemme 
over deres betydelige Mangler, har nylig givet et andet Svar; 
ikke Fornuften, siger han, men Hiertet er det Organ, livor- 
af Religionen opfattes *).  Saa lidet mærkværdigt end dette 
Svar i lig fclv er, ville vi dog, uden at folge dets Udförelfe 
igiennem alle Misforftaaelfer, Vilkaarligheder og Modfigelfer **),  
betragte det nærmere, fordi det kan tiene til at giöre os ad- 
fkillige hidhörende Udtryk tydeligere.

*) Harms Briefe zur Verständigung über feine Tliefen S. 98. DalT es mit 
der Vernunftreligion nichts ift. S. IOI.

•*) Hvad Leibnitz med fin fædvanlige Vaerfomlied liger, at der ofte er 
nogen Forvirring i deres Ord, fom antage en Striid mellem Troen 
og Fornuften (de con formitate fidei cum ratione. Theodicaa. Francof 
1739- Tom. I. p. 452) > det lader lig uden Tvivl fige i ftö’rre Al
mindelighed, og har paa en meget paafaldende Maade viift lig i 
den Striid, der nu faa lidenfkabeligen fores herom. Saaledes paa* 
ftaaer Harms paa det forltanforte Sted, at den Sands, fom er givet 
Mennelket til Opfattelfen nf de guddommelige Ting, efter chrifte- 
lig Sprogbrug hedder Tro—med andre Ord, at Troen cr den Sands, 
hvormed vi troe.

At det er i Hiertet, Mennelket troer Gud, ville vi alle 
sige, dog uden Tvivl helft i den ubeftemtere Tale, ikke naar 
det juft gielder at enes om en beftemt Talebrug, og allermindfl 
naar Hiertet udtrykkeligen fkulde affondres sra Fornuften. Thi 
hvad forftaaer man her ved Hiertet? Dog vel ikke den Deel 
af de mennefkelige Indvolde, der kaldes faa? Nei, vil man 
fvare, men Sindet, (vi kunne her bruge dette Ord lige med 
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A

det tydfke Gemüth, fkiöndt Betydningen er noget forlkiellig), 
det Inderfte i Mennelkene; og mod dette Udtryk ville vi end
nu mindre giöre nogen Indvending, allermindst dersom vi med 
Prof Sibbern *)  tör udlede Ordet Sind af at fee (det Seende) 
ligesom vovs af voeiv» fom i lin oprindelige Betydning svarer til 
lJgjj/ **).  Enhver vil fige, at det er i hans flille Sind, han 
troer Gud og overveier de guddommelige Ting. Men Ordet 
Sind betegner ikke en Evne, men fnarere, om jeg faa maa 
fige, en Region i Sielen , eller Sielen i det Moment, naar den 
samler sig til ftille Betragtning. Vi have altsaa heri endnu ikke 
det Svar, vi fege, og dette træder os förft nærmere, naar 
man siger, hvad egentlig synes at være Meningen: Troen er 
ikke i Forhånden, men i F'élelsen. At henföre Troen til 
Fölelsen, kan man med Rette paaftaae, er hiemlet ved en 
almindelig Sprogbrug, bom vi endnu bibeholde, naar vi ville 
tale med philosophifk Nöiaglighed. Saaledes liger Hemfterhuis 
i fin berömte Dialog Ariflæus: ’•’Mennefket har to Arter af 
Overbeviisning; den ene er en indvortes, i det veldannede 
Menneske uudslettelig JFolelse; den anden er et Værk af Rai- 
fonnement, det er, af et med Orden giennemfört I?orftands- 
Arbeide. Den anden kan ikke beftaae, uden at have den for- 
fte til enefle Grundvold; thi naar man ftiger op til de förfte 
Principier af alle vore Kundfkaber, af hvilket Slags de end 

•) Pfychologie. D. I. S. 74.
**) S, Carus nachgelaffene Werke. Th. 3. S. IIO.
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erej da kommer man tilfidft til Axiomata, det er, til blot 
Overbeviisning afFolelfc*) ”

•) Pliilofophifche Schriften Tb. 2- S, 216. f.

Det vil af alt det Foregaaendé være klert, hvor aldeles 
vi tiltræde denne Yttring; men da Ordet Fölelfe har flere 
Betydninger, maa det beftemmes, i hvilken Betydning det 
her lkal forftaaes. Og da kan hor fikkert ikke tænkes paa 
Fornemmelfen af Lyft og Ulyft, eller paa Evnen til denne 
Fornemmelfe; thi ved denne faae vi ingen objectiv Kundfkab, 
og lære .vi ingen Axiomer. Men vi laane her Udtrykket fra 
Fölelfens Sands, ligefom vi, naar vi bruge Ordet Belkuelfe 
eller Anfkuelfe, laane dette fra Synets Sands. Fölelfen er alt— 
faa i denne Betydning nær beflægtet med Anfkuelfen, og til— 
kiendegivcr en umiddelbar Forcftilling. Naar vi fige, at vi fole 
en Sætnings Sandhed, da mene vi, at den ikke er et Fofter 
af vor Indbildningskraft eller af en vilkaarlig Sammenfættelfe, 
at vi heller ikke have fluitet os til den, eller, hvis vi endog 
have dette, at den dog tillige paa en anden Maade er gaaet 
over i Sielen; med andre Ord, at dens Rigtighed er os ind- 
lyfcndc ved en umiddelbar Forestalling om Gienflanden. Men 
denne Folelfc er altfaa i denne Betydning kun et andet Navn 
for umiddelbare Forestillinger; og vi fpörge atter: hvilken Evne 
Mennefket har, ved hvilken han cr iftand til faaledes at fole, 
umiddelbar at erkiende Sandheden ?

Upaatvivlelig ingen anden end Fornuften. Vel er dette 
Ord ofte brugt i Betydninger, hvori vi ikke kunde rctfærclig- 
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giore dette Svar, men hvis Rigtighed vi heller ikke kunne er- 
kicnde. I ældre Tider £ammenblandede man for en ftor Deel 
Begreberne af Fornuft og Forftand, og ivrede ifær imod For
nuften, fordi det var blevet indfort at modsætte Fornuftens 
Viisdom den aabenbarede; fordi man meente, at Mennefket 
havde ligefom en egen Fornuft, der ikke stemmede overeens 
med den guddommelige, der felv, hovmodig, vikle opfinde 
Sandheden, ikke modtage den. Men denne Forvendthed ligger 
ikke i Fornuftens Væfen, tværtimod maa Fornuften være for- 
blindet, förend Mennefket modsætter kig de evige Sandheder^ 
hvilke han ikke opfinder, men finder. Men intet Givet kan 
modtages uden Receptivitet, uden Evne til at modtage, og 
for en kaadan Evne til at modtage det Höiefte have vi intet 
andet Navn, end Fornuften. Det er Mennefkets Fortrin kor 
Dyrene , at han formaaer at være sig felv bevidfl, og at 
blive sig Noget bevidft, bom er höiere og bedre, end han selv; 
dette maa han da og formaae ved den Evne, ved hvilken vi 
alle sige, at han færdeles fortrinsviis udmærker kig fra Dyrene, 
og af hvilken ogfaa Den er i Befiddelfe, fom ikke kan tælles 
blandt de Kloge og Forftandige: ved Fornusten. Dette Ord 
er dannet af at fornemme; vi lede os ikke frem ved Slutnin- 
ger, Refultatet er ikke et Folter af vore Tanker, men vi föle, 
belkue, fornemme. Ved Fornuften fornemme vi vort eget in- 
derfte Væfen, fornemme vi Tingenes dybere Sammenhæng; 
fornemme vi Gud og hans Stemme, faavel i de indvortes fom 
i cle udvortes Aabenbaringer; og vi kunne derfor ikke Andet, 
end tiltræde (le grundige Tænkeres Mening, fom ved Fornuft

UJ. Sei. hist. og philosophy Skr. I Deel 1821.' H g



forftaae Receptivitet, Sands for deti fubjectiv Betydning, 
Oversandselige * *).

*) See Jacoln von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung S. 199* f. 
Sibberns Pfychologie §. 14.

*) Man fee Harms’s Skrivt: dafz es mit der Vernunftreligion nichts irt, 
S. 102, og efte flaae de anförte Skriftsteder! Ifær fortiener det 
Kunftgreb at bemærkes, hvorved Harms bar villet anvende Roin. 7» 
mod Fornuften, og at han da ikke engang har giort fig den Umage 
at efterlee den giæfke Text, hvor han vilde fundet, at den Lov,
mod hvilken Syndens Lov strider, og fom Luther kalder das Gefetz. 

Andre have forklaret Fornusten som en Evne til Prin- 
cipier, til Ideer, til Selvbevidsthed; men fkiöndt alt dette 
ligger i Fornuften, ere dilfe Begreber dog, £elv for den fub- 
jective Betydning af Ordet, for indskrænkede. Men en al- 
deles vilkaarligen antagen Betydning er det, naar man med 
dette Ord kun har villet betegne Evne til at flutte, modfat 
Dommekraft og Fatte-Evne, med andre Ord, naar man kun 
har villet tillade Fornuften at være en Deel af Tænke-Evnen 
eller Forftanden. Denne Betydning har man uden Tvivl kun 
vedtaget, fordi man meente, at det alene er ved Slutninger, 
at Mennefket hæver hg til höiere Erkiendelfe. Det er derfor 
höift befynderligt, at de, der allermindst ville indrömme dette, 
og ellers allermindst helde til den Wolfilke Skole, i Hen- 
feenele til Betydningen af liiint Ord ville giöre fælles Sag med 
den. Det er paa ingen Maade den hellige Skrivts Autoritet, 
der tvinger dem; tværtimod er det kun alt for aabenbart, med 
hvilke uredelige Kuniter de maae tvinge den for at udbringe 
deres Mening **).  Hvis der endog fandtes Steder, hvori der



var fagt ligefaa meget Ondt om Fornuften, fom i dem, Harms 
har anfört , om Hiertet, hvilket han dog regner til Menne- 
fkets gode Side, eller i andre om Viisdommen, hvilken dog 
Ingen vil miskiende, da var det vel klart, at ligefom i diske 
Steder Talen er om det fordærvede Hierle, om en fallk op- 
blæft Viisdom, faalcdes kunde det kun være en forvcndt, mis- 
brugt Fornuft, der kunde antages at være Troen til Hinder. 
Men faadanne Skriv tfleder har Ingen at fremvife om Fornuf
ten. Ordene vov$ > vorjaoL, ^lolvoiol , overfættes kikkert rig-
tigere, fom ogfaa i vor danfke Bibel-Overfættelfc er lkeet, 
ved Sind, Tanke, Forftand; og derfom Ordet Å05/05 nogen- 
fteels i det N. T. betyder Fornuft, da maatte det være, hvis 
jeg faa maa sige, paa det hclligfte Sted: ey yv o Åoyog,

xäj o Åoyos tjv 7rgo$ Toy &eov, koli jjv o hoyog. Skrivten figer, 
at Gud giver os S111 Lov, S111 Aand, fin Kundskab i Hiertet, 

im Gemiitlie, hedder o vo/j,o$ rou voos, og at Paulus figer, at 
han tiener Guds Lov t« vol (Rom. 7, 23-25). Ephef. 3. har 
Luther vel overfat: wir thaten den Willen des Fleifches und der 
Vernunft, men Texten har tav 'Stavotav, og det er mærkværdigt, at

- dette famine, Harms faa forhadte Ord, ^mvoia findes Jer. 31. 33 i 
LXX, og Hebr. 8? 10 parallel med xaftia. 'St'tiovs vo^oug pou et$ tyv 
^lavctav autav xai sti xaftw autav eriyga\pø autous. Jevnf. Hebr* 
10, 16. evi tav 'S 1 av 01 av aurav stiyoa^w aurou?, Saaledes hedder 
det og Math. 22, 37. Myairweiff nu^iov tov ^sov gqu év oXy ty nap- 
<5/a aov, xai ev ofX>y Ty tree, xai ev o\ij ty Siavota. aov, Derfoin 
Siavoia betyder Fornuft, hvo kunde da formene os ogfaa paa diiTe 
Steder at overfætte: i deres Fornuft, af din hele Fornuft? Men vi 
indro'mme gierne, at Ordet her fnarere betyder: Sind, kun at da 
ogfaa Eph. 2, 3. og Kol. I, 21. burde overfættes derefter.



men dermed siger den paa ingen Maade, at Hiertet er en egen 
Siels - Evne, og da den ikke har nævnet den Evne, hvorved 
Mennelket i Hierte og Sind opfatter det Guddommelige, saa er 
det os kaa meget mere tilladt at nævne den, som det er over- 
eensdemmende med vort Tungemaals Natur.

Men hvilken er da den Siels - Evne, hvis Virksomhed 
menes at være, og ofte virkelig har været Troen til Hinder? 
fom, i fig felv en faa herlig Gave, som nogen anden, dog 
otte har villet tiltage lig et eensidigt Herredomme, hvorunder 
Mennelkets övrige Anlæg ikke kunde trives? Vi have her at- 
ter et Ord at nævne, hvis Betydning vakler, men kom vi 
neppe kunne anvike anden Plads end denne: Forftanden. Det 
er denne Evne, vi anvende, naar vi reflectere over de mod- 
tagne Indtryk, naar vi ville hæve de Forestillinger, der alle- 
rede ere i Sielen, til Klarhed, henföre dem til hinanden, og 
bringe dem i en virkeligere Sammenhæng, end den tilfældige, 
hvori de ere opfattede. Men heraf er det klart, at Forftanden 
ikke er nogen umiddelbar Erkiendelfcs - Evne, men hvad vi 
Rræbe at forftaae, maa allerede paa en anden Maade være os 
givet, de fandfclige Ting maa allerede have været i Sandfen, 
de höiere i Fornuften. Det er fremdeles klart, at vi kunne 
have opfattet Meget, kunne, i Erfaring og i Tro, belidde 
mangen rigtig Kundfkab, fom Forftanden endnu ikke har naaet, 
eller dog ikke bemægtiget kig; thi Forftanden naaer stedte fine 
Gienftande langsommere, end Sandfen og Fornusten, ja der 
kunne endog være, og ere virkelig, Sandheder, kvilke den 
paa Mennelkets nærværende Standpunct ikke formaaer at gien- 
ncmtrængc. Derkom nu Forftanden ikke vil indromme dette, 
derkon! den tillader lig at ncgte, blot fordi den ikke endnu 
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har begrebet, dersom dcn forsmaaer at agte paa Tingenes dy- 
bere Sammenhæng, fordi denne ikke kan vorde den faa klar, 
fom den, hvori den daglige Erfarings Gienflande let ordne fig: 
da forflaaer Forftanden ikke fig felv, ikke fin Plads og Beftem- 
melfe, tiltager sig enten Mere, end dcn tilkommer, eller for- 
fömmer, hvad der tilkommer den at varetage. I begge Til
fælde er da Forftanden, uagtet al fin Hovmod, uagtet alle de 
glimrende Phænomener, hvori den i en vis Spliære kan træde 
frem, dog indfkrænket; og mod en saadan Forfland gielde 
hine Ord: jeg vil tilintetgiöre de Forftandiges Forfland. Hvor 
ypperlig er derimod Forftandens Function, naar dcn, fra clet 
Helliges höie Regioner indtil det daglige Livs Forviklinger, 
bringer Klarhed, Orden og Sammenhæng, og knytter tyde- 
lige Tanker til beftemte Ord! Heraf kan det forklares, at 
Sprogbrugen undertiden fætter Forftanden over Fornuften, thi 
fom Baumgarten- Crufius med Rette erindrer*),  ftaaer det, at 
forftaae, overalt höiere, end det, at fornemme, og Begre- 
bet af Selvvirkfomhed og Frihed ligger mere i hiint Ord, end 
i dette. Forstandens Forhold til Sands og Fornuft ei’ det 
famme, som Videnlkabens til Erfaring og Tro; Videnlkaben 
er Intet uden Erfaringens Mangfoldighed, uden Troens Dybde, 
men hvor dilTe ere tilftede, der er det Videnlkaben, fom be
fæster og forædler Beficlclelfen, og Enhver, fom forflaaer hvad 
han liger, vil fætte den videnfkabelige Kundlkab over den uvi
denskabelige. Uden Forfland kan Ingen hverken tænke eller 
tale, derimod er det vel mueligt, faavel felv at fore et reli- 
giöft Liv, fom at vække dette .hos Andre, uden at denne Evne

•) Einleitung in des Studium der Dogmatik. S. 15.
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er tilflede i fortrinlig Grad, eller uden at den er videnfkabe- 
ligen uddannet. Men hvad der lkeer, naar Nogen vover sig 
ud paa Viclcnfkabens Kampplads, uden at kunne före de Vaa- 
ben, fom der udfordres, dette viser deres forgelige Exempel, 
Bom paa denne Maade fordunklede den ved andre Beftræbelfer 
vehortiente Roes, og ikke alene gave hg selv, men det Hel- 
lige, de vilde forsvare, blot ved en Trodfen mod Forftanden, 
hvori denne kun alt for meget fattes, og hvorved Pauli For- 
maning maa rinde os hinde: Vorder ikke Born i Forftand, 
i Ondlkab værer Börn, men i Forftand værer fuldvoxne *).

*) I Kor. 14, 20»
**) Von den göttlichen Dingen. S. 90.

Dog, det er her ikke vort Oiemed at indlade os i en 
fuldstændig Underfögelfe om Fornuftens og Forstandens Væfen 
og indbyrdes Forhold. Vi flutte derfor med Jacobis Ord: ”der 
gives oprindelige, umiddelbar vide, aldeles politive Sandheder, 
fom, uden Bevifer, laante fra andre Kundlkaber, giöre fig giel- 
dende i Sindet, fom de holede. Paa disfe alene grunder fig 
hiin Hierte og Aand sorædlcnde Tillid, fom ikke kunde være, 
hvad den er, dersom dens Lys kun var Gicnfkin, dens Kraft 
kun laant **). ’* Denne tillidssulde Overbeviisning, som frem
kommer, naar Sandheden er kommen til Mennefkets Inderite, 
og er optagen deri, kalde vi Tro', og denne Tro vil være 
defto renere, faftere, og mere levende, jo mere Fornuften 
herlker i Mennesket, den vil være dello klarere og mere be- 
redt til at mode Modstandernes Angreb, jo mere Forft anden 
er udviklet.
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D a jeg forelagde det Kongelige Vidcnlkabers Sellkab en Af
handling om Frankernes Mynter i Orienten, kom blev trykt 
Aar 1806 i VI Deels förfte Hæfte af dets Skrivter, yttrede jeg det 
Haab, at der efterhaanden vilde komme flere af dilfe Korstogenes 
Mindesmærker for Dagen. Dette Haab er ogfaa blevet opfyldt; 
baade jeg felv og nogle as mine Venner have erholdt adlkillige 
til liiin Periode henhorende og hidtil ubekiendte Mynter, og 
faavel nogle af dilTe, fom og andre ere belkrevne i folgende 
franfke Skrivt:

Melanges de Numismatique et d’Histoire, ou Corre- 
spondance sur les médailles et jnonnaies desBmpereurs d’Orient, 
des Princes croisés d'ylsie, des Barons Francois établis dans 
la Gréce, des premiers Calif es de Barnas etc. avec figures, 
par N. D. Marchant, Paris et Metz 1818. 122 Sider i
Octav.

Af di ile Materialier har jeg samlet det som udgiör Gien- 
ftanden for nærværende anden Afhandling. Men jeg har her 
udeladt de paa Titelen af Marchants Skrivt omtalte, og i 
famme belkrevne Mynter af de franlke Baroner, fom regierede 
over enkelte fmaa Diftricter i Grækenland, fordi difTe kun 

Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr. I Deel 1821. Hh



uegentlig kunne henföres til denne ClafTe, efterfom deres hele 
Præg er sranlkt, og de felv formodentlig ere alle flagne i 
Frankrig.

I. Korsfarernes Mynter i Almindelighed.
1. En flaaende Ridder, med Hi elm paa Hovedet, og Belte

omkring Troien, holder i den höire Haand et latinfk 
Kors (hvis Stamme er længere end Armene) og ftötter kig 
med den venftre paa Skioldet.

Et græfk Kors (overalt lige langt) prydet paa Enderne og 
imellem Armene med tre Kugler i Triangel, hvortil paa de 
fidfte Steder kommer et Blad, kom det fynes, af Laurbær.

2. Den samme Ridder.
Et latinfk Kors med dobbelte Arme, paa tvende Trin, 
imellem de overite og nederfte Arme de famme Zirather.

Begge dille Kobbermynter, af förfte Störrelfe, findes 
hos Marchant Side 67. Tab. I. 1. 2. Da Ridderen er 
nælten fom paa vor Kobbefplade No. 7. kun at Korset 
fom han har i Haanden, er mindre, har jeg ikke fun
det det fornoden! at lade dem flikke i Kobber.

Marchant troer, at diffe Mynter ere flagne af Kors- 
farerne, inden de havde giort nogen Erobring af Vig- 
tighed i Palæstina, og deres Feltherrer havde anta
get nogen Titel; maafkee medens Jerufalem og Ptolemais 
bleve beleirede. Jeg veed ikke at erindre noget mod 
denne Formodning. Korfets Zirather fynes at hentyde 
paa denne Tidsalder. Kuglerne findes ogfaa paa den By- 
zantmfke Keifer Balduins Mynt, No. 7. Korfet paa Trin 
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sees paa mange ældre Byzantinske, paa Veftgothilke, Lan- 
gobardilke og andre Præg sra den tidligere Middelalder.

II. Mynter fra Antiochien.
5. KE BOHOH TR AOTAS2. COT TANKP ...>£.

Den H. Peder i Bryftbillede med et latinsk Kors i den 
venftre Haand. Paa en lignende Mynt fom Marchant 
giver Lettre VII. Pl. I. No. 5. der er bedre vedlige- 
holdt end den, jeg har ladet ft ikke paa medfølgende 
Kobbertavle kig. 1. og fom findes i Hr. Cancellieraad 
Thomsens Samling, fees ogfaa den höire Haand, og paa 
Siderne af Bryflbilledet flaaer SIE.. . POC.

Denne Kobbermynt af anden Störrelfe er forrelten 
forfkiellig fra Marchajits, ved at den har t* *>  Jouåm med 
Omega, da paa hiin læfes ro JouÅo. Mærkelig er ogfaa 
Forbindelsen af o og u i JkÅ« ligesom i den nuværende 
græske Curfiv Skrivt. Dog findes det samme Træk i Or
det (rov, uagtet o gaaer foran.

----- .
•) Eckhcl Sylloge I. p. 112. Doctr, Nmnor. Vol. VIII. p. 240»

•*) Ibid. p. S23. seqm

Önlket: ßorßt] (ßoqthi) tm JavÅ« <rou, linde vi
hyppigen paa de Byzantinfke Mynter: det forekommer, 
faavidt jeg veed, förfte Gang paa en Guldmynt af Kei- 
fer Theophilus (a dir. -829-812*);  ligefom det og 
findes hyppig paa Blyefegt af Middelalderen i Ficoro- 
ni’s Værk de’ Piombi antichi. Et lignende Onlke med 
DEVS ADIVTA ROMANIS haves allerede paa He- 
raclii og hans Sönners Solvniynter **).  Forfömmelfen af

II h 2
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Retskrivningen J ved at sætte O iftedenfor fees ogfaa 
paa Theophili Mynt.

Mynten er flagen af den ædle Tancred, en af de 
tapperfle Feldtherrer i det förfte Korstog, hvis Navn er 
giort udödeligt i Tasso’s Gerusalemme liberata. Hans 
Heltegierninger ere udfÖrligen fortalte af det förfte Kors
togs Hiftorielkrivere, og af hans egen Biograf Radul- 
phus Cadomensis*).  Han var en Syftcrfön af den nor- 
mannilke Erobrer Robert Guiscard og en Fætter af 
dennes Sönnefön, Boemund, Fyrfte af Tarent. Aled denne 
Fyrfte fulgte han fom Medanförer til Palæftina; og var 
hans Sons og Efterfølgers Boemund II Formynder fra 
1108 til m2, i hvilket Aar han döde. I Förftningen 
var han Fyrfte af Galilæa og Herre af Tiberias; men 
gav difle Befiddelfer fnart Kong Balduin I af Jerufa- 
lem tilbage. I hans Formynderfkabs Tid falde udentvivl 
de af ham flagne Mynter. Endlkiondt Antiochia ikke 
nævnes paa dem, vifer dog Apoftelen Peders Billede 
uimodfigcligen at de ere fra denne Stad. Thi han var 
Antiochia?s Skytshelgen , efter den i den kathollke Kirke 
antagne Tradition, at Peder har været fyv Aar Bifkop i 
denne Aftens Hovedflad, inden han drog til Rom for 
der at oprette Paveftolen. En Tradition, om hvilken dog 
Eusebius intet veed, fom udtrykkeligen figer at Euodius 
var den förfte og Ignatius den anden Bilkop i Antiochia **).

•) Gesta Tancredi i Mårtene’s Thesaurus Anecdotor. Tom« III, p. 112.

**) Hist. Eccles. L. III» c. 22.
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Ifölge denne Tradition sees ogfaa Apoftelens Billede 
paa de Antiochenfke Patriarchers Buller i hele den Pe- 
riode i hvilken Latinerne havde Antiochia inde. En 
faadan af Amalrik (fra 1142 til efter 1187) paa hvilket Bil- 
ledet ltaaer med Indlkrivten: SI GILL VM SANCTI PETRI 
APOSTOLI, giver Sebastian Pauli i Codice -Diplom, 
del S. Ordine Ger o s olimit ano *)  og Titulair - Patriar- 
kerne af Antiochia beholdt dette Billede i deres Em- 
bedsvaaben endnu længe efter at denne Stad atter var ero- 
bret af Mahomedanerne. Den nyligen afdöde Tribunals 
Præfident Bodmann i Mainz har meddeelt mig en Tegning 
af et faadant med Omlkrivt S. FRIS YSNARDI DEI GRA 
PATRIARCHE ANTIOCHENI ET EPI P APIEN. hvor 
paa begge Sider af den paa fin Stol fiddende Bilkop Apolt- 
lernes Hoveder fees, Pauli med Sværdet og Peders 
med Nöglerne under dem: og er herved at lægge Mærke 
til, at paa dette Sigill, ligefom paa de romerfke Pavers 
Bullcr, omtrent fra Leo IX. Tider (1049) af, Peders 
Hoved ftaaer paa venflre Side; en Sag der har været 
Gienftand for mangfoldige Controverfer, men om hvil
ken det her ikke er Stedet at handle. Dokumentet, hvor- 

Sigill hörte, var udflædt i Aaret j5i8. Ysnar- 
i Aaret i5ii udnævnt af Pave Clemens V. til 
af Antiochia og Administrator af Pavia hans

*) Tab» III. No. 31.

Födebye, efterat han allerede i5o8 havde fort Titel af

til dette 
dus var 
Patriark
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Erkebilkop af Theben, hvilket ligeledes var en Titel 
uclen Embede. Han döde 1029.

Ogfaa de Antiochenlke Fyriler sörte Apoftlerne i deres 
Sigiller, hvilket vil fees hos Sebast. Pauli*).  Dog 
findes Peder alene paa det allerede anförte Sigill af 
Patriarken Amalrik Tab. III. 31. og af Staden Antiochia 
hos Mur at or i **).  Man kunde dog ikke nægte, at Apo
stelen Paulus havde været Christen dommens Stifter i 
Antiochien, og derfor var det udentvivl, at han og- 
faa sees paa Sigillerne. Formodentlig vil man da og- 
faa med Tiden finde ham paa Mynter. I Övrigt maa jeg 
endnu bemærke, at Ansigtstrækkene paa vor Mynt, lige- 
fom paa den hos Marchant > og paa den som er afbildet 
under No. 4 paa vor Kobbertavle, have ganfke det cha- 
racteriflifke, fom Konftnertraditionen tillægger denne Apo- 
ftcls Billeder, faaledes fom de og findes paa Pavebuller
ne fra de ældre Tider af. Anfigtet er meget forlkielligt 
fra Pauli, fom er ganfke fkaldet; og Tegningen er i 
det hele ikke flet og röber tydeligen en övet grælk 
Haand. Der opholdt fig maafkee endnu græfke Konft- 
nere i Antiochia, eller dille vare med Korsfarerne 
dragne didhen.

*) Cod. Diplom. Tab. I. 10. Tab. II. 16. 19. Tab. IP. 46. Tab. PI. 62.
**) Dissertationi sopra le Antichita Italiane, Tomo II. p. 426.

4. Den h. Georg til Heß, giennemborer med fit Spyd Lind- 
ormen.
POTTE .... HPITK .... OC AN. Fig. 2.
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5. Maria ftaaende med udftrakte Hænder, paa Siderne MHP 
(med fammenfoiede Bogftavcr) ØT.
........... TR Ch> AOTAfi POTTEPIH. Fig. 3.

Jeg kan være faa meget des kortere om dilTe Mynter, 
da jeg allerede har befkrevet en S0111 ligner meget den 
förfte, i min förfte Afhandling om Frankernes Mynter i 

Orienten. Kun at det Exemplar i min Samling fom blev 
Kukket i Kobber, ikke var tydeligt nok og ikke viifte 
Lindormen. Paa det her afbildede, foni eies af Hf. Can- 
cellieraad Thomfen, mangler derimod den Helliges Navn; 
og jcg tvivler at det har ftaaet derpaa. Indlkrivten er 
fuldftændigen udskrevet: Poryeipou Hgryxci7rof ’ Avricxeicie.

Jcg henvifer til min förfte Afhandling om hvad Nav- 
nets Form og Ordet Ilfiiyxaip angaaer, fom öienfynlig er 
laant af det latinlke Princeps. Ogfaa har jeg allerede 
anfört at Tankred overdrog til denne Fyrfte, fom var 
hans Fætter, paa fil Ydcrfte, Formynderskabet over den 
unge Boemand IL, hvilket han forte indtil 1119, da han 
faldt i et Slag imod Kongen as Aleppo, Ilgazi Jbin. Ortok. 
Aarfagen , hvorfor vi fee den h. Georg paa Korsfarernes 
antiochenfke Mynter, har jeg allerede kortelig berört i den 
förfte Afhandling. Da det ftore Slag nemlig, fom Kors- 
farerne vandt mod Seldfchukkernes Feldtherre Korboga 
under Antiochias Mure, lkulde begynde, faaes tre Riddere 
i hvide Klæder og glimrende Rufinin g komme ned fra 
Bicrgene med mange Tropper; og man troede gierne 
hvad Bifkop Adhemar af Puy forfikkrede, at det var de 
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tre Martyrer St. Georg, St. Mauricius og St. Demetrius, 
S0111 kom den chriltne Hær til Hielp * *).  Oprindelfen af 
Fabelen om Lindormen, fom den h. Georg fkal have 
dræbt, er mig ubekiendt. Rimeligviis er den at füge i 
Orienten, og er kommen til Europa i Korstogenes Tid, 
Jacobus de Foraginef S0111 levede lidli i det XIII. Aar- 
hundrede, lkal i fin Degenda aurea Sanctorum have væ
ret en af de forste, om ikke den förite der har fortalt 
den; og fö? det XII. Aarli. har ingen i Europa vidft no
get at fige derom. Dille antiochenfke Mynter ere da vel 
at ansee som de förfte Vidnesbyrd om dette Sagn **).

•) Wilkens Gesch. der Kreuzzüge I. p. 223*

*) See om den h. Georg foruden Acta Sanctorum. April. Tom. III. M. 
Joh. Balthasar Hempels ausführliche Nachricht von dem h. Ritter 
Georgio und dem was von ihm den Nahmen führet &c. Hamburg 
1722. 8. St. Georg ftaaer ogfaa i flor Agtelfe hos Mahommsda-
nerne.

Mynten No. 5 i min Samling forestiller paa den ene 
Side Jomfrue Markt med udltrakte Flænder i en bedende 
og velfignende Stilling, den famme hvilken faa mange 
chriftelige Matroner have paa Malerierne i de romerlke 
Catacomber, hos Aringhi i Roma subterranea. Ordene 

Øgou findes ofte paa de byzantinlke Mynter. Paa 
Reverfen ere de tvende förfte Ord ikke aftrykte, da Stem— 
pelet ikke er kommen lige paa Mynten. Hele Legenden 
er: Kd^ig ßorßei trut fouty Parysgia}, den famme som 
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ftaaer paa Tankreds Mynt No. u. Fuldstændigere er denne 
Legende hos Marchant No. 6; men Navnet læfes P^TEPIdy.

6. Apoftelen Peder giver Velsignelfen mod den höire Haand,
og holder Korset i den venftre. I Bogitaverne ved Si
den af Hovedet troer jeg at fmde Navnet: 11ETPOC, 
og ATIOCTOAOC tilkiendegivet ved Bogftavet A. Det 
forfte fees tydeligt paa den ovenforomtalte Mynt af Tan
kred hos Marchant No. 5. Men det fidlte Bogltav A mangler«

Et Kors med en dobbelt vingcformet Zirath ved Fo
den, omkring hvilket Bogitaverne B. H. fri; T. Fig. 4.

Denne Mynt tilhorer unægteligen Antiochia: men jeg 
tilflaaer, at jeg ikke kan udtyde Bogltaverne. Det er dct 
samme Tilfælde med faa mange Byzantinfke, med hvis 
Forklaring man endnu ikke cr kommen videre end til 
Gisninger. Men disfe Gisninger give de her soreftillede 
Bogftaver aldeles intet Lys. Om Korfets befyndcrlige Hale 
fkal jeg handle i det folgende.

III. En uvis Mynt, maaskee fra Galilæa.
7. En kronet Fyrfte i Fyrftekappe; med Sværdet i den höire

og Skeden i den venftre Haand; ved hans höire Side 
noget uvilt, maafkee en Træftamme, ved hans venftre et 
i Jorden plantet Kors.

Reverfen har en Figur som er vanfkeligt at beltemme. 
Marchant, S0111 har udgivet denne Mynt No. 7, troer at 
den fkal foreflille Chrifå Kiortel (den i Dogmernes Hi- 
storie sormedelfl dens Anvendelse paa Læren om Kirkens 
Eenhed saa berömte Tunica inconsutilis, aføapofy

Vid. Sei. hist, og philosoph, Skf. J Deel 1821'. Ii
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Joh. XIX. 23). Jeg seer intet heraf, men troer at oine 
en Fyrfle-Stol, af hvilken tre Födder fees; den fierde 
og bagede er fkiult af den förfte. Men Mynten er faa 
raat arbeidet, og det hele faa uvift, at jeg derfor ikke 
har villet lade den flikke i Kobber. Bogstaverne omkring 
den ere: P. VAATA, hvilke Marchant forellaaer at læfe: 
Princeps P'altarius', som han kalder Fyrlte af Gali
laea. Vel finder jeg i Fortegnelfen over Fyrlteme af 
Tiberias og Galilæa hos Deguignes *)  ingen Walther, 
men vel en Fyrfte af Berut af dette Navn, fom havde 
ægtet Agnes cn Datterdatter af Hugo af St. Orner, den 
förfte Fy rite af Tiberias. Maafkee denne kan have grun- 
det paa fin Formæling med Agnes Fordringer paa Fyr- 
stendomme!, da Mynten virkelig, ved at forestille et Kors 
som plantes i Jorden, hvad ogsaa Marchant bemærker, 
synes at tilkiendcgive, enten saadan Fordring, eller cg et 
Lands Occupation. Walther maa i övrigt have levet 
omtrent midt i det XII. Aarhundrede.

•) Gefeh. der Hunnen V. p. 537.

IV. Mynter af det latinske Keiser-Dynaslie i Con- 
stantinopel.

i
8. En Ridder i suldkommen Ruftning, i den höire Haand et 

Kors, i den venflre, fom er böiet til Siden, holder han 
Sværdet ned til Jorden.
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Omkring: B A
A O

I
A N

Et Kors, hvis tre överfte Arme ere besatte med Kug- 
ler, den nederfte har paa begge Sider under de tvende 
mindre Kugler en vingesormet Zirath., Fig. 5 , og med 
smaa Forfkielligheder hos Marchant No. 3.

Da jeg udgav denne Mynt förfte Gang *),  åbnede jeg vel at 
den var frankifk, og giættede af Bogftavet B og Bogftavet A, 
men som jeg holdt for et A, at den kunde tilhore en Korsfa- 
rer, enten Boemund eller Balduin. Men mit Exem
plar var ikkun flet conserveret, og jeg kunde derfor ikke 
komme videre. Nu derimod er det klart at denne Mynt, 
fom bevares i det keiferlige Cabinet i Wien, og hvoraf 
jeg ved Hr. Hofraad v. Hammers Venlkab har erlioldet 
en nöiagtig Tegning, virkelig tilhorer en Balduin', og er 
denne udentvivl en af de tvende latinfke Keifere af dette 
Navn i Conftantinopel, af hvilke den förfte kom paa Tro
nen i2o4, og döde famine Aar; den anden 1228, og 
hvilke begges Mynter hidindtil have været aldeles ube- 
kiendte. De Guldbuller vi have as dem, og en hos Dn 
Cange omtalt Blybulle af Balduin II., har jeg allerede be- 
fkrcvet i den förfte Afhandling. Marchant er tilböielig 
til at tilfkrive vor Mynt Balduin I.; fordi Ridderen, fom 

*) Videask. Selsk. Skrifter for 1806» Kobbcrtwlen No. 3.

I i 2
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udentvivl er Reiferen selv, ftaacr i en Stilling der synes 
at passe mere til en Feldtherre for en Hær af Korsfa- 
rere, end til en Fyrfte i et allerede ftadfæftet Dynaftie. 
Han læfer i övrigt Indlkrivten: BAAAOINOS Ascnro+fj; 
formodentlig fordi han forvexlede A under B med ct A 
og Bogflavet A var flettet ud paa hans Mynt. De vinge- 
formede Zirather under Korfets nederfle Arm, fom paa 
denne Mynt ikke hænge fainmen med Korfet*),  give 
Anledning til at tilegne famine Tidsalder (nemlig det 
trettende Aarhundrede, i hvilket de latinfke Keisere re- 
gierede i Constantinopel) adfkillige andre Kobbermynter, 
om hvis Epoke man hidindtil har været ganlke uvis, og 
fom man derfor sædvanlig har henlagt under dem fom 
bleve tilskrevne Keifer Johannes Zimisces i X. Aarhun- 
drede, og hans nærmeftc Efterfölgere. En af dem findes 
hos Bandur i **);  flere endnu uudgivne i den Coufinery’fke 
Samling, fom nu er forenet med det kongelige Cabinet i 
München.

Man kunde kalde dem Ankerkors, hvis Ziratherne hængte allevegne 
fammen med Koifene: thi at dc ikke fee gantks ud fom Ankerkor- 
fene i Heraldiken, (Glitterers Abriss der Heraldik p. 45 Tab. V. No, 
185) vilde vel ikke giore faa meget til Sagen, da Heraldikens Tegn 
overalt ere faa vilkaarlige og felv de, fom ere de tømme, dog afvige 
fra hinanden i Smaating. Ogfaa findes enkelte, faafom den under 
No, 4 omtalte Antiochenfke, og den i Texten under No. 9 befkrevne, 
hvor Zirarhen öienfyiilig udgiör Fortfættelfen af Korfets Stamme, 

**) Imper, Orientale II, p. 738*
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Bandur i har No. 4 paa den omtalte Side en Mynt:
9. IC. XC. Chrifti Brystbillede med Evangelii-Bogen i Haan-

den.
Et Kors, med dobbelte Tværltænger med tre Kugler, 

en ftörre og to mindre paa de ovre Arme, og den om- 
talte vingeformede Zirath, men bom her hænger fammen 
med Kuglen paa Korfets Fod*).

*) See ogfaa Ducnnge Familia Byzantina p. 151.

Den samme eier jeg i min Samling.
Med ct enkelt Kors as lignende Beskaffenhed eier Hr. 

Cancellieraad Thomsen en Mynt, S0111 ligeledes maa til— 
1 ægges de latinfke Keifere.

10. Chrifti Bryftbillede med Evangelii-Bogen i Haanden. Dog 
byncs Navnet IC. XC. at mangle.

Det oftere omtalte Kors.
Diffe famme latinfke Keifere tilskriver Neumann ogfaa 

en Mynt hos Bandur i og Du Cange i de omtalte Vær
ker pag. y38 og i5s; for de Kuglers Skyld, fom tiene
K-oidcts tre Arme til Prydelse, fkiöndt Vingerne mangle 
under den fierde. Det er No. 8.

IC. XC. Chriftus i heelt Korpus indtil Knæerne, med 
Evangelii - Bogen. -

Et Kors, hvis Midte udgiör en Cirkel, hvori en Stier
ne med aatte Straaler. Mellem Korkets Arme T N O C.

Banduris Tegning af Reversen er ikke nöiagtig, hvilket 
lignende Mynter i Coukmery’s Samling vise. Thi det överfte

l
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er sat nederlt; og Bogftaverne bör læfes C hvilket
N A

Coufinery forklarer: (pÜÄourtrs N. Aetnror^. En
Forklaring der ikke er at forkafte, da dette græske: rrctv^t 
QuAct-ira-e > skiondt det ikke læfes fuldkommen udfkrevet paa 
Byzantinfke Mynter, dog er ganfke overeensftemmende 
med den græske Kirkes fenere Korsdyrkelfe, og lignende 
Paakaldelser, især Kvgie eller Ö (eo$) findes ofte paa 
de Byzantinfke Keisermynter fra Romanus IV. Diogenes 
af*),  ligcfom og endnu tidligere paa en Mynt af Conftan- 
tinus XII. Monomachus den h. Jomfrue fees i vellignende 
Stilling med Omlkrift; AECnOINA C^ZOIC **).

*) Eckhel D. N. V. VIII. p. 25S.
**) Ibid. p. 254.
***) Der findes Ingen i den genealogilke Tabelle hos Ducange Fam.

Byz. p. 217»

Bogftavet N maatte være Begyndelsesbogstavet af Kei- 
ferens Navn. Man kunde vel tænke paa en Nicephorus. 
Men jeg veed ikke at der i den frankifke Periode har 
været een af dette Navn, om ikke Keifer, saa dog af den 
keiferlige Familie***).  Den nærmefte man da kunde giette 
paa, var Nicephorus Botoniates, Alexii I. Formand, fom 
regierede fra 1078-1081, og af hvem nogle Guldmynter 
haves. Men saa var vor Mynt ægte Byzantifk, thi det la- 
tinfke Keiferdömme begyndte förft i2o4, og jeg tilftaaer 
at dette er i mine Tanker det rimeligfte. Ellers maatte 
vi ogfaa tilegne det frankiske Dynaftie endeel andre med 
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Kugler paa Enden af Korsene; hvilke ligeledes findes i 
Cabinettcrne henlagte blandt de uviffe, fom tillkrives Jo- 
hannes Zimisces; hvortil jeg dog endnu ikke seer nogen, 
gyldig Grund. För lkulde jeg være tilböielig til at anfee 
den ligeledes as Banduri og Du Cange blandt Johannes 
Zimisces Mynter anförte lille Kobbermynt, med

Den paa Tronen siddende Chriltus.
Den i sin Ornat med Scepter og Rigsæble ftaaende

R
Keifer, ved hvis höire Side ftaaer —.

II
for at tilhore Robert de Courtenay, Balduin I. tredie 
Efterfölger paa Tronen 1218 - 1228. Men det ene Bog- 
Hav, lkiondt latinlk paa en græfk Mynt, er dog ikke no- 
gen afgiörcnde Grund hertil; og jeg kan ikke have ftort 
at erindre imod Marchant, fom S. 85 lilfkriver denne 
Mynt Keifer Romanus II.

Det samme latinfke Dynaftie, og formodentlig Balduin 
den förfte, maa vel og folgende tvende Mynter tilegnes:

11. E11 Ridder, ftaaende med Sværdet i den höire, og et 
langt Kors i den venltre Haand. Ved Hovedet Bogfla- 
verne B. N. ved Siden B.

Chrifti Brystbillede, omgivet med Straaler fom danne 
et Kors. Fig. 6.

12. Den samme Ridder med et Kors i hans höire Haand, 
med den venltre ftötter han sig til et Skiold; af Bogfta- 
verne fees B og

Et Kors omkring hvilket de fire Bogstaver O. A. A. N. 
Fig. 7.
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Den förfle Mynt No 12 eies af Hr. Generalmajor 
Riihle v. Lilienftern i Berlin, Chef for den kongelige 
Prcuflifke Generalstab ; den anden af Hr. Cancellieraad 
Thomfen. Skrivten er ufuldstændig paa begge Myn- 
ters Averfer; men Bogltaverne höre til Navnet 
og det ved Siden af Ridderen paa den .forftnævnte Mynt 
ftaaende B er formodentlig Begyndelfen af BøwiÅeuf, hvil- 
ken Titel de Byzantinlke Reifere forte indtil Michael 
Dukas, fom regicrede imellem 1071 og 1078; hvorpaa 
Keiserne kaldte fig almindelige åwwjf, et Navn som 
dog ogfaa sorekommcr tidligere. De fire Bogftaver paa 
den anden Mynt ere en Gaadc for mig. Deslige Initial- 
Bogftaver, i Tallet altid fire, forekomme oftere paa de 
senere Byzantinlke Mynter, især fra Romani IV Tid af\ 
og ere endnu ikke tilftrækkeligen oplylte. De bedfte For
klaringer har Marchant efter Coulinerys Exempel givet 
p. 19 eller Vugtclvov eller Ni-
XtføoflåV PWTTOTqy.

En i min Samling med Bogftaverne CAPA, kunde da 
maafkee læfes 'Ayiaroy 'Papdvov t±e<r7ror>ii'. Men
Bpgftavet N paa vor Mynt er vel af samme Beskaffenhed 
som paa de omtalte Mynter; med mindre det fkulde være 
et H som i Middclalderes Skrivt let kan forvexles med N 
og da betegne Keifer Henrik Balduins I Broder og Ef
terfølger, hvem Marchant er tilböielig til at tilegne den 
folgende Solvmynt, S0111 udmærker sig ved en sor de Ti- 
der usædvanlig god Tegning:

13. En Fyrlte i Byzantinfk Dragt med Scepter i den höire 
Haand, til Heft; i Mynlfeldten sees tydelig Bogftaverne
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Bogftaverne HNPT, fom vel kunne læfes ‘HNPIKOS. Min
dre tydelige ere tre andre Tegn, af hvilke han sammen- 
sætter Ordene ‘O O A AN APAS.

Paa den anden Side fees en Helgen til Heft med Kor
set i den höire Haand, og Bogftaverne O, hvori ct A 
er, o ayiogf og NI. hvilket kunde være een af
den graefke Kirkes ftörfte Helgener *).

•) No. 4. Et Par andre Bogftaver i Myntfeldten, A og T, fynes blot 
at være Mynttegn.

Vid, Sei. hist, og philoso^h. Skr. I Deel 1821. Kk

Endfkiöndt jeg nu gierne vil tilflaae, at denne Mynt 
kan være fra Korstogenes Tid, og at dens Advers har 
anegen Lighed med Balduin II Sigill, fom jeg har ladet 
flikke i min förfte Afhandling; faa tör jeg dog, ligefaa- 
lidet som Marchant, beftemmc mig med Sikkerhed for 
at den er flagen af den latinfke Keifer Henrik. Vi kien- 
de ogfaa en Konge af Cypern ved Navn Henrik, Hugo I 
Sön, fom regierede fra 1218- 1255, af hvilken jeg har 
bekiendtgiort en Mynt i den förfte Afhandling; og da vi 
have cyprifke Kongers Mynter baa-de i det latinfke og 
det gammel-franfke Sprog; faa er det jo vel mueligt, 
at de ogfaa have ladet llaae i det graefke, fom dog var 
deres Underfaatters Modersmaal. Sagen vil förft kunne 
afgiöres, naar flere Mynter med tydeligere Legender vorde 
bekiendte.

.V. De Cypriske Kongers Mynter.
Af de Cyprifke Kongers Mynter ere, fiden jeg lkrev 

min förfte Afhandling, folgende komne mig tilfyne.
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14. En Guld Huuhnynt..*  UGVES......LEM. Kongen 
ftaaende i sin kongelige Ornat, i venftre Haand Rigsæb
let med. Korfet, i den höiere synes han at have et Ban- 
nerj ved venftre Side er en Robe.
Chriftus siddende paa Tronen.

Tre Kobbermynter:
15. + IACOBVS DEI. Den Cyprilke Love.

+ REX Ih.. VS.. L6MCIP. Det Hierosolymitanfke 
Kors. Fig. 8.

IA Cl eller CV DEL... X. Loven.
16. Indfkrivten ulæselig. Dog synes der at ftaae l£R.. CIP. 

Det Hierosolymitanfke Kors. Fig. 9.
+ IAQV.... DEIG.... REX. Loven.

17; .... LE... CIP.... €RM€N. Det Hierosolymitanfke Kors, 
Fig. 10.

Den forfte af d i (Te Mynter ftemmer paa Inskriptionen 
nær, meget overeens med den i förfte Afhandling paa 
Kobber tavlen No. 6 udgivne Mynt, og fta dfæftcr min i 
Anledning deraf yttrede Formodning, at hiin tilhorer 
en Konge Hugo, da ikkun Bcgyndclfes Bogftavet af Nav
net læfes derpaa. Begge Mynters hele Beskaffenhed er 
den samme: Kongens Klædedragt, Krone og Stilling er 
paa dem overensstemmende, kun Sproget er forfkielligt: 
paa den her befkrevne er det gammelt franfk, paa den 
förfte derimod latinlk. Jcg troer altsaa at burde tillægge 
dem begge een og samme Konge, den ogfaä i Europa 
meget berömte Hugo III., som regierede sra 1286-102^: 
Men da han paa denne Mynt kalder fig Konge til Jeru- 
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falem, er den, ligefom den i förfte Afhandling beskrevne, 
flaaet 1271 eller efter dette Aar, da han förfl efter Con- 
radins Hcnrettelfe i Neapel lod sig i Tyrus krone til dette 
titulære Kongerige.

Mynten hvoraf jeg har en Gibsafflobning, har tilhort 
min afdöde Ven Prof, og Ridder Mader i Prag. Afftöb- 
ningen er ifær paa Reverfen meget flet, faa at Typen 
neppe kan erkiendes. Men hvo der er ovet i at kee 
Middelalderens, ikær Byzantinfke Mynter, vil dog let 
flutte kig til at den foreftiller en siddende Chriftus.

En ældre Hugo, maalkee, derfom Kronens Form og 
Klædning kan give noget fikkert Kicndemærke, denfanime, 
hvis Guldmynt jeg har befkrevet i sörfte Afhandling No. 
5; nemlig Hugo I., som regierede fra 1206-1218, tilho
rer formodentlig et Segl eller en Blybulle hos Sebast. 
Pauli *).

•) CoL DipZ. Tewo 11. Tal. V. No. 47.

Kk 2

Kongen siddende paa Tronen i S111 Ornat, i höire 
Haand et Scepter med Kors, i venflre Rigsæblet. Om- 
kring 4< HVGO GRA R€X CIPRI.

En Stadsport med tre T aarne. + CASTELL VM NI- 
COSSC ‘

Til Adverfens Oplysning fortiencr kun den allerede i 
förfte Afhandling berörte Omftændighed at anföres, at de 
Cyprilke Konger pleicde at lade sig krone tvende Gange, 
med den Cyprilke Krone i Nicosia, med den Hieroso- 
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lymitanlke i Famagufta,' indtil Jacob I. afflod denne Stad 
til Genueferne, og Nicosia derpaa blev den enefte Kro- 
ningsftad * •*)).

*) Reinhards Gefchichte von Cypern I. p. 285.
•*) A. L. MiUin Description Jun sceau Jor de Louis XII. Paris 1814.

De tre Kobbermynter behove ingen udforlig Forkla
ring. Jeg har allerede talt i det soregaaende om det Cy- 
pritke Kongeriges Vaaben, S0111 er Loven; ligesom om 
det Hierofolymitanfke: Krykke-Korfet i Midten med fine 
Kors mellem Armene, udentvivl en Allufion paa Chrifti fem 
Vunder. Det findes faaledcs paa et prægtigt Segl af Sta- 
den Jerufalem, fra Aaret 1202, hvoraf jeg har en Teg- 
ning, og livorpaa foreftilles Staden med fme Kirker og 
med Indskriften: CIVITAS CIVITATVM SANCTA HIE- 
RVSALEM; ligefom det og fees paa mange Europæifke 
Fyrfters Vaaben. Endog den franike Konge Ludvig XII. 
forte dette Kors i fit Maieftæts Segl, faavel ved Siden 
af Tronen, omgivet af Lilier, fom og broderet paa den 
kongelige Kaabe; da Karl I. af Anjou havde faaet afftaaet 
de Rettigheder, fo ni Maria, Hertug Frederik af Öfterrigs 
Enke, paaltod at have paa Kongeriget Jerufalem efter lin 
Aland, en Sön af Keifer Frederik II, fom desaarfag i 
Aar 1277 havde i Rom fort Klage over Kong Hugo af 
Cypern, fordi han havde anmatlet fig denne Titel. Paa 
Grund heraf antog Ludvig XII tillige med Titelen Konge 
af Neapel den dermed forbundne Titel af Jerusalem, 
og det dertil hörende Vaaben, hvilket, hvad Vaabnernc 
angik, Anjouinerne ikke havde giort *).

Den förfte af diffe Kobbermynter tilskriver jeg Kong Ja
cob I. Kong Peter II. Efterfölgcr, font dengang hans 
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Broderfdn docte var i Genuefilk Fangefkab, og fom regie*  
rede fra i582-i5g8. Han var den förfte der forte Tite- 
len af Armenien, hvilken han antog efter at den fulftc Kong« 
Leo VI., fom Tyrkerne havde fordrevet, var död i Pa- 
ris. Men paa denne Mynt findes den endnn ikke: Mynten 
er altfaa formodentlig flaaet forinden.

Den anden Kobbermynt hvis Læsning er meget van- 
fkelig, forekommer mig at tilhore den famme Konge. 
Jeg var længe uvis om jcg ikke lkulle lilfkrive den hans 
Son Kong Janus, fom regierede fra 1098-1452, og var 
een af Cyperns bedfte Konger. Men det trcdie Bogftav 
kan dog ikke være andet end et C, og beltenuner derfor 
Mynten.

Den tredie Kobbermynt er af Kong Jacob II. 1160- 
l-iyu. Han var en uægte Sön af Johan II. og Sönnefön af 
Janus. Med den ÆgyptifkeSultans Hielp fordrev han den 
retmæflige Tronarving Dronning Charlotte, formælede 
fig med Catharina Cornara fra Venedig, og döde pludfe- 
lig i fit 55 Aar. Han var den fidlte Konge af Cypern; 
mere skikket, fom Reinhard figer, til at være Anförer 
for en Roverbande end Konge: herlkefyg, vellyftig, 
hævngierrig og grusom. Dog var han aldeles ikke blot
tet for Forftand og Kundfkab; hvilket han viifte ved cle 
gode Anftalter han traf til at forbedre Landets Tilftand 
og selv den aandelige Cultur. Hans efter hans Död födte 
Sön Jacob III. dode fom Barn, og Catharina afftod 
derpaa Kongeriget Cypern til den h. Marcus, for hvis 
Datter Republiken Venedig havde erklæret hende. At 
paa denne Mynt Armenien kaldes Ermenie, er gaiifkc 
overenftemmendc med Tidsalderens Sprogbrug. Saale- 
dc§ ftaaer dette Lands Navn mange Gange fkrevet i de
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franfke Retrais de la Maison dou Temple, som jeg sandt 
i Rom og efter hvilke jeg udarbcidede Statutenbuch des 
Ordens der Tempelherren.

Difle tre Kobbermynter ere i min Samling, tillige 
med en fierde, foni har det samme Præg, Loven og 
Korset af Jerufalem, men faa utydelig en Skrivt, at det 
hidtil har været umueligt for mig at giette hvilken Konge 
den kunde tilhore.

VI.
Endnu er ingen Mynt opdaget af Jerufalems Konger. 

Nogle Blybuller af Kongerne Balduin, Amalrik og Fulco, faa 
og af Kapellet ved den hellige Gravs Kirke, og af Sta
den Jerufalem, ere endnu til, og for det mefte udgivne af 
Pauli. Flere ligge udentvivl i Archiverne. Det famme 
vil være Tilfældet med de Hierosolymitanlke Patriarkers 
Buller. Een af diffe, af Patriarken Albert, hvoraf min, 
for endeel Aar fiden afdöde lærde Correspondent, Hr.
V. Smitmer, Domherre ved Metropolitankirken i Wien 
og Comandcar af Maltefer Ordenen, har fendt mig en 
Tegning, giver jeg her til Slutning, da dens Præg cr 
faa meget interedant.

H ANACTACIC. Chriftus förer tvende Siele ud af 
Fængfelet i Underverdenen. Han holder Patriarkal-Kor- 
fet i Haanden, for ham llaae tvende Figurer i Byzantilk 
Klædedragt.
ALBERT VS lEROSOLIMITANv S PATRIARCHA. Fig. 11.

Patriarken fom her nævnes, Albertus de Castro Gual
ter ii i Diöcefen Parma, var förfl Canonicus Regu- 
laris, blev derpaa 1184 Bifkop i Bobbio, men endnu 
i famme Aar transfereret til Vercelli, hvor han var Bi- 
fkop i 20 Aar. I Aaret i2o4 blev han valgt til Patriark 
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af JerufalemJ 6g tillige udnævnt af Innocentius ITT til Apo- 
ftolilk Legat i Orienten, hvorhen de Franfke og Venetia
nerne dengang giorde det ftore Korstog, ved hvilket det 
latinfke Dynaftie i Conftantinopel blev grundet. Hans 
Legation var beftemt for fire Aar. Hvor fortrolig hans 
Forbindelfe var med Paven, vise de mange Breve til ham 
i Samlingen af Innocentii III. Epistolæ. Som Patriark 
levede han 8 Aar i ftor Agtelfe blant Chriftne og Sara- 
cener. Han gav Munkene paa Bierget Carmel deres Re- 
gel, fom liden i Aaret 1247 blev forbedret af Cardinal 
Hugo de Sancto Caro og Wilhelm Bilk op af Antaraclus. Hans 
Död var voldfom; thi han blev dræbt af en Frank fom 
han havde givet en Ircttefættelfe, juft, da han paa Kors- 
ophöielfes - Dagen d. if Sept. 1214 holdt en Procefllon 
i Acco *).

*) Le Quieu Oriens Chriftianus III. p. 1254.

Hans Blybulle har det egne: at den er bilinguis. 
Ligefom hans Navn og Titel er i det latinfke Sprog, faa 
er Legenden paa Hovedsiden 'H 'Avocaris græfk. Typen 
foreltiller unægtelig Fölgerne af Christi Nedfart til Hel- 
vede og Prædiken for de fangne Aander, ifölge I. Pe
tri III. 19. 20., hvis Befrielfe betegnes ved tvende Figu- 
rer, en mandlig og en quindelig, af hvilke han holder 
den ene, hvis Baand han netop har loft, ved Haan- 
den. Den anden ftaaer takkende med oplöftede Hænder. 
Dette Thema, Chrifti Nedfart til Helvede, findes ofte 
af handlet i den gamle Kirke: faa til Ex. i Evangelium 
Nicodemi ; i nogle for det mefte endnu utrykte Prædikener 
af Eusebius Bifkop afEmifa, i en af Synesii Hymner, og 
paa mange andre Steder; og maafkee at Forestillingen paa 
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til Grækerne, soin forkastede den latinfke Lære om 
Skiersilden, hvilken vel kunde af Latinerne fættes i no
gen Forbindelfe med Forestillingen paa Bullen. Ved Chri- 
fti venflre Side ftaae tvende Figurer fom ikke höre til 
det övrigc. Coftumet, ifær Kronerne hvormed de ere 
prydede, hvilket alt findes saaledes paa mange Byzaii- 
tinfke Mynter, foranlediger mig til at troe,' at her Kongen 
og Dronningen af Jerufalem ere aftegnede som Chrifti 
Tilbedere. Legenden 'H ’Ams'cKnf, vifer, at Tidsalde
ren har tænkt sig de fangne Aanders Befriclfe aldeles 
famtidig med Chrifti egen Öpltandelfe. Desuden hedte jo 
Patri ar kalkirken i Jerufalem, i hvilken Chrifti formeent- 
lige Grav var indeholdt, Opstandel se s-Kirken: og en 
Bulle med den samme Foreitilling, af Amalrik Patriark af 
Jerufalem fra n58-ii8o, har til Omtkrivt: AMALRICVS 
SANCTAE RESVRRECTIONIS ECCLESIAE PATRI
ARCHA; ligefom øg Kirken felv sees paa dens Dom*  
kapitels Segl *).

*) &A. Pauli Cod, Dipl, Tab. III, 35. og 36.
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I.

O in Bools Inddelingen.

Ordet Bool, som betegnende et Beboelfesfted med Jord til, 

forekommer faa ofte i vore gamle Love, og andre Skrifter, og 
træffes i faa mange Forbindelfer, at dets rette Forftaaelfe maae 
nödvendigen være, om ikke en Hovednøgle, faa dog et faare 
vigtigt Middel til Kundfkab og ét tydeligt Begreb om vort Lands 
ældfle Landboeforfatning.

Den, maalkee förfte, Bemærkelse, som vi finde tillagt dette 
Ord, er den, hvori Snorro Sturlefon paa flere Steder bruger det, 
nemlig som et Samlingsfted eller Nedsættelses-Sted for en Mæng- 
de af Mennesker, faafom, Vikinge-Bool, £or Söerövere eller Söe- 
farende. Saaledes var Færoerne, de Shetlandske Öer, (Hitland) 
Örkenöerne, uden Tvivl ogfaa Katenes, (Caithness) paa Nordpyn- 
ten af Skotland, almindelige Samlingssteder, eller Vikinge-Bool 
for Norfke Söerövere.

Ordet Bool, i den Bemærkelfe, hvori vi her tage det, 
og den , det har i vore gamle Love , nemlig et Beboelfeslted 
med Jord for en agerdyrkende Familie, fynes at være indfort 
i Danmark fra to modfatte Sider, fra den lkandinavifkgoihifkc,
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og den frififke. Hiin har udbredt sig paa alle de danfke Oer 
og i Jylland; denne i Holfteen og har trængt sig temmelig 
langt ind i Slesvig. Fra den fkandinavilk-gothifke Side har Or- 
det sin Oprindelse af det islanclfke Sprog, hvori Bol'betyder 
cn Hule, et Skiul, især for vilde Dyr. Af denne Oprindelfe 
have vi endnu Ordene, Bolig, Boe, et Bo, og tildeels Bopæl, 
fkiöndt dette Ords lidfte Deel tyder uden Tvivl hen til en Tid,, 
da man dannede Hytter eller Boliger ' af Træc, med nedfatte 
Pæle. Fra den frififke Side flammer Ordet fra det meget 
gamle frifilke Ord Bohl, eller Bowel, hvilket Heimrich (Nordfri- 
fifche Chronik S. 4yo) udleder af det gamle Ord Bowen. Af 
ditTe tvende Oprindelfer lever Ordet i Danmark og i Hertug
dommene i Endelfen af Stednavne, faafom i Danmark, i Bol, 
Boel, Böll, Bolle, Balle og maafkee endnu flere; i Holfteen og 
Slesvig: Bool, Böhl, Bull, Ballig, Bölling, Bel, maafkee ogfaa 
Büttel; i Slesvig findes adskillige Byer og Steder, fom have 
Stednavnet Bool, faafom i Eyderfledt, i Gottorffamt o. fl. Ja 
endog fom en Benævnelse for et Beboelses Sted paa Landet 
med Jord til hores Bool endnu i Danmark, hvor Bool og Bools- 
stcder nævnes ofte fom Steder, der erc mindre end en fædvan- 
lig Bondegaard, og ftörrc end Fæftehufe. Slige Boolfteder cre 
almindeligen paa een til to Tönder Hartkorn, difle vore Tiders 
Boolfteder formoder jeg, at være en Levning af den Deling af 
Bool, fom har havt Sted, til Bryder, og Garfeler, hvorom Jydlk L. 
1 B. 45 Cap. N. Udgave (rigtigt forftaaet) taler.

Vi begynde vores Un der fögelfe: om det nu er muligt at 
udfinde hvad et Bool var i vore gamle Loves Mening, med den 
Paaftand: at et Bool var en Bopæl med Jord, eller en Gaard med 



Toft i Byen, og Jordlod af en ubeflemt Störreife ude i Marken, 
hvilken Jordlod var, fom oftefl, tilrebet eller tilmaalt, desuden 
med Andeel i Almindinger Skove, Heder og Græsgange.

Endlkiondt vi ikke nægte, at beftemtc hiftorilke Efterret
ninger hör have Fortrin hvor det gielder om at angive et 
Lands fordums Indretning, faa gives der dog i ethvert Land en 
vis naturlig Orden og Maade, paa hvilken Indretningen kan lkee, 
og fom ikke kan overfpringes, og hvilken man derfor ogfaa 
maa antage nodvendig at have været fulgt, og hvor beftemt hi- 
ftorifk Melding fattes, maae man gribe de Sandsynligheder, 
fom. Betragtningen over den nødvendige Ordens og Maades Na- 
tur leverer, og söge at forene dem med de Mindesmærker, 
Tingenes Gang har efterladt, og med de fparfomme Efterretninger 
der kunne udfindes af Landets gamle Love, og andre hifkorifk® 
Vink.

Da hverken vor Hiltorie eller vore ældfte Love forklare os 
beftemt hvad et Bool egentlig var, og dettes Beftemmelfe er og 
forbliver en vigtig Foft med Henfyn paa vort Lands ældre Til- 
fland, faa ville vi fogc forli ved. Betragtning at udfinde-: hvad 
et Bool kan være, og dernæft, sammenligne det Fundne med de 
saa Data, Lovene og Iliftorion give derom, for om muligt at 
udfinde det Sande eller i mindfte (let fandfynlige.

Naar, hvorfra, og hvorledes Danmark fik fine förfte Ind
byggere er endnu uvift, lkiöndt Suhm, o. 11. fynes at have ud- 
bredt alt det Lys derover, fom denne saa mange Aarhundrede 
gamle Begivenhed nu kan modtage. Vi gaae diffe meget skarp
sindige, meget lærde, meget möifommelige Grandlkninger forbi 
med Beundring og Hoiagtelfe, men uden Tilfredsltillelfe.
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Vide vi end ikke, og kunne vi end aldiig faae at vide 
hvorfra de Folkeftammer kom, der förft valgte de danfke Lan
de til Opholdsfted, faa kunne vi dog med Vished antage, at 
de ikke vare fvampelignende Udvæxter af Jordbunden, men 
maae være komne hid efet Steds fra Naboelandene. Ligefaa 
kunne vi med Paalidelighed troe, at deres förfle Bebyggelfe af 
Landet ikke fkecdte paa een Gang over det hele Land; men 
at de fra deres foi fte Nedfæitelfes Sted have efterhaanden ud- 
bredt fig til alle Landets Egne. Endelig have vi ogfaa gode 
Grunde til at troe at denne Nedfættelfe har fundet Sted i en 
Tid, da borgerlig Orden endnu ikke havde giort store Frem- 
fkridt, Roverideer herfkede med fuld Styrke; da Næveretten 
var den enefte Lov; og da al Sikkerhed for Perfoner og Eicn- 
dom beroede paa et altiid vaagent og færdigt Forfvar.

At flige Omstændigheder virkelig have fundet Sted ved 
Landets förfte Bebyggelfe her, fom overhovedet ved alle Lan- 
des, er formodentlig ophöiet over enhver Tvivl. Men cleraf 
folger umiddelbart, at den förfte Nedfættelfe maatte gaae for fig 
efter Regler, fom giorde Hoved-Betingelfen, nemlig den ftörfte 
opnaaelige Sikkerhed for Eiendom og Perfoner mulig. Det 
bcdfle Middel hertil, og tillige det letteste, fordi det desuden er 
grundet i Mennelkets Trang til Selskabelighed, var (lette: at 
flere Familier forenede fig for med forenede Kræfter at op- 
dyrke faa stor en Strækning, fom anfaaes tilstrækkelig til at 
ernære dem, famt at de byggede deres Boliger nær hinanden 
for i paakommende Tilfælde at kunne yde hinanden Biftand. 
Heraf opltod de fælleds Byemarker og Landsbyer.

i •



Det allevegne jevne Danmark, med fin næflen allevegne 
dyrkelige, og i det hele ikke juft ufrugtbare Jordbund, tillod at 
indrette lig efter liiin Fordring, da enhver Samling af Familier 
let kunde finde en fammenhængende Strækning af den Störrelfe, 
Familierne tilfamnien behövecle. Den förfte Bcbyggell'c af Dan- 
mark fkeedte derfor ved Landsbyer, ikke ved fmaae Torper, 
og endnu mindre ved eenlige Gaarde, hvilke faavel fom de 
meget fmaae Landsbyer, eller de saa kaldte Torper, likkerlig 
ikke bleve anlagte för i meget sildigere Tider; en Paaftand der og- 
faa kan bevises as nogle Steder i Jydlke Lov. Jeg veed Yel at Taci
tus {German. 16) siger at de gamle Germaner boede ikke i Byer (ur- 
bes}j og tilföier: colunt discreti ac diversi', men deels er Urbs ikke 
cnLandsbye, duels er derKiendsgierninger, som bevise at i det mind- 
fte i Danmark, og viftnok ogkaa i Tydfkland, ere de ftore Landsbyer 
eller Adelbyerne forft anlagte. At en Hor Deel af Norden, nem*  
lig Norge og det meefie af Syerrig er bleven bebygget ved en
kelte eller eenlige Gaarde, er gandfke afgjort, og Aarfagen er let 
at indfee. I diffe Lande var ingen anden Indretning mulig, fordi 
de dyrkelige Strækninger, indkncbne og afbrudte ved Skove, 
Moradfer, Soer, Klipper og andre Naturgrænclfer, ere kun 
fmaae. I Danmark derimod, hvor flige Acltkillelfer deels ikke 
findes, deels ikke formedclfl den jevne og temmelig ligebefkaf- 
ne Jordbund, vare af flor Betyclenhed, — der kunde den na- 
turligfte og med hine Tiderß Aand meeft patfemle Maade finde 
Sted, og der fkeedte derfor, som Kjendsgjerninger enclnu vife, 
Landets Bebyggelfe ved Landsbyer. Mærkeligt nok er det, at 
medens det hele övrige Danmark, endog mange Smaaöer, hen
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horende dertil have Byer, og ere blevné bebyggede ved Byer, er 
der dog to Undtagelser: den ene er paa Veftkantcn af Jvlland i Eg- 
nen Norden for Ringkjöbing. Den anden er Le(I5e, hvilken Öe li
gesom hiin Egn har næften kun enkelte Gaarde. Jeg tilskriver 
denne Særegenhed den Omftændighed, at Leflöe neppe er ble- 
vcn bebygget af Danfke fra Jylland, men af Go ther fra Sverrig, 
hvor en lignende Bebyggelfe har fundet Sted. Allerede af Ed
da fees det at Aferne have havt adfkillige Optoger for paa den
ne Öe, fom endog beherfkedes af een af deres Æt Ægir, hos 
hvem ogfaa en af Guderne, Freirs, Andendage Bryllup med Ger- 
da celebreredes, og vi have endnu i Ægirs Drekka, de opbyg
gelige Borddifkurfer, der ved denne Höitidelighed forefaldt. —- 
Men dette tilfidefat, faa er der endnu en befynderlig Lighed imel
lem Læfloeboer og Svenfker fra Egnen mellem Uddewalle og 
Gothenborg, fom vift ikke kan undgaae nogen, fo ni har feet 
Folket i denne Egn og paa Læfloe, og hvilken flet ikke gjcn- 
findes hos de lige over for, kun tre Mile derfra boende Jyder.

Beftemte da en Forening af flere Familier fig til under 
eet at nedfætte fig paa en vis Jordplet; at bygge en Landsbye 
der, og at opdyrke Jorderne omkring famine, faa var Jordens 
Deling imellem de enkelte Mænd, de loeltagne, den förfte Be- 
tragtning. Alle de, fom toge Deel i Foretagendet, havde lige 
Pligter og lige Rettigheder, og lige Vanlkelighed at overvinde 
for at opnaae det famine Oiemeed, nemlig med lige Krast at 
fættes i Stand til at ernære een Familie. Den ene kunde føl
gelig ikke fordre eller erholde en naturbedre Jordlod, end den 
anden. Men Jordens Frugtbarhed kunde ikke let bedømmes i 
dens udyrkede Tilftand; var endog dens mineralske Sammen- 
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lætning allevegne eens paa den hele Strækning, som man ag- 
tede at rydde og dyrke, £aa var dog dens enkelte Dele ikke 
allevegne af famme phyfifke Beskaffenhed, eller lige god til 
Dyrkning; een Plet laae bedre for Solen end en anden; een 
var for tör, en anden for vaad, een kunde ftrax plöies og be- 
faaes; en anden maatte förfl ryddes for Krat, Træstubbe eller 
Steen; noget laae nær Byen, andet langt derfra; liift var Jords- 
monnet bakket, her fladt, med mange flere phyfilke Forandrin- 
ger; fom gjorde den, til en Byemark valgte Strækning, aldeles 
forskjellig i de enkelte Dele. Til at jevne alle deraf flydende 
Vanfkeligheder var der kun tvende Midler. Det förfte er en 
ordentlig Taxation eller Bonitering; men ikke at tale om at 
man vel neppe torde vente at Boniteringsforretningen fkulde i 

ældgamle Dage være bragt til nogen fynderlig Fuldkommenhed, 
da den i vor Tid er endnu langt derfra; faa bör det ikke 
overfees at al faadan Jordtaxation er endnu knap mulig uden 
ved Jorder, fom i lang Tid have været dyrkede, og den maatte 
i hine Tider af Mangel paa Kyndighed og Erfaring om Jor- 
derne felv, eller i det mindfte om lignende Jorder i Nærheden, 
være aldeles uefterrettelig, vildledende og tildeels umulig.

Til at opn-aae det tilfigtede Öiemeed, var det derfor nöd- 
vendigt at gribe til det andet, og egentlig det encfte Middel; 
dette nemlig, at Byemændene delede Jorderne mellem fig i 

lutter fmaae Stykker, eller finalle Strimler, d. e. Agre. En- 
hver Deel af den Strækning, der lkulde opdyrkes, og fom for- 
medelft lordsmonnets Befkaffenhed, eller dets andre phyfilke 
Egenskaber, afveeg fra den övrige Strækning, gjordes til en 
færlkilt Part, et Hger skifte eller Hgerfald, Aas, Slade? fom 

Vid. Sei. hist, og fhilosoph. Skr. I Deel 1821. M m 



endnu ere til. Efter Bredden i begge Ender deledcs et faa- 
dant Stykke i mindre Dele, Strimler, eller de nu faa kaldte 
Agre, hvoraf en Byemand, eller Lodtager fik een eller flere, 
men enhver lige faa mange foin den anden. Af A. Sunefons 
L. L. Prov. Scaniæ IV. I., fees at den her befkrevne Maade 
har været virkelig brugt. Saaledes fkriver han: Cujus (funi
culi'} dimensione tota villa (Byens Mark) in æquales redigi
tur portiones, quas materna lingua vulgariter Boel appel
lant et nos in latino sermone Mansos possumus apellare 
earum fundis inter se, prædiisque inter se, fundis ipsis adja
centibus adæquandis.

Paa denne höift simple Maade opnaaedes den Fordeel at 
enhver Byemand hk en lige faa god Jordlod fom enhver af de 
övrige Byemænd, ogfaa bleve ved denne Jordens eller Mar- 
kens flrimmelvife Deling alle Lodderne til Byen lige ftore. Af 
den foranförte Aarfag og efter den nu befkrevne Delingsmaade 
er det Fælledslkab udfprunget, fom med faa Undtagelfer har 
fundet Sted i hele Europa, og dets Tilværelfe vifer klart, at 
den nys angivne Oprindelse er rigtig. Noget lignende synes 
efter Tacitus, (de moribus German. 26) allerede at have fun- 
det Sted hos de gamle Germaner; Agri pro numero cultorum 
figcr han ab universis per vices occupantur, quos mox inter 
se secundum dignationem (ikke efter Stand og Værdighed, som 
nogle have villet forftaae dette; men efter min Mening, efter- 
fom een Byemand lkulde i Folge fin ftörre eller mindre Deel- 
tagelfe i det Hele, have flere Agre, eller bredere Agre) parti
untur. Facilitatem partiendi camporum spatia praestant. 
Delingen var let, da der var Jord. nok. Det er til Forundring
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hvor nöie Tacitus befkrivcr denne Jorddeling, aldeles over- 
eensflcmmende med den Forestilling vi ovenfor have givet om 
denne ældgamle Methodes Oprindelfe.

At Lodderne paa denne Maade bleve lige gocle er klart, 
da enhver Byemand fik fin Lod fordeclt over hele Marken i 
fmaae Stykker, altfaa allevegne af det gode fom af det flette. 
Og det fees da let at der behövedes ingen Beregning eller Ud- 
maaling sor at beftemme Loddernes Störrelfe. Naar Agcrfkis- 
terne paa begge Sider gjordes lige lange, fa a beftod den lige 
Uddeling til Byemændene blot deri, at Agrene gjordes lige bre
de for de Byemænd, der fkulde have lige meget Jord, og bre- 
dere for den, der fkulde have mere end de andre. Hvor me
get Jord enhver Ikulde have, var altfaa bellemt nok ved at 
udmærke den hele Strækning, fom man vilde optage til Mark, 
og til at beftemme dette, tog man nodvendigviis den hele Ar- 
beidskraft i Betragtning, fom samtlige Forenede kunde anvende. 
Sandfynligviis fkeedte ikke hele Markens Opdyrkning paa een 
Gang, men flere nye Agerfkifter indtoges .alt eftersom man saac 
at man behövede eller kunde overkomme mere.

At de gamle Danlke Bool laae i Fælledslkab, eller havde 
Agre om Agre med de ©vrige Bool i Byen, var da en nödven- 
dig Folge af Jordernes Deling, og det fees ogfaa tydelig af den 
förfte Passus i 58 Capitel af nye Sjcllandlke Lov.

Denne Forklaring om Fælledslkabets hidtil ikke nokfom 
bemærkede Oprindelfe og egentlige Aarfag, er vigtig, deels for- 
di den tydelig vifer at Jordfælledfkabet, hvor meget man end 
nu har derimod, fom gandlke upaffcnde med vore Hjelpemidler 
og Methoder, langt fra ikke, fom man ofte har villet mene, er 
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udsprungen af Uvidenhed og Stupiditæt hos vore Forfædre, og 
har været vedligeholdt faa længe allene af flavitk Vedhængen 
ved det Gamle; men at dets lörfte Valg har en faare fund og, 
fra alle Sider betragtet, rigtig Tanke til Grund, og er kun vcd- 
bleven fordi man længe ikke havde nogen anden ligefaa fund 
og rigtig Tanke at lægge til Grund for en nye og bedre Ind— 
retning, indtil man omlider, i Taxation af Jordene, fik et Mid— 
del, der med al dets Ufuldkommenhed dog nogenlunde kunde
bruges. Deels er ogfaa hiin Forklaring over Fælleclslkabets Op- 
rindelfe os her vigtig, fordi man deri feer Aarfagen, hvi Bole
nes Jordlodder vel maatte blive ligeftore i hver enkelt Bye, men 
at de ikke kunne være lige ltore i alle Byer eller i alle lig
ne af Landet, og at fölgelig ethvert Forlog til at udregne den 
geometriske Störrelfe af et Bools Tillæg af Jord er forgjeves, 
naar man forlanger nogen almindelig Regel, ligefom ogfaa et
hvert Forfög fom hidtil er anftillet for at gjöre faadan Udreg- 
ning er, fom vi i det Folgende vil fee, gandfke og aldeles 
mislykket.

Men, endlkjöndt da Lodderne, vel lige ffore og lige godo 
i enhver enkelt Bye, kunde ikke være ligeftore eller lige gode 
i alle Byer, gives, der dog een almindelig Grund til at indseer 
at alle Jordlodder til Bolene i Landet paa en vis Maadc, eller 
efter en vis Maaleftok betragtede, ikke kunde afvige betydeligt 
fra hinanden i oeconomisk Störrelfe, lkjondt de juli ikke havde 
samme geometriske Areal. Enhver, S0111 kjender noget til 
Agerdyrkningen, dybere end til dens Overflade, veed at en- 
hver Jordlod til fin Drist udkræver en vis Arbeidskraft; at den- 
nc maae ftaae i Forhold til Jordloddens Störrelfe, eller til den 
Mafic af Arbeide, denne behöver for at drives til Fuldkorn-
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hed; og at del er til Spilde, Skade og Tab naar Arbeidskraf- 
ten, som haves tilrede S01' Loddens Dyrkning, er for ftor eller 
for liden; ligeldia, at naar man ikke er iftand til at lempe Ar- 
beidskrafien til Jordlodden, bor denne lempes ester hiin, for at 
tilveiebringe det nödvendige Forhold, hvilket er ingen blot Spe- 
culation, men en Sandhed fom paatrænger lig, og föles ved en- 
hver Jordlods Drift- I de ældfte Tider maae Arbeidskraften 
være den Störrelfe, fom beflemte Markens Störrelfe; thi den 
var, fom den er endnu altiid indskrænket eller hegrændfet, 
hvorimod der i de ældfte Tider ikke kunde fattes Jord. Denne 
Begrændsning af Arbcidskraft, fom enhver Locltagcr i en Op
dyrkning maatte fole,, maatte ogsaa bringe ham til at önlke at 
hans Jordlod fik netop den Störrelfe, S0111 hans Arbcidskraft 
kunde bcftride, paa det at Jordlodden ikke fkulclc blive kor ftor, 
eller S0111 Columella siger, ikke skulde blive stærkere end Dyr
keren: ikke heller for liden, faa at Dyrkeren fik uanvendelig 
Arbcidskraft tilovers, kom folgelig vilde være tabt eller fpildt. 
Dette nödvendige Forhold mellem Markens Udstrækning og 
Dyrkerens Kraft ved kinaae Jordlodder, om hvilke alene der 
kan være Tale, naar man tænker paa et heelt Lands Opdyrk- 
ning, eller Uddeling; dette Forhold, kige vi, træffes aller
bedst, eller egentlig talt,, alene derved, at Jordlodden gjöres, £aa 
Hor, og kaa liden at den uelkræver kun een Plov til lin Drift, 
da alt det Gang- og Spændarbeidc, fom en Gaard behövcr kan, 
ester alle Tiders Erfaring, beftrides med de Folk og Arbejds
dyr der udkræves til det Antal af Plove, fom behoves til Lod- 
dens Drift.

For at indfee, hvorledes ved Bolenes förfte Indretning 
Jordlodderne kunne faac omtrent den oeconomiske Störrelfe,
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fom vi have antaget fom en nødvendig Betingelse, uden at no
gen egentlig nöiagtig Afmaaling af Agrene videre end for deres 
Bredde, behövedes, ville vi fremfætte den Omgangsmaade, fom 
rimeligviis har været brugt. Vi antage da, at on Samling af 
Lodseiere forene lig for at opflaae deres Bopæl paa en vis 
Jordflrækning, og vilde dele denne imellem hinanden, faaledes 
at Enhver erholdt en lige faa god og lige faa ftor Lod, som 
enhver af de andre Lodtagne, og enhver af dem en Lod af 
faadan Slörrelfe i oeconomilk Hcnfeende at den kunde fode 
en Familie, og drives med een Plov. Begyndelfen til Anlæg- 
get har vift nok været at beftemme, hvor Landsbyen fkulde 
ligge, fandfynligviis ogfaa Byggepladfen og Huustoften for hver 
af de Lodtagnes Gaarcl. Dernæft udfaae man den Strækning, 
hvor det förfte Agerfkifte fkulde være, udmærkede delte, og 
deelte det i begge Ender i Agre mellem de Lodtagne ved 
virkelig Maat. Efter Eragtning kunde det omtrent fkjönnes, 
om de Agre enhver fik af dette Agerlkifte vare tilfammen faa 
meget, at de udgjorde Jord nok for een Familie, eller en Plovs 
Drift. Var man af den Mening at det var ikke nok, faa tog 
man en anden Strækning ind til et andet Agerfkifte, deelte 
dette ligefom det förfte, og naar endog dette endnu ikke var 
nok indtoges et tredie Agerfkifte, og faa videre indtil man 
havde nok. Som et Beviis for at man faaledes er gaaet frem, 
med förft eet Agerlkifte, cg liden med flere til det Hele blev 
hvad man anfaae tilstrækkelig, kan det gjelde: at de længfte 
Agerlkifter paa en Byemark, nætten altid ftöde op til Byens Ga
de, eller dog ligge nær derved; hvorimod de fmaae eller mindre 
Agerlkifter ligge fom osteli mod Udkanten af Byemarken; hvil-
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ket viser at man ved Byemarkens forfte Deling har tagct forfl 
de nærmede Jorder under Dyrkning, og gjort Agrene der lan
ge, fordi man kunde fkjönne at Jordloddernes oeconomilke Stör- 
relfe endnu ikke var overtraadt, og fiden da man mærkede at 
man kunde overkomme mere, optog man flere, men mindre 
Strækninger og derved fremkom de fmaae Agerfkifter ved Ud
kanten, og inde i Marken felv paa Steder, hvor enten Bakker, 
Mofer, Soer, Kjær, Bække o. f. v. ikkun tillocle at danne finaa 
Agerfkifter. Jeg tilftaaer at, paa ikke faa Byemarker findes 
fmaae eller korte Agerfkifter umiddelbar op til Byen eller Bye- 
gaden, men diffe korte Agerlkifter have ikke altid hört til 
den egentlige Mark, men været de i Jydtke Lov faa kaldte 
Soorne Tofter,• det er Dele af Agerlandet, fom Byemændene 
vare blevne enige om at bruge bom Toft, en Beftemmelle 
fom endnu den Dag i Dag er kjendelig af Benævnelfen Tofte 
.Agre, fom for Udskiftningen fandtes paa faa mangfoldige Byemar- 
kcr, og nu vel ere forfvundne, men findes endnu paa de oeco- 
nomifke Karter. Bolene havde Underafdelinger, Ottinger, 
Fjerdinger og Mark Sölv-Jorclcr, hvilket fees af Ch. III. Reces.

Af denne oeconomilke Grund beftemmes i Almindelighed 
en Jordlods patTende Störrelfe, hvilken altfaa flet ikke angiver 
noget geometrisk Maal; hvilket desuden vilde være uanvende
ligt i forfkjellige Arter af Jordsmon. Ilovedfagen er at Lod- 
den kan drives tilgavns uden Spilde af koftbar Arbeidskraft; og 
at den, under denne Bctingelfe, er tilstrækkelig til at ernære 
en Familie. En Jordlod i tung fei Leerjord af en vis Stör
relfe kan være nok til denne Hénfigt, naar en maalkce tre til 
fire Gange ftörre Lod i lös fandet Jord ikke frembragte meer 



encl hiin efter lige faa meget Arbeide. Jordlodderne, eller Bo
hne, maae derfor fra Begyndelsen af have været meget ulige i 

Störrelfe, og det er i alle Lande et aldeles forgjeves Arbeide at 
udregne deres geometrifke Areal, undtagen efter indirecte Data, 
og Conclufioner af difl'e, thi derved bliver det undertiden mu- 
ligt, og det cr faaledes ikke umuligt med en Art af Nöiagtighed 
at angive hvor Hort et fordums danlk Bool har været, hvilket vi 
fkulle fee i det efterfølgende. Nu omftunder kan man vel ved 
vores flörre Erfaring gjennem en nöiagtig og omhyggelig Tax- 
ation forud beftemme Störrelfen af en Jordlod, fom kan drives 
med een Plov og ernære een Familie. Men i Agerdyrkningens 
Barndom var det gandfke umuligt, undtagen ved den forklarede 
Jorddelingsmaade, ved hvilken man kunde indtage nye Ager- 
fkifter af Fællederne, næar man mærkede at de gamle ikke 
forflog.

Bekjendtfkab med Landenes oeconomifke Indretning fra 
ældre Tider af bekræfter ogfaa, at det endog i vore Tider er 
faaledes fom vi have antaget at det maae hos os have været fra 
Forftningen af; nemlig at de allerflefte Jordlodder for Bonde- 
standen ere faadanne i Europas Lande at enhver kan drives med 
een Plov, og med det Apparat denne forudfætter, og af det Menne- 
Ike-Antal, en Bondefamilie fædvanligen har. Et Bcviis for denne 
Paaftand kan föges i den Mærkelighed at Benævnelfc-n af en Plov 
og et Plovfpand eller Plovens aarlige Arbeide, er bleven brugt, og 
tildeels bruges endnu til Navn for et Beboelfcs-Sted for en Bon
defamilie paa Landet. Saadanne Benævnelfer ere: Jiichart (af 
det romcrfke Jugerum), Joch, Pflug, Hacke, ligefaa Middel- 
alderens latinfke Benævnelfer: Caruca, Carucala, Bovata,
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Aratrum, lutter Navne paa en Plovs eller et Spænds Arbeide 
fom ere gangne over til Betegnelfen af en Jordlod. Hvor faa— 
dan Lighed ikke findes, f. Ex. i det gamle Danmark, mellem 
Flov og Bool, tör man troe, at nagtet Ligheden fattes i Nav- 
nene, inaae Lighed dog være i Tingene, og at altfaa et Bool, 
i oeconomifk Störrelfe, var lig faa meget Jord, som kunde liol- 
des under tilborlig Dyrkning med een Plov, og var tilflræk- 
kelig til at ernære en Familie.

Et Bool hos os var da hvad vi nu kalde en Bondegaard. 
hvad i Middelalderen heed Mansus, Curia, og det famme 
fom Hide eller Hyde i Engelland under Angel£achferne og £e- 
nere. Suhrn siger ogsaa Hift. a. D. p. 248, at Mansus er Tyd- 
fkernes Huf, Hube, de Danlkes Bool. Schottgen (Gefehiclite 
Markgraf Conrad des Grotten p. 256, 58, 6o) liger: at Mansus 
ikke har betydet Jord af nogen vis Störrelfe : S. ogsaa Mosers 
Patriotische Phantasien II. Th. p. 142. Hyde i Engelland er en 
Benævnelfe, hvilken man meget mislykket har hos os overfat 
med Hud, {corium}, sordi Hide paa nye engelfk virkelig bcty- 
der faa, eller og fordi man allerede i vort Sprog havde de 
norfke Huder, hvilke dog, fom en egentlig Pengetaxt, flet 
ikke höre hid, ligefaalidet fom Overfættelfen fra det formeente 
cngellke. Oprindelfen til dette Ord i engelfk er angelfachlisk, 
i hvilket Sprog Hide, eller Hyde betyder det famme fom Bool, 
et Bofted med Jord til, {tectum’, hyden i. e. tegere}, paa iislanlk 
hydda, at skjule, belkytte, hvoraf det danlke, at hytte, at 
vogte, og en Hytte, Af det angelfachfilke har Ordet, ligefom 
Bool hos os, forplantet lig baadc paa Stednavne og andre Ord

FW. Sei. hift, o% fhilosoph. Skr. I Deel 1821. N n 



i det Tydfke, i Ilude, faafom Boxtehude, Dockenhude, i hüten, 
vogte, Obhut, auf sein Hut sein, o. S. v., ogfaa i engelfk i man- 
ge Navne paa Steder med Endelserne hide, hithe. Man kun- 
de troe at dette Navn paa et Boeftcd havde S111 Oprindelse 
fra den ældgamle Skik: at bruge en Hud til at dække en 
Hytte med; men allerede meget tidlig har en Afgift in Natura 
fundet Sted, fom blev betalt med Huder-eller Skind, hvilket 
fees af Tacitus: Annal. Lib. IV. Cap. 72, hvor man finder, at Dru- 
fus paalagde Friferne en Afgift in usus militares af Oxe-Hu
der in natura. E11 faadan Afgift fanelt fiden Sted i Engel-

✓

land, den faa kaldte Hidagium, hvilken dog fnart blev foran
dret til en anden Afgift end virkelige Huder, ligefom den og- 
faa blev, eller maafkee fra Förftningen af var en Pengeafgift i 
Norge. Imidlertid maa denne Hidagium dog i Engelland, have 
været beftemt efter Bool eller Bollecler; thi liden blev Afgiften 
Hidagium, Hydagum} Hidgildium lagt ligefrem paa Bofteder, 
fom nu kaldtes Hides eller Hydes. Saaledes paaböd Vilhelm 
Conqueftor Aar io85, de unoquoque aratro, i. e. hyda ter
rae totius regni at fkulle fyare sex solidos. (S. Ancherfen 
Diss, de tributo coriorum norvegico og Sammes Diss, de hi- 
da veterum Anglorum. In Opusculis minor ib. Bremae 1775).

En faadan Hyde i Engelland var ganelfke fom vort Bool, 
et Sted mcd Jord, men uden beftemt geometrifk Störreife; thi og- 
faa i Engelland har man fundet, hvad jeg har paaflaaet om vo
res Bool, at derved forftocles faa megen Jord, fom kunde drives 
med een Plov. Dette bevifes af folgende Sted hos Spelman 
(i Glossarium p. 177 confer, med pag. 261), misit autem rex 
Gulielmus Anno io85 quinque justitiarios suos per unam- 
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quamque Scyram, id est provinciam, Anglioe, et inquirere 
fecit per jusjurandum qvot hidæ, id est jugera uni ara
tro sufficientia per annum essent in unaquaque villa. Hvor- 
af sees tydeligt, at en diide var faaniegcn Jord, som kunde dri- 
ves med een Plov.

Esterat have af Tingenes Natur, og efter Beskaffenheden 
hos andre Nationer, viift hvad et gammel danfk Bool maae ha- 
ve ^æret, gaae vi nu over til at underföge, hvad der er vun- 
det ved deres Arbeider, fom have betragtet Sagen sra et andet 
Synspunkt, og som have villet trænge dybere ind, end vi have 
anseet for nyttigt, og vi ville faae at fee at deres Arbciders li
det eller flet intet Held, har ingen anden Aarfag, end den, at 
de ikke have kjendt, eller villet lade den Forklaring gjelde, 
fom vi have givet.

Det er især i de nyere Tider, at man har bragt den Paa- 
fland paa Bane, at Danmark allerede sra Oldtiden af har været 
ordentligt opmaalt og inddeelt i Bool, fom fkulde have havt 
en beftemt geometrisk Störrclfe, og man har endog tildeels 
angivet denne Störrelfe.

I ingen af vore gamle Love og Forordninger, eller i no
get gammelt Skrift, hverken i Valdemar den II. Jorclbog, eller i 
noget af de mange af Langebek, fra vor Middelalder bekjendt- 
gjorte Skrifter, findes noget, fom retfærdiggjor faaclan Paaftand, 
eller rigtigt forftaaet, hjemler den. eller de derover fremfatte 
Beregninger-

For ikke at misforltaaes, maae jeg dog bemærke, at jeg 
allene paaftaaer dette forfaavidt, at man har villet antage, at den 
formeente Opmaaling, eller Jorddeling fkulde været udgaaet fra 
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nogen offentlig Auctoritæt; thi at faadan Opmaaling eller Jord- 
deling maae have havt Sted, som en blot privat Sag, har jeg 
netop sögt at bevise.

D en allerældfte Auctoritæt, hvoraf man har villet bevife, at 
et Bool havde en beftcmt geometrifk Störrelfe, og fom er, om 
jeg ikke feiler, den Kilde, hvoraf alle Beregningerne derover ere 
mere eller mindre foranledigede, er en Haandlkrift (uden Tvivl 
fra det i5d.e Aar hundrede), af Jydlke Lov, fom findes i den 
Arna - Magnæanlke Samling paa Univerhtets Bibliotheket under 
No. 12 blandt Octaverne, hvor en Skoliafl eller Glosfograph har 
tilföiet en Deel Anmærkninger, fom fynes at figte til at underrette 
om et Bools Störrelfe og Underafdelinger. Men i denne Glofle 
(fom ogfaa anföres afSuhm, fkjöndt ikke ganlke rigtigt, i Scriptor. 
Rer. Danicj Tom. Vil. p. 555-556), forekommer intet, fom leder 
til noget Begreb om et Bools geometriske Störrelfe, naar man ikke 
misforftaaer Stedet, hvilket er hændet, bom vi siden faae at fee.

Af denne Glolfograph, eller af nogen Optegnelfe, fom 
Remmer med ham, maa A. Berntsen have taget den Efterretning, 
han i (Danmarks frugtbare Herlighed 2 Bogs i Part S. 20) 
meddeler om gammel Jorcldeling i Danmark, thi i det væsent
lige flemmer lian overeens med ham.

Skoliaftcn figcr: 24 Furer (suZcr) gjör en Ager.
2 Agre gjör en Fyeringh Jord.
16 Fyeringh gjör en Otting Jord (hoc est.
32 Agre gjör en Otting Jord).
4 Fjerding et Bools Jord.

A. Berntfen liger r 24 Raffter eller Furer gjör en Ager.
2 Agre en Fjering.



2.83

16 Fjering *—— 5a Agre ea Otting Jord.
8 Ottinger zzz et licelt Bools Jord.

Skoliaften gjör Forfkjel paa Fyeringh og Fjerding. Det 
sidftc var 4 af et Bools Jord; hiint zzzz 2 Agre :—. af 1 Ot- 
ting og 1 Otting f af et Book Berntfen adskiller ikke dilfe to 
Benævnelfer, men bruger blot det ene Fjerding, ved hvilken 
Feil han har forvildet Flere.

I diffe Beftemmelfer findes intet, foin antyder nogen be- 
ftemt geometrifk Störrelfe af Jorden til et B00I. Skoliaften ta
ler intet om Agrenes Længde, ja ikke engang beftemt om de
res Bredde, thi 24 Furer, fom han her nævner, er intet mindre 
end beftemt, fölgelig er det umuligt at beregne derefter en Agers 
Qvadratindhold. Derimod vil man finde, at diffe Data gandfke 
vel kunne forenes med vores i det Foregaaende fremfatte Fore- 
ftilling om et Bools Jorders Oprindelfe, og Affætning mellem 
Byemændene, da, fom vi have antydet, der imellem diffe kunde 
ikke være Spörgsmaal om Agrenes Længde, fom enten var bc- 
stemt ved Agerfkiftets Beliggenhed mellem andre Skifter, faa 
at en Ager i et Agerlkifte, altid var mod Enderne begrændfet 
ved en Andens T ver-Ager i det tilftödendc Agerlkifte, og var 
altfaa beftemt og uforanderlig, eller ogfaa, naar Agerlkiftet ftödte 
med Enden ud til Fælleden, da det var ligegyldigt om en Aland 
plöiede derudi eller ikke, og faaledes forftörrede fin Ager, da 
han egentlig ingen fornærmede derved, og enhver fom Vilde, 
kunde gjöre ligesaa. Den Broflholdenhed, S0111 Boolseiere siden 
ofte klagede over, og fogte ,at faae rettede ved Rebning, beftod 
deri, at Naboerne havde plöiet fra dem, d. e. tiltaget dem af 
andres Agre efter Bredden. De hos Skoliaften, og hos A. Bernt- 
fen fremfatte Beftemmelfer ville da ikke sige andet, end at Ag
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ren fkulde have den bemeldte Bredde — 24 Furer, hvilket 
maae have været anfcet for*  en paffende Bredde for en Ager, 
og en almindelig Vedtægt for at hindre, at Agrene ikke fkulde 
blive for brede, hvilket lireed imod Henfigten, nemlig at for- 
dele ethvert Bools Jorder over hele Marken, i meget fmalle 
Strimler eller Agre. Agrenes Bredde er for nærværende Tid 
höift ulige, men derfom jeg fkulde dutte efter de mange Agre 
jeg har fpecielt maalt, vilde jeg troe, at den oprindelige Bredde 
af en Ager har været imellem 9 og 12 Alen, hvilket, naar en 
Plovfure antages liig g Tommer, paffer ret godt til A. Bernt- 
fens 24 Furer.

Med A. Bcrntfcns Efterretning lod man fig længe nöie; 
förlt i de fildigere Tider, da man, efter Aanden i de nyere Ind
retninger, ikke kunde tænke fig nogen Mark bcftemt, uden at 
dens Areal var angivet i Qvadratmaal, foretog man Underfö- 
gelfen paa nye. Og da var Tefirup (Krigsarmatur S. 413) den 
förfte, fom paaankede Berntfens Melding, hvilken han, meget 
vreed, affærdiger, fom faa gal og forftyrret, at den.ikke er 
værd at nævne. Uden Tvivl er det, fom meeft har flödt ham, 
dette, at Berntfen kun ubeftemt angiver en Agers Bredde, men 
taler flet intet om dens Længde, og fölgelig gjör det umuligt at 
beregne' Qvadrat-Indholdet. Men jeg haabcr at have godtgjort, 
at der aldrig ved Bools-Indretningen har været, eller behövede 
at være, Spörgsmaal om Agrenes Længde. Og jeg paaftaaer at 
A. Berntfens blotte Taushed derom, maatte vække faadan For- 
modning, thi A. Berntfen er vift ikke nogen vankundig For- 
fatter, hos hvem man kunde vente en faa grov Feil. I frugt
bare Herlighed 5 B. 3 Part forklarer A. Berntfen Omgangs- 
maaden ved Markrebning, og her tales, uagtet han anförer or-



denllige Exempler paa fine Regler, aldeles intet om Agrenes 
Længde men blot om deres Bredde, og samme Taushed be- 
mærker man ogsaa i de Reebningsforretninger vi have tilovers, 
f. Ex. i den, som Teftrup (Krigsarmatur S. 414) anförer, hvor 
ligeledes kun Agrenes Bredder og det tilmaalte i Bredden nævnes. 
Et tydeligt Beviis paa hvad, vi have forhen paaflaaet, at der var 
vod Bolenes Uddeling ikke Spörgsmaal om andet end Agrenes 
Bredde, aldeles ikke om deres Længde, ifölge vores forhen 
gjorte Bemærkning.

Teftrup fkrev 1755, og man bekymrede fig hverken om 
ham eller A. Berntfen og Bool indtil 1774, da Torkel Baden i 
Beikrivelfcn over den nye Indretning i Landbruget paa Godfet 
BernstorfT, hvor han faavel i Indledningen fom siden S. 91, 
9.5, fremtraadte med en Forklaring, fom maatte forbaufe ved 
fm Fuldstændighed og Klarhed, i den Grad, at man frilles til 
at öhlke, den ogfaa maatte være rigtig, paa det man dog een 
Gang kunde komme til Ende med faa vanlkelig en Sag. Alen 
desværre, endnu er Sagen lige nær, og Badens Paaftand, der 
fkulele afgjöre den endelig, er et alt for haandgribeligt petitio 
principii, at den lkulde kunne udholde nogen Kritik. Saa- 
ledes skriver Baden: den itörfte Strækning af Agerland fom til 
den Tid (nemlig mange Aarhundrede for Vahlemarcrnes Tid) til- 
liörtc ct Bool, udgjorde et Areal af otte Tonder Land, i5ooo 
gamle fjellandlke Qvadratalen beregnet til hver Tönde Land.” 
Efter at have fögt at forene fin Mening med A. Berntfens Da
ta, tilföier han ’’men da A. Berntfen beretter os allene Agernes 
Bredde (dette er ikke rigtigt fom siden vifes) i de allerældfte 

' Tider, uden at tale om deres Længde, fäa bliver Arealet af en 
Ager, og fölgelig af ct heelt Bool, os ubekjendt indtil denne er 



2,86

■'tulfundcn.’’’ Han vedbliver: ’’den Fornöielfe, jeg fandt i at un- 
dersöge denne ligefaa ældgamle, fom ordentlige Inddeling af 
Landet, gav mig Anledning til at opdage: at Markernes nuvæ- 
rende Inddeling i Agerfkifter rimeligviis var en Levning as de- 
res förfte Inddeling i Boolsjorder, og denne Formodning bragte 
mig paa den Tanke, at man ved at underföge de Agerlkifters 
Længde, der laae til de Byer, fom efter deres Situation kunne 
anfees for de alleræhlfte, tillige {kulde udfinde det gamle Maal, 
der paffede fig bedfl til den af A. Berntfen angivne Bredde. 
Dette lykkedes mig. Jeg fandt at de Hefte Agres Bredde inde- 
holdes tolv Gange i Agerfkifternes Længde fra den ene Hyde- 
Ager, (en Tvær-Ager, Hoved-Ager, fommefteder i Sjelland, en 
Forplöining), til den anden at regne, og ved denne Længde 
tillige Noglen til den Beretning nysnævnte Forfatter (A. B.) har 
givet os om Landets allerældfLe Inddeling, uden felv at kunne 
give Efterkommerne nöiere Oplysning om famme end det, han 
formodentlig har’ uelfkrevet af Andre.”

’’Efter denne Sætning” vedbliver Baden ’’udgjorde altfaa 
en Ager i de allerældfte Tider et Paralellogram, hvis Sider ud
gjorde i Længden i5o og i Breden Alen, (hvilket han i 
Forveien S. gi, efter A. Berntfen har forklaret faaledes: 1 
Ager er 21 Furer, eller 4 Favne Jord og altfaa en Agers Bred
de beftod den Gang af 125 Alen nye Maal). To Agre = 1 
Fjerding ;—- i5o Alen i Længde og 25 i Bredde; 4 Fjerdin- 
ger eller i Boot et Paralellogram af i5o Alen Længde og 
100 i Bredde, fölgelig et Areal af i5ooo  Alen, 16 faadanne 
Fjerdinger gjör f Boot og 32 et heelt Bool, og delte beftod da 
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af 8 Tönder Land, löooo O Alen gammel sjellanchke Alen be
regnet til hver Tönde Land.”

Denne Forklaring er, fom man seer, tydelig'nok; men alli
gevel udholder den ingen Prove. Med al min Agtelfe S01' den 
Kly gtighed, som Forfatteren har tilfælleds med lin hele Fa- 
milie, kan jeg ikke andet, end forundre mig over, hvorledes han 
har kunnet falde paa denne Forklaring; og jeg vil nu anföre 
de Grunde, paa hvilke jeg maa anfee den hele Beregning og 
Forklaring for urigtig, og Sagen for ligefaa ubcflemt og mörk 
fom för.

Min förltc Indvending imod Badens Beregning angaaer 
Maaden, hvorpaa han vil have udfundet Agcrnes Længde, og 
overalt den Paaftand, at Længden var tolv Gange Bredden, 
ellcr 125 X 12; en Paaftand, fom jeg for fagde, var petitio 
principiithi han fremfætter fin ubevifte Supposition lom et 
Beviis sor Sagen. Hans Supposition: at Agernes Bredde inde
holdes tolv Gange i deres Længde, er ikke allene ubeviist, men 
den er ubevislig, og urigtig. Selv har jeg opmaalt nogle hun
drede Agerfkister, og jeg har kjendt langt flere end dem, jeg har 
opmaalt, men jeg har aldrig fundet det ringelte, kom berettiger 
til nogen Slutning fra Agernes Bredde til Agerfkifternes Læng- 
de ; og jeg paaftaaer, at det er kun faare faa Agerfkifter, fom 
ikke er længere end i5o Alen, og at der gives Agerfkifter af 12- 
1 600 Alens Længde. Jeg beraaber mig herover paa enhver Land- 
maaler og Landinfpecteur, ja paa enhver Bonde, eller anden paa 
Landet bekjendt Mand. Jeg beraaber mig paa alle de mange 
fenere originale oeconomifke Karter, famt paa de mange liun- 
drede saakaldte Alodel-Böger over Matriculeringen i Ch. 5tes
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Tid, hvilke gjemmes i Rentekamrets Landmaalings Archiv. Ba
den har faaledes Uret i denne Paaftand, at det maa være en- 
liver ubegribeligt, hvorledes en med Landvæsen og Agerdyrk
ning faa fortrolig, og desuden lkarplindig Mand har kunnet af -/
nogle enkelte Exempler lade fig forlede til denne almindelige 
og faa urigtige Slutning.

Da faaledes den ene Factor i Badens Multiplication er 
aldeles urigtig, faa kan hans Product, eller et Boolsjords Qva- 
drat-Indhold naturligviis ikke være rigtig. Men for endvidere 
at bevife dette, vil jeg nu godtgjöre, at Badens anden Factor, 
nemlig Agernes Bredde, er ikke heller rigtig. Han antager (S. 
gi) at Berntfen har givet os en Agers Bredde til 125 Alen. 
Hvor han har fundet dette hos A. Berntfen? En Ager, lader 
han A. Berntfen lige, er 24 Furer, eller 4 Favne Jord, to Agre 
gjör en Fjerding, 52 Fjerdinger et heelt Book Baden har ikke 
lagt mærke til, at A. Berntsen, efter vor forhen gjorte Bemærk
ning, har taget Feil i Betydningen af Ordet Fjerding. Ved at 
fammenligne det gamle ljellandfke Maal med vort nuværende, 
siger Baden, er det bekjendt, at en fjellandfk Jordalen beftod af 
25 Tommer indtil Ch. 5tes Tid, da den blev reduceret til 2 4 
Tommer. (Forholdet af den gamle Alen til den nye var 1007 
; 1000) og at altsaa en Agers Bredde beltod den Gang af 125 
Alen nyt Maal.

Hvad Badens Paaftand angaaer: at A. Berntfen figer, at en 
Ager er 4 Favne Jord, da finder jeg dette ikke hos ham. Kun 
et Sted nemlig: (Frug tb. Herligh. 2 B. 1 P. S. 20) ftaaer et 
Sted, fom Baden upaatviv lelig har Henfyn til, men fom flet 
ikke figer, hvad han ladei' ham lige. Hem ftaaer intet videre 
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end at 4 Favne Jord gjör 8 Mark Sölvsjord, hvilket ikke kom
mer Paaltanden ved;, thi at 8 Alark Sölvs Jord var en Ager 
ftaaei’ ingenfled, og kunde ingcnftcd ftaae. Men endog an
taget, at der stod med rene Ord: at en Ager vai’ 4 Favne Jord, 
faa var i Favn jo 3 Alen, altfaa en Ager 3 X 4 = 12 Alen 
gammel fjellandfk Maal bred, hvilket ikke er Alen nyt 
Maal, men kun omtrent lirk-

Saalcdes er den badenfke Forklaring paa alle Sider om- 
givet af Urigtigheder, og bidrager aldeles intet til Oplysning al' 
Sagen.

Fra Baden af, 1774, hvilede Spörgsmaalet gandfke, indtil 
gandfke uventet Juftitsraad Aabye Aar 1816 (I Jordeiendom- 
mens Skyldfætning, eller Matriculering, famt de ældre og nyere 
Matriculeringer l'or Danmark i Almindelighed, og for Bornholm 
i Særdeleshed, af Th. jlabye , Kbh. 1816), lcilighedsviis tog 
Spörgsmaalet atter for, og anstillede en nye Beregning, og gay 
os en nye Forklaring.

Denne Forfatter er overmaade vis paa fin Sag og (S. 29) 
paaftaaer han reent ud, hvad Andre kun have vovet at antyde 
og formode: at Jorderne vare maalte og inddeelte til Skat efter 
Mark Guld, altfaa efter en offentlig Foranftaltning.

Vilkaaret for hans Oplosning af Spörgsmaalet om et Bools 
geometrifke Störrelfe, er en ham egen Maade at forklare den 
forhen anförte af Suhrn citerede Skoliaft til Jydfke Lov paa; 
hvilken Skoliaft dog Aabye bcflandig, af Misforftaaelfe, anfeer 
for den ved fin Gloffer over denne Lov bekjendte Bifkop Knud.

For at beregne en Ager, fom Grundstørrelsen sor et Bools 
Jord antager han, som A. Berntsen synes at antyde, (a St. S.

O o 2 
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gi) cn Agers Brede sor g Alen. Alen angaaende Længden 
gaaer han I111 egen Vei. Han antager, at naar Skoliaflen, efter 
Suhms Citat figer, et qvelibet .Ager habet XXIII1. fwer ^sul
ci) faa betyder dette ikke Agerfurer, og troer at det er Suhm, 
fom urigtigt har forklaret fwer med sulci’ men fwer fkal, efter 
Aabye, være en Fyfreftang, en Maaleftang, pertica? hvilket, 
föier han til, man kan fee af A. Berntfen, der figer, 24 Rafi- 
ter eller Furer gjör en Ager.

En saadan Rafte, Fure eller Reeb, bliver Aabye ved, fom 
man brugte til Agermaaling, var 9 gamle Alen i Længden. At 
di ffe Rafter, eller Furrer, maae forftaaes om Længden af Agern e 
finder Aabye desmere rimeligt, foni A. Berntfen tillige opgiver 
en Agers Bredde at være et Reeb eller 9 gamle Alen.

Ifölge diffc Forudsætninger, fkulde en Ager være g Alen 
bred og 9 X 24 = 216 gamle Alen lang = ig44 gl. Qva- 
drat Alen Indhold, hvorefter man ved at regne videre, finder 
et Bools Areal zzz 56 Td. Land nye Maal. (Baden fandt et 
Bool at være ~~r~, 8 Tonder Land).

Spörgsmaalet bliver nu atter, er ogfaa denne Regning 
rigtig ? Alt kommer igjen an paa, om Agerens Længde og 
Bredde ere rigtig antagne. Men man vil fnart finde det mod
fatte.

For det förfte, har det vel for cn Deel Medhold af A. 
Berntfen, at en Agers Bredde var 9 Alen, men ogfaa kun til
deels. A. Berntfen figer: (5 B. 5 P. S. 416, 417) ”et Reeb 
regnes g Alen (eractis at være i Bredden aff en Agers fulde 
Lsengd) holdes derfor fore at man nu omftunder ikke til it 
Reeb aff noget vift Maal, er eller kan være forplict og tilbun- 



den, men at man efter de Steders, som fkal maaiis, deris Un- 
derlkeed af Længde og Bredde haver at lempe og rætte.” Der- 
S01U heri snides' Hjemmel for den Paaftand: at en Agers Bredde 
var 9 Alen, hvilket jeg ikke kan troe, kaa har Aabye Ret, 
undtagen for faavidt, at det dog endnu ikke er bcviift, at Maa- 
let fra A. Berntfens Tid, eller den gamle fjellandfke Alen, gjaldt 
ogfaa i de ældlte Tider.

For det andet; hvad Agerens Længde angaaer, da be
roer den af Aabye angivne, ene og allene paa hans Forkla
ring af Orclet fwer i Skoliaftens: qvelibet Ager habet X.XIIII. 
fwer (hoc est sulci'} sammenholdt med A. Berntfens 24 Raffter 
eller Furrer gjöre cn Ager, hvoraf han gjör fwer, Rafft til 
en Maaleftang eller Fyrreflok. Jeg anmærkede herved, at det 
er Skoliaften fclv, og ikke fom Aabye mener, Suhm, der for
klarer fwer ved sulcus. Saaledes ftaaer förft (Langcbecks Scrip- 
tor. VIL Tom. pag. 555 fwer, sulci} og fiden (1. c. pag. 556 
XXIIII. sulcos, hoc est, fwer. Var endog sulci paa det fortie 
Sted en Oplysning af Suhm, faa er dog gandlke vift det ficlfte 
Sted af Skoliaften felv, fom altfaa maa antages, at have meent en 
Agerfure. Hvad A. Bcrntfen angaaer, da er det unægteligt at 
han ved at lige Raffter, eller Furrer, har forflaaet eet og det 
famme. Men Aabye gaacr videre, og paaltaaer, at A. Berntfen 
maae anfee Raft, Fure og Reeb for eensbetydende, foreli, figer 
han, en Furre er en Maaleltok, og det famme fom Rafft, eller 
R.eeb, 9 Alen i Længde. For denne Paafland anförer han 
ingen videre Grund, end at det er rimeligt, at Raffter og Fur- 
rer lkal forflaaes oin Agerens Længde, da A. Bcrntfen paa et 
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Sted angiver en Agers Bredde at være 9 Alen; (Urigtigheden 
heraf har jeg ovenfor viift).

Det er ellers underligt, at Aabye i sin Forlegenhed, har 
overfeet det, faavidt jeg kan fkjönne, beeiste Beviis for fin 
Mening, fom han havde kunnet finde hos A. Berntfen selv, thi 
denne siger: (5 B. 5 P. S. 451), ’’Markrebning at være en 
Jorchnaaling med Reeb eller Raft,” hvoraf man unægtelig læ- 
rer, at man ved Rcebning brugte enten et Reeb, eller en Raft 
til at maale Jord med.

Men A. Berntfen har dog upaatvivlelig i det paaberaabte 
Sted med de 24 Raffter eller Furrer forftaaet een og famme 
Ting. En Maaleftang kan han paa ingen MaacLe have meent 
ved Raft, fom Synonym med Fure; thi ved det Ord Furre, 
mener han gandfke asgjort ikke andet end Agerfure, sulcus j 
dette er klart deraf, at den ticlt anforte Skoliaft, med hvem A. 
Berntfen Remmer overeens, udtrykkelig figer: at han ved fwer 
forftaaer sulcus, en Agerfure. Dernæft fkriver A. Berntsen 
her Furrer, ikke Fyr, uagtet han ellers i fiti Bog paa mange 
Steder fkriver Fyr, hvor han taler om Fyrretræet.

Det er derfor, mener jeg, aldeles afgjort, at A. Bernt- 
fen paa det anforte Sted rigtig nok har tænkt hg en Plovfure, 
ikke en Fyrreflok eller Maaleltang. Spörgsmaalet kunde nu 
være hvad, A. Berntfen da har forftaaet ved Rafft, fom han 
bruger eensbety elende med Fure. Og jeg tilftaaer at jeg hver
ken i det iislandlke eller ældre og nyere Danfk eller fra Al- 
muefproget, kjender noget til Oplysning, om hvad, der har bragt 
A. Berntfen til at bruge Raft fom Synonym til Fure.
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I nogle Egne af Engelland har man det Ord Raftering^ 
fom betyder en Art af Plöining, der fvarer til vores Rispning, 
(S. Jethro Tulls Jlorsehoing husbandry, paa flere Steder). 
Maafkee man igjennem det angelfachfilke Sprog kunde finde 
noget til Oplysning om dette Ord,

Lr det da tilfulde beviift, at Skoliaflens Fwex og A. 
Berntsens Furre, er intet andet end en Plovfure, og ingenlunde 
en Maaleftang, l'aa bortfalder Aabyes Regning ganclfke, og med 
den det ficlfte Forfög paa at udregne et Bools Jords geometri- 
fke Slörrelfe; et Foretagende, fom efter den forhen givne For- 
klaring om Bolenes Oprindelfe, vil altid sorblive et frugteslöfl Ar- 
beide, undtagen ved indirecte Slutninger. Men ved Hjelp af clifFe 
troer jeg det er muligt at ledes til Kuncllkab om et Bools om
trentlige geometriske Störrclfe.

Naar man antager vores førhen frem fatte Foreflilling om Bo- 
lenes Oprindelfe, og om den Grundsætning, fom var Reglen fol
deres Indretning: at et Bool maatte beftaae af faa megen Jord, 
fom kunde dyrkes med een Plov; og at dette ikke i ældre Ti
der kunde være synderlig forlkjelligt fra hvad det er i vore 
Dage, og erindrer man, at de nuværende Böndergaarde virkelig 
endnu have omtrent denne Slörrelfe, faa, eta en Plovs Land nu 
udgjör efter et Middeltal, 60 Td. L. geom. M., faa har dette væ
ret omtrent et Bools oprindelige Störrelfe, fom følgelig' har væ
ret imellem 60-70 Td. Land, efter Jordbundens Beskaffenhed»

Men mærkeligt nok bliver det altiid, at den Mening om 
en ældgammel Opmaaling af Landet er bleven faa almindelig, 
og faa antagen. Vi komme i det Folgende til at omtale denne 
Mening, naar vi i næfte Afhandling forföge at beftcmme No- 
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get orn den faakaldte Mark Guld og Mark Sölvs Vurdering. 
Her anmærke vi blot, at mange Forfattere fynes at være til- 
böielige endog til at anfee faadan Opmaaling fom et Værk af en. 
offentlig Auctoritæt; i det mindfte taler Baden, og tildeels Kofod An- 
chcr næsten fom om dette maa have været deres Mening. Selv 
Suhm, som dog neppe har forflaaet Sagen saaledes, udtrykker fig 
paa en Maade, der nogenlunde kan anfees for i det mindlle 
ikke at være modfigendc. Han figcr faaledcs i: Indledningen 
til Valdemars Jordbog, i de laDgebekfke Scriptores FH. Tom. 
p. 515. ’’Discimus ex hoc catastro (JKalclemari secundi) ex
inde, adhibitis in subsidium diplomatibus, omnem terram 
fuisse dimensam ac forte certiori modo qvam hodie', og liden 
pog. 5i6 dixi bene institutam agriculturam et Agrimensuram 
fuisse olim in Dania. Ilaec mea sententia confirmatur se
quentibus. Nu anförer han at Abbed Suger, en samtidig Skri- 
bent, liger hos Duchesne in Scriptoribus francicis, om en vis 
Jordllrækning, antiqv o fune geometricali Franco
rum et D anorum concorditer metito collimitat. 
Quæ verba invicte monstrant Danos et Norvegos, qui a se- 
culi 10 initio Normanniam inhabitabant, ab antiqviSsimis 
temporibus agrimensura (Reebning, ut in nostris antiqvis 
legibus vocatur) fuisse usos. Sed maxime momentosus locus 
exstat apud Th. Rudborne {in Historia majori TFintoniensi 
apud TFhartonium in Anglia sacra Tom I. p. 237, quando 
sic loqvitur de rege JFilhelmo IT undo statim missit Justi- 
tiarium per totam Angliam singillatim per comitatus Sl 
inquirere fecit, qvot aera vel jugera terræ, quidque uni mi
liti sufficere posset, fecit que inqvirere de urbibus et villis 
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et viculis ad quid in solidam ascenderit. Inqvisivit etiam, 
qvot animalia possent sufficere ad unius hydæ culturam &.c; 
alle diffe Optegnelser bleve samlede i den faa kaldte Domesday- 
book, (som nu er trykt). Dcrester melder Suhm, at T. Baden 
i et Skrift om Hartkorn, hvoraf dc förfte Ark hayes paa Kon
gens Bibliothek, men fom ikke blev færdigt, eller, fom jeg troer, 
blev undertrykket af Forfatteren felv, mener, at Engellænderne 
fom Undertvungne have antaget faadan Opmaaling efter de Danfke, 
en Mening, fom Suhm vel ikke tör billige; men han anfeer det 
dog for uvift, om denne Indretning cr kommen til Engelland 
fra Danmark, eller til Danmark fra Engelland; det förfte maa- 
fkec under Knud den Store; hvorhos han amnærker, at allerede 
i det 9 Sectiln en frnr Tfnel af Etigclland lod. danfke Love.

Efter at have anfört Suhm, er det overflødigt at frem- 
fætte de Yttringer, man finder hos A. Berntsen, T. Baden, Te
strup, Kofod Ancher o. ff, angaaende en formelig offentlig Op- 
maaling og Jorddeling i Danmark i de ældftc Tider. Vi ville nu 
efterfee, hvad de Suhmfke Allegater egcnllig betyde, og om de 
fige andet end hvad, der fuldkommen kan beftaae med vores 
Paaftand: at Bolenes Jorder ere uden nogen offentlig Aucto- 
ritæt blevne delte -i ældgammel Tid ved Landsbyernes Indret
ning, og Jordernes förfte Opdyrkning; at denne Deling er fkcet 
privat mellem Lodseierne felv, blot ved at beftennne Agernes 
Bredde; og at Bolenes Areal var, og maatte være, og meget 
vel kunde være ubeflemt.

Bctræffcnde det förfte efter Abbed Suger af Suhm anförte 
Citat, hvilket efter Suhms Sigende invicte monstrat, at Danlke 
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og Norfke allerede i det 10de Seculum kjcndte og brugte Recb- 
ning, da er herom ingen Tvivl. Og naar man blot antager at 
Danmark har været beboet og dyrket i dette nævnede Sc- 
éulum, saa ftemmer Suhms Paafland fuldkommen med min, som 
gaaer ud paa, at Reebning har været kjendt her i Landet, faa 
lidligt fom Landet har været beboet og dyrket, altfaa meget 
længe for dot 10de Aarhundrede. I Stedet hos Abbed Suger: 
antiqvo fune geometricali fr ancorum et dariorum concorditer 
Sie., kan jeg ikke fee andet end, at de Danlke dengang brugte 
et Reeb til Jordmaaling. I mine Tanker er dut den Omflæn- 
dighed, at de brugte et Reeb, fom har været paafaldende for 
Abbed Suger, eller de Franfke; thi uden Tvivl er Brug af et 
Reeb til Agermaaling en færegen ældgammel danlk Skik, da 
Romerne, og efter dem, de fydlige europæifke Nationer, gamlfke 
vift brugte hertil en Maaleftang; hvilket jeg flutter af cle mange 
Agermaal, der findes hos dem, og fom tyde ]3aa en Stang, faa- 
fom pertica, og deraf pertiché, perche, perch', rod (engelfk) 
pol', virga, virge, verge', Ruthe, Rod o. fl.

Det Sted hos Rudborne, fom Suhm citerer, og kalder 
maxime momentosus, og jeg allerede forhen har anfört rigtigere 
efter Spelman i Glossar, archaeologico, hvor det er taget af 
Annales wer liense s, (hvilke ere trykte i Gales Scriptores
Angliæ vol. II. p. 155), figer ikke videre, end at Vilhelm Con- 
qvæftor udfenelte Juflitiarii over hele Riget — til hvilken En- 
de? — ikke for at opmaale og inddele Landet; men blot for 
at optegne og underföge {inquirere fecit}, hvor mange Hydæ, 
der var (altfaa fra ældre Tider) i hvert Grevfkab, fölgelig for 
at underföge, hvorledes Landet var indeleelt af Indbyggerne felv: 
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ikke for at inaale, eller for at dele det paa nye; og Domesday- 
bool', hvori alle dille Optcgnelfcr bleve indförte, er altfaa ikke, 
fom nogle have meent, en nye af Vilhelm I. forfattet Catafter, 
men blot en Fortegnelfe over, hvorledes Jorderne fandtes af
delte Aar jlo85, fom en Indretning fra ældre Tider. Desuden 
var det ingen Folge, at fordi Engelland havde været op- 
maalt og deelt, fkulde Danmark ogsaa være maalt og deelt, 
paa den Grund, at Danlke kunde have indfort Saadant i Engel
land, eller lært det der. Stedet hos Spelman tyder ikke heller 
hen paa noget Sligt. Overalt læres intet af dette Sted uden 
dette, at Engelland fra meget gamle Tider bar været inddeelt i 
Hydæ, og været afmaalt deri, ligel'om jeg har fogt at bevife, 
at Danmark var det i Book Og begge Landes Maaling og 
Deling har været en privat Sag.

Ingen af de Forfattere, fom have været af anden Mening 
om de danlke Bool, have angivet nogen Kjendsgjerning, eller 
noget Datum, som beviser nogen offentlig Deling. Selv de af 
Suhm citerede Forsattere frembyde intet directe Vidnesbyrd, 
og noget saadant Vidnesbyrd, kjcnder jeg ikke, enten af noget 
Diplom, eller Document, eller noget directe hiftorifkt paalideligt 
Udsagn, fo m beviser at nogen faadan offentlig Foranftaltning 
har fundet Sted.

Alen, Nogle have dog troet det. Hvad har da givet An- 
ledning til denne temmelig almindelige Troe? Saavidt jeg kan 
skjönne, har denne Mening havt folgende tre Foranledninger: 
For det förfte, har det dunkle Minde om Reebningen ved Jor— 
deines förfte Opdyrkning gjennem Sagn vedligeholdt fig, endog 
indtil de fikligere Tider, da man for længe fiden havde glemt 
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den rette Sammenhæng; For det andet, vedligeholdtes Tanken 
om Jordmaaling ved den Reebning, kom endog i nyere Ti- 
der blev brugt, ja bom var ved Lovene felv anviift i enhver 
Trætte om Jord; Endelig bragte den saakaldte Mark Gulds 
Vurclerifig af Jord, hvorved man nælten altid tænkte sig en Art 
af Matriculering, ogsaa paa den Mening, at faadah Matriculering 
ikke kunde finde Sted, uden en foregaaendc Jordmaaling.

Jeg flutter med det Spörgsmaal • naar en almindelig of
fentlig Jorddeling fkulde have fundet Sted i Danmark, maatte 
dette ikke da været lkeet længe inden det 15 Aarhundrede? 
Thi var den omtrent fra den Tid, maatte Jydlke Lov fore ct 
langt beftemtere Sprog i Rebningsfager end den nu gjör; og 
var det vel fandfynligt, at baade Saxo, og Knytlingefaga fkulde 
tie om en Foranstaltning, der maae have været omtrent famti- 
clig baade med Saxo og Forfatteren af hiin Saga, og hvilken 
dog, fom legal eller publik, neppe kunde gaae af uden Mod- 
ftanel og Uvillie fra Folkets Side? — Og er det rimeligt at til— 
lægge de raae og ukyndige Aarhundreder for Valdemarerne, et 
Foretagende, fom unægtelig endog i fin ftorfle Simpelhed, forud- 
fætter en Deel Duelighed. Endnu mange Aarhundreder fenere 
var det undertiden vanskeligt at faae Reebningsforretninger for
færdigede, og A. Berntfen figer udtrykkelig, at man til dette Ar-' 
beide, af Mangel paa duelige Folk, maatte lade Reebningsmæncl 
komme til Sjelland fra Lolland, eller omvendt.

Men ligcfom man er berettiget til at fpörge: naar don
■ ' ' 

fornieente almindelige offentlige Opmaaling, og Inddeling afjord, 
fkulde have fundet Steel? faa kan man endvidere med ftorfle 
Föie spörge om: til hvilken Ende lkulde nogen af de ældre 
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Regjeringcr lade den foretage? Man vil fvare: Förft, for at 
betrygge hver Mand i fin Besiddelse; men ved don Reebning, 
S0111 Loven felv tilltod, sörgede hver Aland nok kor at forblive 
i den Besiddelse, som han ved Bolenes förfte Indretning i 
Landsbyerne var een Gang sat i.

For det Andet: for i denne Boolsindretning at have en 
Catafter, hvorefter Skatter og Afgifter kunde paalægges. Men 
det er bekjendt, at i de ældre Ticler havde Danmarks Konger 
hverken Lov eller Ret, eller Myndighed nok, til at paalægge 
andre og flere Skatter end dem, Almuen godvilligen samtykkede 
i. Og hvilke ere overalt de Skatter, foin efter faadan Maaleftok 
fkulde være paalagte i de ældre Tider? Jeg veed ingen, fom 
kunde regnes herhid, uden det fkulde være Erik Plovpennings 
Plovlkat, om hvilken vi iövrigt vide lidet, eller intet bcftcmt; 
men denne Skat blev ikke paalagt for imellem is4o og ia5o. 
Ligcfaa lidet vide vi noget om Erik Menveds Guldkorn-Skat, og 
denne var, ligekom hiin, ikke paalagt efter nogen Jordværdi, 
men efter Plov, d. e. efter Bool, hvorfor ogfaa ftundom Tof
ten, eller Huustoften, bruges, bom hele Boolcts Repræsentant, 
eller HoveddeeL Saalecles synes Bolene, eller Huustofterne ester 
Skaanlke Lov 4 B., og Valdemars Jordbog, (pag. 515), at have 
været ansatte til Lctliing, Stuth og Innæ.
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IL

Om Mark Gulds- og Mark Sølvs-Jorder.

Ligefom den Mening: at Danmark allerede fra de ældfte 
Tider fkulde have været opmaalt, og inddeelt i Bool, er op- 
konunen uden ringelte Medhold af Historien, eller af Tingenes 
Natur og Gang, faaledes er det ogfaa blevet een af ikke Faae 
antagen og meget forfægtet Paaftand, at Landet i gamle Tider 
har været ordentligt lkyldfat, ved en Art af Matriculering, fom 
fkal være udtrykt ved Jordernes Taxation som Mark Gulds 
eller Mark Sölvs Jorder; lamt at denne Taxation fkulde være 
fkeet ved en offentlig Auctoritæt, ligesom hiin Opinaaling; og 
nogle have endog troet, at Valdemar den Andens Jordbog er 
en Catafler, som indeholder denne Skyldsætning for Jorderne.

Begynder man at undcrfoge denne Mening noget nöiere, 
faa bemærker man ftrax Historiens fuldkomne Taushed om 
faadan offentlig Skyldfætning; dernæft feer man snart, at Val— 
demar den Andens Jordbog er ingenlunde en Matricul for 
Landet, men er blot en Fortegnelfe paa Kongens Patrimonial- 
gods og Domainerne. Endelig fporer man i vor Skatters og Paa- 
lægs Hiflorie ikke nogen Folge, eller’ noget Brug af denne Skyld- 
fætning; eller findel’ nogen Skat eller noget Paalæg indrettet efter 
faadan Maalcftok. Det maae desuden ikke glemmes, hvad forhen er 
bemærket, at i de ældre Tider havde Kongerne hverken Lov eller 
Ret eller Magt fil, at paalægge andre Skatter end faadanne, fom Al- 
muen godvilligen vilde forftaae fig til. De cnelte Skatter, jeg finder 
Kongerne have paalagt i Middelalderen, (og för denne var der 
aldrig Spörgsmaal om Skat; thi om Odins fabelagtige Næfcfkat 
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kan her ikke være Tale) er Erik Plovpennings Plovlkat (hvor
om fee Grams Noter til Meursius pag. 266); men denne Skat 
var ikke paalagt ester Jordtaxering, men efter hele Bool, eller 
Plo ve. Denne Plovlkat forekommer i Regifirum Redituum 
ad Episcopum Roskildensem pertinentium circa Annum iSyo 
hos Langebek, Scriptor, Tom. VII. pag. 521, dimidia marci 
argenti vel*  quatuor denariorum de qvolibet aratro, og i Li
ker Ar husien s., {ibid Tom. PA. p. 417) tales om denariis 
aratralibus, om diffe Plovpenge ellers ere fra Erik Plovpen
nings Tid. Videre Erik Menveds Guldkorn-Skat, fom fynes at 
have været et Kornpaalæg, og var ligeledes paalagt Bolene, eller 
efterPlove. Ilteden for at antage en ubeviislig, og ubeviift almin
delig Skyldfætning, hör man efter mine Tanker forftaae de Ste
der i Jydlkc Lov, og alle lignende Steder i vore gamle liifto- 
rifkc Meldinger, hvor Udtrykkene om Mark Gulds- og Mark 
Sölvs - Jorder forekomme, efter en gandfke anden Forestilling, 
fom leder til en forfkjellig Forklaring, der ikke alene i lig felv 
er höift naturlig og rimelig, men tillige fuldkommen tilstrækkelig 
til at finde ud af alle de Vanskeligheder, diffe Udtryk ftundom 
kunne mcdföre. Antager man at denne Markgulds Taxering aldrig 
fra det Offentliges Side har havt Steel, hvilket er lige faa lidet 
hiftorilk bevilft, som den er, ligesom alle Cataftre, og Matricule- 
ringer af Jord, under ville Forudsætninger unødvendig, og var 
i de Dage meget mere end nu, umulig til nogen taalelig Grad 
af Nöiagtighed, med mindre den gjöres paa Erfaringens Vei; 
antager man, siger jeg, at denne Skyldsætning efter Alark 
Guld aldrig har været til; men agter paa hvad der maac / 
nödvendig lkee i ethvert Land, hyor Jorderne ere for aller- 
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störfte Deel bievne private Eiendomme, bom i Danmark alle
rede i meget gamle Tider, og hvor man tillige meget tidlig 
havele faaet et Pengebegreb, nemlig Mark Guld og Mark Sölv, 
ved hvis Hjelp man fkattede Tingenes relative Værdi; agter 
man da, figer jeg, paa hvad der vil, og maac fkee med Jorder, 
naar de i en lang Række af Aar underkafles idelig Omskift
ninger i Handel og Vandel, ycJ Kjöb og Salg, Udlæg for 
Gjchl, Magelæg, Arv o. S. v., faa, da der kun i enkelte Tilsælde 
kan være Sporgsmaal om et ligefrem Bytte aflige ftore Værdier i 
Jordeiendommé, maatte man tidlig gribe til at beftemme Jords 
Værdi efter en anden Maaleltok end Jord, og hertil maatte 
af utallige Grunde de ædle Metaller bruges, og Beftemmelfen 
fkeedte i de Udtryk, man een Gang havde, nemlig i Mark Guld 
og Mark Solv.Paa denne Maade maatte i en lang Række af Aar de 
allerflcfte Jordeiendomnie erholde en, ved forcgaaende Transactio- 
ner efter Erfaring lempet, beftemt og almindelig bekjcndt Værdi 
eller Priis, regnet efter Guld eller Sölv, og faaledes maae om- 
fider i ethvert Land, alle Jorder, og egentlig alle famtlige 
Ting, erholde en Art af Vurdering, en Gulds Korthning, (af 
virda, vurdere), hvilken, hvad Jord angaaer, fom udfprungen 
af lang Erfaring, og bekræftet af denne, maae være uendelig 
paalideligere, end de Matrieuler og Cataftre, de fenere Tider, 
med meget Hovedbrud, og uendeligt Slæb, og uhyre Bekoft- 
njng, tilveiebringc, og anfee for nyttigt Arbeide, ja vel endog 
fom Værker, byggede paa Sandheder, fundne a priori, ligefom 
en Taxation af Jord a priori, var en mulig Sag, da dog en- 
hver Matriculering af Jord, med alt lit apriorifke Skin, dog 
flet ikkc er grundet paa Rort andet end paa Facta, fom Erfa- 
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ringe har famlet, og er altfaa ligesaa apofleriorifk, bom de gamle 
Danlkes her fortalte, hændelsesvise eller lcilighedsvise Vurde- 
ring efter Mark Guld og Mark Solv. — Det er denne tilfæl
dige Vurdering af Jordeicndomme, hvortil der haves Henfyn 
i Loven paa alle de Steder, hvor Jordvurdering til Guld eller 
Solv forekommer, og denne Vurdering betyder intet andet end
at Jorderne, ved forrige Ledigheder, ere blevne anfeete for 
at være af den og den Værdi i Guld eller SoLv, hvilken be- 
kjendte Værdi liden brugtes, i Mangel af noget andet Maal, til 
at betegne eller afgjöre Jordernes’ Værdi mod hinanden. Det 
er desuden en afgjort Sag, at Bolene vare fra förft af ligeftore 
og lige gode, °8 lre Mark Guld værd hvert, der kunde da 
ikke nogen synderlig Forfkjel være imellem de hele Bool; og 
mindre Jorddele vare i et vift Forhold til et heelt Bool, en 
Fjerding, en Otting Bool, fölgelig var deres Værdi imod et 
heelt Bool bekjendt, og beilemt ved det hele Bools Værdi.

Overalt lkulde en faadan Skyldsætning have fundet Sted, 
faa maae den betyde, enten at Jord til f. Ex. 5 Mark Guld, 
var 5 Mark Guld værd. Men flemte denne Anfætning med det 
virkelige og bekjenelte, baa behovedes Ansættelsen flet ikke. 
Stemte den ikke dermed, saa var den ikke grundet paa fore- 
gaaende Erfaringer, og fölgelig uefterrettelig og forurettende. 
Eller fkulde Ansætningen betyde, hvilket nogle have foreflillet 
fig, at Jord f. Ex. til 5 Alark Guld, havde aarlig at udrede i 
Skatter eller Paalæg 5 Mark Guld, faa var dette en uhyre 
Afgift, fom flet ikke kunde finde Sted. Thi 3 Mark Gulds 
Jord var et heelt Bool, en Plovs Areal. Antager man 60-70- 
80 Tonder Land g. M., fom omtrent det ftörfte Areal man, i

Fi«/. Sei. hist, øg philosoph. Skr. I Deel 1821. • Qq



Almindelighed, kan drive med en Plov, faa lkulde et heelt 
Bool, af een Plov, af 60-70-80 Td. Land g. Maal aarlig give 
5 Mark Guld, d. e. efter de Dages Beregning = 2i Mark 
Sölv; og da de Dages Mark Guld kan regnes for 144 Specier 
liuomftunder (fee Gude Bericht von SundewTTt S. 22) faa blev 
det af bo-80 Td. Land g. M. aarlig en Afgift af 45a Specier, 
og over 6, 7, 8 Specier pr. Tönde Land, alt efter fom man 
vil regne et Bool for 60 Td. Land 'eller 70 eller 80 Tomler; 
en Afgift, fom det var umuligt, at Dyrkerne i de Dage kunde 
udrede.

Er det da umuligt, at Skyldfætningen kan betyde den aar- 
lige Afgift, Jorden lkulde fvare, saa er der intet andet tilbage 
end at antage, at den har blot betegnet Jordernes Værdi i 
Omfætninger; thi at en Tönde Land, felv i gamle Dage, kunde 
være 7-8 Specier værd eller et Bool af 60-80 Td. Land 402 
Specier værd, er ikke urimeligt.

Skulde det i övrigt i Documenter fra ældre Tider findes at 
Jord i Mark Guld eller Mark Sölv nævnes i faadan Forbindelse 
at man ikke kan andet, end anfee det for at betyde en Afgift, 
maa det mærkes, at paa faadanne Steder, tales fom ofteft ikke 
om lödige Mark, marci puri, men om Pengcmark, marci de
nariorum, hvilket er en gandlke anden Værdi.

- \ / . •

I Modfættelfe af dem, der troe paa en faadan Skyldfæt- 
uing, have dog Nogle havt en anden Mening. Saaledes figer 
Ostersen i fit Glodarium: ”Guldvordning er efter Lovens rette 
Mening, enhver Lodseiers rette Lod og Deel i Marken efter 
lovlig Adkomfl og rolig Hævd, hvilket enhver Lodseier nyder 
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efter Dannemænds Syn, Kjendelser og Taxering til fil Qvægs 
Græsbid paa Fælleden, eftei' Skyld og Landgilde.”

Holberg har forflaaet Udtrykkene Mark Gulds Jord, Mark 
Solvs Jord, ligesom jeg, nemlig at det var Stykker Jord, fom 
vare kjobte S01' en Alark Guld, eller en Alark Sölv, og Jor
derne bære Navn af deres Værdi i Guld og Sölv. (Damn, og 
Norg. Befkrivclfe. Kbliavn 1729 pag. 634). Jeg vil ikke paa- 
staae at denne Yttring er en Folge af at Holberg har gjen- 
nemtænkt denne Sag med ltor Omhue, eller med dyb Grandfk- 
ning, fom overalt Sligt ikke var denne ftore Mands Tilböic- 
lighed, men den fortjener dog at lægges Mærke til, som et 
klart Hoveds fri Anlkuelfe, uforrykket af forudfattede Menin- 
ger, og magelige Auctoritæter.

Om den hele Skyldsætning have vi nu omftunder liæftcn 
intet andet end hiltorifkc, höift tvetydige Minder. Og den har 
hos Skribenterne vedligeholdt lig, fordi man, jo længere man 
rykkede frem mod de nyere Tider, har troet at der nödvendig 
maattc være en Regel, hvorefter Skatter og Paalæg til det Of
fentlige kunde ligncs. Mon man glemmer, at hvor ftor end 
denne Nødvendighed kan være nuomftunder, da Regjeringcrne 
kunne paalægge Skatter naar de ville, og Jordeiendommenes 
Ulighed er faa ftor frem for nærmere ved den oprindelige 
Tilftand, faa gjaldt denne Nødvendighed dog ikke i gamle 
Dage, da, fom jeg forhen har bemærket, Kongerne ikke én- 
gang havde Myndighed til at paalægge Skatter efter Godlbe- 
findcnde; ja de Skatter, vi fpore i Lovene, ere uden Tvivl alle 
fra fenere Aarhundrede end det 15de, og selv difFe Skatter eve 
ikke lagte paa Jorderne ester Skyldsætning, men directe paa 
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Bool eller Plove. Suhm mener i övrigt at Mark Guldvurde- 
ringen blev indrettet i det gele Seculum. Men det förfte Do- 
cument, hvori denne Vurdering forekommer, paaftaaer han 
(Samlede Skrifter S. 222) er fra Aaret 1184. I Registrum 
Redituum ad Episcopum Roskildensem pertinentium circa 
1070 tales flet intet om denne Vurdering, hvor let end faa- 
dant maatte forekomme der, og Sagen fynes allerede da at 
være glemt eller ude af Brug. Det er egentlig i Jydfke Lov 
at denne Vurdering har nogen Betydenhed, for Krigsudredriin- 
gens Skyld.

Mark Gulds Skyldfætningen var da aldeles ingen nöd- 
vendig Sag; den opkom af fig felv, og det er aldeles ikke ri- 
ineligt, at den har været en Folge af nogen Regjcringsforan- 
ftaltning. Det vilde ogfaa være umuligt, at nogen faadan kunde 
have fundet Sted over hele Landet, uden at more bcftemte Min- 
der fkulele vidne derom, da hverken Svend Aagefen, eller fom 
forhen er bomærket, Saxo og Knytlinge Saga tale derom. 
Men i hele Danmark og Sønderjylland er denne Mark Gulds 
Vurdering desuden aldeles glemt udslettet af nyere Forfatning. 
Kun paa eet enelte Sted fpores endnu nogle halv tydelige 
Jævninger deraf. Allerede A. Berntfen (Frügtb. Herlighed, 2 
B. 1 P. S. 25, famt 2 B. 2 P. 5 Kap. S. 128) anförer kun een 
Egn af Landet, hvor den endnu kjendes, nemlig i Flensborg- 
huus Lehn eller Amt, hvor, figer han, Stedsmaal eller Fæfte 
indrettes og oppebæres efter Mark Gulds- og Mark Sölvs-Jorder. 
Men alt hvad han melder derom, löber ud paa den Kundlkab, 
at man i denne Egn i A. Berntfens Tid, det er omtrent i65o, 
mdt endnu nogle Spor deraf, og dille ere der end den Dag i 
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Dag. Saaledes fkriver Niemann (Handbuch der fchleswig- 
hollfteinifchen Landeskunde 1 Th. S. 64). ’’Eine Mark Goldes, 
ein Landmaasz im Lande Sundewitt und im Glückburgisdien, 
ift von verschiedener Grölfe. Oest (Ackertiimsaz S. 42) meint 
es bedeutet so viel Land als einer von Alters für ein Mark 
Goldes, das ist: 144 Species, kaufen können. Auf Sundewitt 
beträgt i Mark Goldes 7 Tonnen Haferlandes oder al T011- 
nen Hartkorns. Eine volle Hufe enthalt gewöhnlich G Mark 
Goldes oder 120 Heidfchefiel/’ Alt dette har Niemann taget af 
Gude (Bericht von der Halbinsel Sundewitt, S. 20, 21), hvor 
der dog anföres noget mere til nærmere Beftenimclse af Sagen. 
Saaledes siger G ude rigtig nok at, ein volle Hufe indeholder 6 
Alark Gulds Jord, men tillige at der ogsaa gives Hufer til 7, 
8 og g Mark Gulds Jord. Han bemærker at en Hufe Landes 
betyder et Grundftykke, welcher nur ein halber Ritterpferd 
hergiebt, at ein Pflug Landes, hedder et Bool; at 1 Mark 
Guld er gandfke ubeftemt, og at dette Udtryk brugt om Jord, 
betyder faa meget Jord, S0111 man i gamle Dage kunde kjöbe 
derfor, eller for 1 Mark Guld efter den gamle Tids Beregning 
lig 8 Mark Sölv, og efter vore Penge 144 Specier. Ved denne 
Beregning er antaget, at Sölvels Priis var i de Dage meget 
ftörre i relativ Værdie end nu, og at dct forholdt fig mod vor 
Tid, fom omtrent 1 : 2, eller at 1 Mark Sölv i gamle Dage 
havde omtrent den famme \ ærdie fom to Mark nuomftunder. 
En Mark Gulds Jord er da af meget ulige Störrelfe, 5 Mark 
Gulds Jord kan omtrent udgjöre 8 Tönder Hartkorn; 8 Tomler 
Hartkorn regnes til ein Pflug, altsaa til et Bool. — Dyssel i 
fin Indenlandsrcife, Pontoppidan o. fl. regne ligeledes 1 Plov 



til 8 Td. Hartkorn, men Voigt (i det dantke Monarchies Skat- 
tevæfen S. 20) antager 12 Td. Hartkorn til en Plov, men jeg 
anseer 8 Td. Hartkorn for at være det rigtigere, da deraf kom- 
mer omtrent at 5o - 60 Tönder Land geom. Maal er en fuld 
Plovs Drivt, hvorimod de 12 Td. Hartkorn efter Voigt give en 
Plov 80-100 Td. Land, hvilket i Almindelighed nok er 
for meget Jorcl til at' drives med een Plov.

Paa dette nær, veed jeg intet Spor af Alark Gulds Jor
der i Danmark, og felv dette, bcvifer dog ikke videre, end at 
den kaakaldte Mark Gulds Vurdering hedder ikke faaledes af 
nogen Skyldsætning, men af Jordernes vilkaarlige Kjöbcpriis, 
samt at et Bool er en Plovs Drist, og anfees for Jord af tre 
Mark Gulds Værdi.

Et Forfög, til at faminenligne Mark Gulds Jord med 
Hartkorn, maae jeg nævne, deels fordi det er det enelte, jeg 
kjender til at udfinde de ældfte Tiders Jorder, og vore Jorders 
cameraliftifke Værdi - Forhold, deels fordi det er meget be- 
kjendt, og mange have bygget meget derpaa. Det er Testrup, 
fom (i S111 Krigsarmatur S. 191) har fremsat det. Han fandt 
nemlig en Dom, udftædt af Nörre Jyllands Landsting, i Aaret 
i55o, hvori Capitulet i Viborg tilkjendes nogle Rettigheder og 
Friheder, fom Capitulet havde kjöbt i Aaret 1209 af Kong 
Valdemar, og hvorfor Capitulet havde givet Kongen Jord, fom 
var vurderet for 5o Alark Guld. Teftrup anförer ogfaa Kong 
Valdemars Brev, hvori Cannikerne, til St. Alarie Kirke i Vi
borg erholde Frihed for al Befværing og Umage med Leding 
og Qværfæde, hvorimod Capitulet havde givet Kongen et Stykle 
Jord paa en Vdoe som kaldes Acker, liggende imellem 
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Mors og Salling, og som gjelder henved oo Mark Guld med 
Hufe og rorende Gods. Brevet er af 12.09. Videre anförer 
Teftrup Kong Valdemars Sons, Kong Abels Confirmations Brev 
paa Kong Valdemars Brev. Brevet (S0111 ogsaa er trykt i Dan- 
fke Magazin) er paa Latin og af 1253, hvori ligeledes figes, at 
Capitulet for de tilftaaede Friheder har bortfkjödet til Kongen 
Capitulcts terram in insula yve dicitur Aker inter Morsar Si 
Saling sita, valentem triginta marcas Auri. — Heraf, liger 
Teftrup, fees klarligen, at den Infel Ager, fom er beliggende 
i Liimfj orden mellem Ty c og Morsöe i Karleby e nu Karby 
Sogn, har i Kong Valdemars Tid været anfeet og taxeret for 
5o Mark Guld, efter den Tids Vurdering. Dette Land, tilföier 
han, ftaaer nu i nye Landmaalings Matricul for 85 Tönder 
Hartkorn og er beboet af 8 Bonder, faa deraf kan klarlig fluttes 
at det, fom i de Tider er anfeet for 5 Mark Guld, kan nu 
anfees for omtrent 8 Tönder Hartkorn.

Men desværre! Sagen er langt fra ikke faa klar, sotn 
den gode Teftrup har forestillet fig. For det förlte, tale I)o- 
cumcnterne ikke om lkyldfatte Jorder, men blot om hvad de 
ere værd, terram valentem triginta Marcas auri, og at Jor
der gjelder (er værd) 5o Mark Guld. — Dernæfl har Teftrup 
misforftaaet Documenterne. Kong Valdemars Brev figer; el 
Stykke Jord paa den Udöe Acker, det vil fige : noget Jord paa 
Öen, ikke hele Öen. Kong Abels Confirmations Brev tiger 
ikke heller insulam Aker, men terram in insula Aker, det 
er igjen ikke hele Öen, men noget Jord, fom ligger paa Öen; 
hvilket dog Teftrup har troet, da han af de 3o Mark Gulds 
Jord paa Öen, foni Capitulet havde overladt Kongen, gjör 
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dide 5o Mark Gulds Jord til hele Öen, som nu er anfat for 
85 Td. Hartkorn; han sammenligner, altsaa en Deel af Öen i 
Mark Guld - Værdi med hele Öen anfat i Hartkorn.

Flere eller andre Angivelfcr, til at udfinde Mark Gulds 
Jorder, ere mig ikke bekjendte, og det er uden mindlte Haab, 
at det nogenfinde vilde lykkes at gjöre faadan Opdagelfe, und- 
tagen ved indirecte Slutninger. Thi Sagen har een Vanskelig
hed, som neppe er overvindelig. Er det, som alting synes at 
bevise, afgjort, at Udtrykket Mark Gulds Jord betyder alene 
Jordens Værdi i privat Omsætning, faa er denne Værdi i lig 
felv ubellemt og vaklende, da mangfoldige Aarfager, faavcl lo
cale, fom temporære og personlige, kunde have Indflydelse, til 
at forhöie eller forminclfke den. Denne Vanskelighed soröges 
ikke lidet derved, at Guld og Solvværdi, ikke blot indbyrdes, 
men imod Jord, kom mod alle andre Ting forandre deres rela
tive Værdi. Allerede hvad Forholdet af Guld til Sölv angaaer, 
er man i Tvivl; ikke at tale om, at det er blot paa en Slutning, 
ikke fra den gamle Tid, men fra den nyefte i65o, at vi antage 
(faaviclt jeg kan fkjönne allene paa A. Berntfens Autoritæt, formo- 
dentlig flottet paa Iyclfke Lovs 5 B. 11 Kap., hvoraf det er klart, 
at i Mark Guld var anfeet for 8 Alark Sölv) at Forholdet hos 
de gamle Danfke af Guld til Sölv var fom 8 til i , hvorimod 
man i Libr. Arhuf. hos Langebck VI. Tom. pag. 427 finder en 
Notice, hvorefter Forholdet var fom 6:1. Nu veed man ikke, 
hvilket Metal Guld eller Sölv var Normalet i den ældre Tid, lige— 
faalidet fom man kjender det fande Forhold mellem dem. Af Man- 
gel paa beftemte Efterretninger, fkulde man fiiart troe, at Gul- 
det har været Normale!. Alark Sölv forekomme lteelfe fom Un- 
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derafdelingcr af Guldmarken. Saaledes tales om i Mark Gulds 
Jord, f Mark Gulds; men derfra nedefter regnes i Mark Sölv.

For ikke at udelade noget, der ltaaer i Forbindelfe med 
denne Materie, nævner jeg, at man paa Færoerne endnu har en 
Jorddeling, kaldet Mark, hvorom kan efterfees A. Berntfens 
frugtbare Herlighed, og Landt om Færoerne. Men diffe fær- 
0i(ke Mark Jord fyncs flet intet at have tilfælleds med de 
forrige danfke Alark Gulds Jorder. Landt mener, at en Alark 
Jord paa Færoe, fom kan udgjöre en Tönde Land, men undertiden 
kun en halv, har, i de ældfle Tider, gjeldet 16 færoelke Gylden, 
dét er fexten Gange 4 Mark gamle Penge. Hvad A. Berntfen (2 
B. 2 P. S. g4 og ug) taler om flige Marker, hvilke han kal- 
der Marker Brende eller Gods, er temmelig uforflaacligt; i det 
mindlte forftaaer jeg det ikke.

A. Berntfen nævner ogfaa (Z. c.) 'at foruden Færoerne 
have baade Orkenöerne og Hetland været anfatte for Marker 
Brende og Marker Gods.

Hvad Hetland (de shetlanclfke Öer) angaaer, da findes 
folgende Notife om Jordinddelingen der i: John Sinclairs Ge
neral View of the Agriculture of the Northern Counties 
pag. 246 i Noten. NB. i Qvarto Udgaven, London 1795.*  the 
arable Lands in the islands of shetland is divided into 
Mark Lands, a very vague term of danish origin. In the 
same parish one Mark of Land is often double another, 
both in quality and extent, in general however to two Acres. 
Mener Sinclair, fom jeg troer, engelske Acres, faa bliver den 
fhetlandfke Mark Jord lig 20,000 danfke Qvadrat-Alen; mener 

Vid. Sei. hist, og philosop/i. Skr. I Deel 1821. R r 
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han derimod lkotfke Acres, faa er det omtrent a4,ooo danfke 
Qvadrat - Alen.

Men uagtet alle de fjernere Ligheder, fom man maafkee 
kunde udpunctere mellem de danfke Mark Gulds Jorder, og de 
færoifke famt shetlandske Marker, er jeg dog aldeles uvis om 
dette nyttede meget for os til at beftemme noget om vores gamle 
Mark Gulds Vurdering, fordi jeg troer, at diffe Marker Jord paa 
Færoe, Örkenöer og Hetland, have fikkerlig ikke fælleds Ud- 
fpring med de danfke, og ere ikke komne fra Danmark. Det 
er bekjendt, at difle Öer ere förlt befatte af Norlke fra Norge, 
ikke af Danlke fra Danmark; havde det fidfte været Tilfældet, 
saa var det rimeligt, at de Danlke havde bragt did deres Jord- 
deling, saaledes som den var i deres Fædreland, og at disTe 
Öers Marker Jord oprindeligen svarede til de danlke Mark Gulds
jorder. Alen nu vide vi, at det var fra Norge, at di (Te Öer ere 
tagne i Befiddelfe, at de længe ftode under Norges Regjering. 
Allfaa er det fandfynligt, at de Norlke, fom bosatte sig der, og 
indrettede Landene, have taget deres Fædreland til Mönfter, 
og ikke Danmark, hvilket flet ikke kunde kalde dem ind. Men 
da nu, S0111 er upaatvivleligt, vores Mark Gulds Regning har 
aldrig været brugt i Norge, saa kan det ingenlunde være den, 
der er indfort paa Færoerne og de övrige Öer. Vel forekom- 
mer i Norge (og det fees af A. Berntfen) at baade Öre og 
Otting Jord, ja endog Marker Jord have ikke været ubekjendle i 
det ældre Norge, men diffe Marker Jorcl have, efter alt hvad 
jeg kan finde, aldeles intet tilfælleds med de danlke Mark 
Gulds Jorder.
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Skulde ellers nærmere Underfögelfe lede til den Indfigt: 
at cle forbenævnede Oers Marker Jord, ere de famine, som de 
danfke Mark Gulds Jorder, faa maatte man, efter mine Tan- 
ker, nodes til at fogc Forklaringen over dette Phænomen, i en 
Forudfætning, som lirider mod hiftorifke viffe Efterretninger, 
nemlig, at det {kulde have været egentlige Danfke, og ikke Nor- 
fke, fom have befat, befolket og indrettet Færoerne, Örkenöer- 
ne og de fhetlandlke Oer; hvilket foruden Hiftoriens Udfagn, 
tydelige ethnographiike Omstændigheder alt for beflcint modfige.

R r 2
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III.
Om Oprindelsen til de i Danmark nu öde, men 

forhen dyrkede Jorder.

I Heder og Overdrev, ja endog inde i Skove, (f. Ex. i 
Grips eller Gribslkov, veften sor Efferem Söe i Sjelland, og paa 
Refsnæs ved Kallundborg, seer man tydelige Spor af Agre paa en 
Jord, som liden blev begroet med en Skov, der nu paa det fulste 
Sted, for det mefte er forfvunden) findes mange Kjendetegn af 
fordum plöiedc, ofte temmelig ftore Strækninger. Di ffe Stræk- 
ninger have i mangfoldige Aar, ja vel i Aarhundreder, ligget 
udyrket i en öde Tilftand, hvis Aarfag man fædvanlig vil finde 
i den Folketomhed, fom Peften, den faakaldtc forte Död, eller 
Digerdöden skal have voldet; en Mening, som fikkerlig ikke kan 
være gandfke rigtig; thi denne Peft havde Sted i Aarene i34g og 
i55o. Men allerede i den fidfte Halvdeel af det tolvte Aar- 
hundrede, under Valdemar den lftc, vidner den famtidige Saxo, 
at faa godt fom Trediedelen af Landet laae öde og udyrket: 
Patriam tot annis piratica laceratam ac ferme tertia ex 
par te ad situm 8c. vastitatem usque redactam, (Saxo Lib. 
,X/ZZ. pag- 280). See ogsaa p. 268, hvor han figer, at dcn 
hele öftlige Deel af Jylland, fra Verify ffel til Eidern, laae udyr
ket og öde, ligesaa den sondre og öftre Deel af Sjelland, Fyen 
ligefaa, og Laaland med; Falfler derimod tog kun liden Skade, 
fordi Indbyggerne floge fra hg. Han tilfkriver dette nemlig Ven
dernes Odelæggelfe og Frygten for dem, og denne Paaftand af en 
famtidig Forfatter, maae man troe. Difle Saxos öde Stræknin- 
ger, ere da gandfke fikkert for det mefte de lamme, fom ellers 
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iilfkrives den sorte Doets Virkninger paa Landets Folkemængde, 
og ere tda 150- 170 Aar ældre end denne Fell, og mange af 
vore nu öde forhen dyrkede Jorder, fom vi kunne kjende end
nu, ere derfor vift fra Valdemar den Förftes Tid, og ikke fra 
den yngre forte Döds Periode. Overalt har denne Peftes Öde- 
læggclfe as Landet noppe været saa næften total, som den ud- 
gives for. Dette kan iblandt andet fees af de roeskildfke Bi- 
fkoppers Jordbog fra löyo hos Langebek, (Scriptor. T. VII); thi 
fkjöndt dct deri ofte bemærkes, at nogle Bondergaarde vare 
ode (desoZaZz), faa er dog diffes Antal langt fra ikke faa ftort, 
fom man fkulde vente, ifald den forte Död tyve Aar iforveien 
havde anrettet faa ftore Odclæggclfer, fom man tilskriver den.

De nu 0de, forhen plöiede Jorder, hvoraf vi nu fee 
faa ftorc Strækninger, især i de jydike Heder, ere derfor 
neppe fra den sorte Döds Tiid af, eller fra i35o af, men 
meget snarere fra den Förfte Valdemars Tid og af den Op- 
rindelfe som Saxo angiver, en Oprindelse fom endog kun- 
de give dem en endnu höiere Alder, thi Vendernes Öde- 
læggelfer paa Danmark ere meget ældre end Valdemar den 
Förftes Tid. Men difTe öde Strækningers nærværende forladte 
Tilltand er ogfaa tildeels meget yngre end Valdemar den För- 
ftes Dage, ja langt yngre end den forte Död. Thi det kan 
mange Steder fpores og paavifes, at diffe ode Jorder have til— 
hort Byer, Torper og encfte Gaarde, fom ere forfvunclnc ved 
at nedlægges til at oprette Herregaarde af, ifær under Fr. I., 
Chr. IH-, Fr. II. og Chr. IV., hvorved Adelsmændene toge de 
Jorder ind under Hovedgaardene, der palfede til Ledigheden 
og lode Retten ligge. Mange af dille forladte Jorder ere ogfaa 
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Agerfkifter og Marker, hvilke Byemændene have med Villie 
forladt kor at optage andre, bedre, eller beqvemmere Jorder i 
Stedet, hvorpaa mange virkelige Exempler ere mig bekjendte, 
og diffe Forklaringer ere maafkee endog nok baa tilfredsstil
lende, fom Saxos; thi fkulde Frygt for Vendernes Odelæggelfer 
have forvoldt at ftore Jordftrækninger bleve öde, faa maatte 
dille Strækninger dog fornemmelig findes ved Söekyflerne, 
hvor Frygt for Venderne maa have virket meeft. Men de öde 
Strækninger, vi tale om, findes for det mcfte inde i Landet i 
Jylland, fom dog neppe var faa udfat for Venderne, somFalfter, 
Laaland, Aloen, Sjelland og Fyen, hvor flige Strækninger ere 
meget fjeldnere end i Jylland, men hvor de ogfaa paa den an- 
een Side, snarere maatte, sor Jordbundens flörre Godhed, blive 
tagne under Dyrkning igjen, end paa de magre jydfke Heder.

Den Indvending, denne Bemærkning opftiiler mod Saxos 
Forklaring over de öde Jorders Oprindelfe fra Vendernes Ode
læggelfer, vinder meget i Styrke derved: at Saxo paa de her 
citerede to Steder egentlig modsiger en Forklaring han forhen 
paa et andet Sted har givet, nemlig p. 158 figer han, at under 
een af hans Konger, Snio, hvilken Hvitfeld sætter omtrent ved 
Aaret 4y6 men Chronologen i Schoubölles Oversættelse af Saxo 
til Begyndelfen af 5te Seculum, indtraf i Danmark en usædvanlig 
ftor Hungersnød formedelll uheldigt Veirligt, fom sordærvede 
al Afgröden (77er summam coeli intemperantiam agrorum 
ubertate corrupta, ingens annonce caritas incidit}. Denne 
Nöd vilde man raade Bod paa ved nogle Overdaadigheds For
ordninger , og Opmuntringer til Tarvelighed; men de blcve 
fnart overtraadte, og man gjorde endog Löier dermed, hvor—
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paa Saxo sdv fortæller et latterligt Exempel, faa Kongen blev 
förft vred, og derpaa {kamfuld over( at hans Bud bleve ham 
til Haan (tam urbana cavillatio iram Regis in ruborem con
vertit, siger Saxo). Hvorpaa to Minilire angave et andet 
Middel, nemlig: at flaae alle gamle Folk og Barn ihjel. 
Men en Dronning, som Saxo kalder Gambaruc syntes dette 
Middel var for grovt, og gav det Raad, at Almuen fkulcle kafte 
Lod om, hvo dei' fkulde drage ud af Landet. — Almuen bi- 
faldt dette — kaltede Lod, og nu droge Mennefkene ud, fam- 
lede sig i Skaane, og gik videre ad Ty dikland — finge Navn 
af Longobarder, og endte tilfidfl, kom man veed, i Ralien. 
Denne Udvandrings Folge for Landet, maa jeg tillade mig at 
anlore med Saxos egne siirlige Ord, da de ogsaa i flere Hen- 
feender frembyde nogle mærkelige Omftændighcder: Interea 
D anorum tellus rarescente cultorum opera, Sulcorumque 
vestigiis situ obductis, sylvestrem induit vultum, et quasi 
nativi cespitis amoenitate deposita, informi succrescentium 
nemorum densitate perhorruit. Quod præsens quaque cam
porum ejus facies prodit. Quæ enim olim feracia jrugum 
jugera fuerant, eadem nunc arboreo stipite conserta visun
tur. Atque ubi olim cultores terram altius versantes va
stas dissipavere glebas, illic nunc enatum nemus servantia 
adhuc veteris culturae vestigium rura complectitur. Quæ 
nisi culture vacua ac diuturno situ vasta mansissent, ne
quaquam unius ruris glebam inter factos arato sulcos lena- 
cesque arborum radices partiri potuissent. Collos quoque, 
quos in plano humandorum cadaverum cuya veterum labor 
exstruxerat, præsens sylvæ congeries occupat. Cernere 
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etiam est crebros petrarum acervos sylvavum saltibus inter*  
sitos, quas toto quondam rura dispersas, ne proscindendis 
ubiqve sulcis officerent, conjectis in struam molibus, ru
stica cura sublegit, malens exiguum agri perdere quam to
tum diffcile repirere. Unde ex eo quod tunc exercendorum 
liberius arvorum gratia agrestium labor egerat, prioris ævi 
populus postero numerosior extitisse perpenditur, qui bre
vibus agellis coiitentus agrestem operam citra veteris culturae 
vestigia cohibet.\ Itaque præsens seculi vultus, capax 
quondam aristce solum nunc gignendis glandibus idoneo, 
agrestemque stivam ac Cereales culmos consita arboribus facie 
se permutasse miratur (Saxo pag. 160). Saxo maa have 
frygtet for at man maafke kunde her kalde hans Paalidelighed i 
Tvivl; thi han tilfoier: Et haec quidem de Snione qvam veris
sime potui digesta sufficiant. Altfaa er det nu, efter Saxo, 
enten Vendernes Odelæggelfe i Kong Valdemar den iltes Tiid, 
eller Longobardernes Udvandring omtrent i det 5 Aarhun- 
drede, at def maa tillkrives, at en ftor Deel af Landet blev öde. 
Hvad Venderne angaaer, da kan det ikke nægtes at jo Saxo 
fortjener at troes, da han levede faa nær de Tider, hvori 
Venderne graderede her i Landene. Men, det han sortæller 
om Virkningerne af Longobardernes Udvandring maae anfces 
for en reen Fabel, eller for en aabenbar Misforftaaelfe, i det at 
Saxo har forbyttet to forfkjellige Udvandringer, eller tilfkrevet 
en Udvandring, som ikke har fundet Sted, hvad der kunde 
med Rette tillkrives en anden, som har virkelig fundet Sted. 
Jeg vil ikke difputere om de uhyre Mennefkeflokke man har 
villet lade udvandre her fra Norden, eller opholde mig ved den
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Lethed, hvormed Historieskriverne undertiden jcvne alle Van
skeligheder, ’ ved at lade hele Nationer lobe fra den ene Kant 
as Verden til den anden, uden ringelte Betragtning af de ftore 
mechanifke Vanskeligheder, faadanne Vandringer allctidcr maae 
have havt. Men den longobardifke Udvandring under en 
Konge, S0111 noppe har været til, undtagen i Saxos Register, 
og af en Aarfag, som den han anförer, nemlig Hungersnöd, 
er dog altfor eventyrlig. Kan en Hungersned, grundet paa uhel
digt Veirligt, vel have faadan Folge? Hvad maae der fkee i et 
Land, som i Aar faacr Misvæxt? — man mangler, man hung
rer, og nogle döe af Hunger — og i næfte Aar Misvæxt? — 
det famme i höiere Grad — i det tredie Aar? ligefaa, endnu 
stærkere. — Men hvorlænge kan fügt vare? — indtil Veirliget 
forandrer sig, og dette vil upaatvivlelig snart fkee i et Klima, 
fom det Danmark altid har havt; og dette maalte jo hine Tiders 
Agerdyrkere ogfaa vide af lang Erfaring. Hvorledes lkulde det 
da falde dem ind, at fortvivle over et Par Aars uheldige Host, 
og derfor forlade den ellkede Arne, og det vante Hjemliv, for 
under et Par ubefindige Mennelkers Anförfel at gaae ud af Ri- 
get, uden at vide, om de kunde naae et lykkeligere Land, inden 
de ilode af Sult? — Overalt har faadan mi Udvandring fundet 
Sted, faa kan det ikke have været uden meget faa Mennefker, den 
befriede Landet for. Lad os end antage, at alle de öde Jorder, 
hvis Spor, Saxo har feet, og fom tildeels fees, endnu, ere 
forladte af diffe Longobarder; hvor ubetydelige ere ikke nu 
diffe Strækninger i det Hele! Og udvandrede kun faa, hvad 
frugtede da Dronningens Raad? Hertil kommer endnu fol
gende : Naar det i Landet blev Spörgsmaal om at udvandre, 
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saa maatte vel dog nogle blive tilbage, da man ikke kan troe, 
at alle tilhobe kunde bifalde en faa voldfom og betænkelig 
Sag; og flig Uenighed maatte opftaae i enhver Lanrlsbye. 
Men naar da nogle af Beboerne i en Bye droge bort, og nogle 
bleve tilbage, faa maatte de Tilbageblevne enten tage de Ud
vandredes Jordei' til lig, og holde dem under Dyrkning, eller 
de maatte lade dem ligge hen, ad situm et vastitatem > kom 
Saxo figer. Det förlte kunde ikke fkee, fordi Bolene vare fra 
förft af saa flore, fom Beboerne kunde overkomme; og man 
finder ikke heller den store Ulighed, fom herved maatte frem- 
ftaae mellem Bredderne af Böndergaardenes Agre. Det andet 
har ikke heller fundet Sted; thi de forladte Agre laae fkifteviis 
mellem alle Byemændencs Agre, hvor de da maatte gaae over 
til Öde imellem de dyrkede Agre; men fligt findes ikke, el- 
ler, der fandtes ikke ved Udskiftningerne faadanne öde Agre 
imellem de övrige dyrkede Agre, men de forladte Marker 
ligge for hg felv i hele Agerfkifler, uden for Byemarkcrne. 
Man fandt vel kaavel i Jylland, som i det Slesvigfke, Alarker, 
som bcftocle af Agre, med mellemlöbende Strimler, begroede 
med Lyng, undertiden lige faa brede som Agrene selv; men 
diffe Lyngflrimler ere ikke forladte öde Agre, men Agerrene, 
fom Bönderne Tid efter anden have ladet blive bredere og bre- 
dere. Paa Grund heraf troer jeg, at den Forodelke af Landets 
forrige dyrkede Jorder, hvilken man, efter Saxo, kunde tillkrive 
Udvandringen, ikke gandfke kan have denne Oprindelse, aller
mindst naar fligt tilfkrives en Udvandring, som vift aldrig er 
fkeet. Om Longobarder virkelig ere komne fra Danmark, 
maae feg lade andre underlege, enten de nu ville conftruere 
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deres Forklaring herover paa en synthetilk Maade, fra Danmark 
til Skaane, Tydfkland, Pannonien og Italien, under Ledfa- 
gelse as Saxo, Kranz og Varnefridi, eller paa en analytifk 
Maade fra Dcliderius og Albuin til Ebbe og Aage, ^de Helte 
baa fro.”

Men vil man endelig ikke give Slip paa den magelige 
Maade, hvorpaa vore öde Jorders Oprindelfe lod fig grunde 
paa en Udvandring, faa burde man dog ftræbe at bringe denne 
Forödelfe i Sammenhæng med en utvivlsom og vis hiftorifk 
Begivenhed. Og dertil veed jeg ingen mere paffende at an
give, i det mindfte hvad Slesvig og Jylland angaaer, end det an- 
gelfachfifke Tog til Brittanien under Hengfl og Horlt i det 
femte Aarhundrede, og fielen oftere, da man mærkede Tingen 
gik an. Denne Udvandring fandt Sted omtrent til famme Tiid, 
som Saxos lombardifke Tog, og til den Tid, da Hvitfeldt an- 
tager, Saxos Kong Snio at have levet.

Man veed tilfalde, at det var Angler, Sachfer og Jyder, 
som forenede udgjorde disfe Udvandringer, for at hjelpe Bris
terne af Dynen i Halmen, mod Picter og Skotter.

Denne Udvandring er ikke fabelagtig, og Jyllands Bcbo- 
ere toge Deel deri. Men fkjöndt den maae have fvækket Fol- 
kemængden meget’, (Helmold vidner dette, og bevifer det og- 
faa af forladte Agre i de llesvigfke og holfleenfke Skove, og 
lignende Folger maae den have havt i Jylland), faa bliver det 
dog, efter min Mening, beftandig et Sporgsinaal: om alle de for
ladte Jordei' bör regnes at have deres Oprindelfe fra denne 
Udvandring? Thi min forhen fremfatte Forklaring over, hvor
ledes det maae nødvendig gaae til i Byer, fom forlades af 
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nogle af deres Beboere, at: enten Agrene blive bredere, eller 
ligge udyrkede mellem de andre Agre, træffer ligesaa godt ind 
ved Jydernes Udvandring som Angelsaclifer, som ved deres 
Bortreise under Form af Longobarder. Enclfkjondt jeg da vel 
indrömnier, at denne Udvandring for en Deel kan have for- 
voldt nogle Jorders, ifær fmaa Byers, aldeles Ödeblivelfe, faa 
er det dog mindre for deri at föge en tilfredsstillende Forkla- 
ring, end for at bringe Phænomenet i Forbindelfe med et vift 
historiskt Factum, at jeg her anförer den angelfaclififke Udvan- 
dring, fom en bedre Udvei til at forklare de öde Stræknin- 
gers Oprindelse i Jylland, (thi for Öerne gjelder den flet ikke, 
da denne Udvandring neppe havde nogen Folge der).

Den hele Sag er ikke vanfkelig at gjöre fig Rede for, 
naar man blot ikke vil föge Oprindelsen til dide öde Stræk- 
ninger i een Aarfag allene, og allene fra een Tiid, da der vift 
nok har været flere, og i forlkjellige Tidsrum. Som den æld- 
fte og for Jylland gjeldende kan man anfee den angelfachfifke 
Udvandring i det femte Aarliunclrede. Dernæft adskillige Kri
ge og borgerlige Uroligheder baacle för og i Middelalderen, 
fra det fjette til det niende Aarhundrcde og fiden ofte. Der- 
paa Fölgerne af Vendernes Röyerier, hvilke Saxo nævner; og 
diffe havde ikke blot Sted paa Jyllands og Slesvigs oftlige Ky— 
fler ,men tillige paa alle Öerne, længe for Valdemar I., som om- 
sider gjorde Ende paa ditfe Røverier, hvilke tilfulde vidne om 
Danmarks daværende Asmagt, og de Tiders Kongers matte 
Regjering, om fligt ellers behover noget videre Beviis. I 
de Aarhundreder, bom ere bortrundne siden Valdemar den 
Förftes Tid, har Landet feet flere Begivenheder, som kunne, 
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og upaatvivlelig have voldet at mange Byer ere odelagte og de
res Jorder forödede, hvoraf feg blot vil nævne Oprors Kri- 
gen i Jylland i Chr. 5 Tiid, og senere denne Halvöes Be- 
fættelfe af fjendtlig Magt under Chr. 4, og Øernes med under 
Fr. 5; hvorved mange Byer bleve aldeles öde. Endelig, og 
fom jeg troer det *vigtigfte , mange Byers Mccllæggclfe til at 
oprette Herregaarde, hvilket ifær fandt Stcd under Frederik 
den Anden og Chriftian den fjerde, da de flefte ab de danfke 
Herregaarde ere oprettede.

Det forhen anförte Citat af Saxo, fom indeholder en 
Belkrivelfe over dille öde Jorder, der er paffende endnu i 
Dag, frembyder nogle andre Mærkeligheder, fom jeg vil gjöre 
opmærkfom paa.

Saxo fynes blot at tale om Jorder, som forhen have væ
ret dyrkede, og nu ere begroede med Skov. At Saxo figer, at 
de ere begroede med Skov, vifer at Jorderne ere blevne 0de nie- 
get længe inden hans Tid; thi de ftore Skove, han taler om, maa 
i det mindfle have været 3-4 eller flere Aarhundreder gamle 
til hans Tid, og Jordernes Ödebliven var altsaa i det mindfle lige 
faa gammel, eller endog ældre til Saxos Tid. Nu findes de flolle 
faadanne Jorder begroede, ikke med Skov, men med Lyng. Diffe 
öde Marker ere meget hyppigere i Jylland, end paa Öerne, hvor 
de rigtig nok, især i Sjelland, findes begroede med Skov. Paa 
Öerne har den frugtbare Jordbund foraarfaget, at forladte Mar- 
ker ere tagne under Dyrkning igjen, hvilket ikke paa den fan- 
decle Jordbund i Jylland vilde gaae faa rafkt. Jylland har 
gandfke vift i de ældfte Tider været meget fkovbegroet, hvil- 
ket mangfoldige Kjendsgjerninger bevife, og fom jeg ved en an-



324

den Leilighed fkal godtgjöre; og især have Fyr- og Egefkove 
været meget hyppige paa denne Halvöe; men jeg anseer dille 
Skove for at være fra en meget ældre Periode, end felv det femte 
Seculum, og jeg troer at de ere fra den Tid, hvori Landets for
ile Bebyggelfc har fundet Sted; og de Skove, fom Sax^liger at 

< have overgroet de af Longobarderne forladte Jorder, ere ikke 
dem jeg mener, da jeg troer at diffe Jorder i Jylland ere ikke 
blcvne begroede efter deres Odelæggen med Skov, men med Lyng. 
Jeg veed overalt ikke med Vished om der nogenfteds i Jylland fin- 
des Tegn til forladte Agre i Skove. I Sönder-Jylland og Hol- 
fleen ere de intet mindre end fjeldnc. Naar Saxo da taler om 
faadan Begroening, faa troer jeg at han har allene havt Öerne, 
og ifær Sjelland for Öine, og han er formodentlig kommen til 
at fkrive dette om Skovene, efter hvad han havde bemærket 
at være fkeeclt i Sjelland, hvilket han har udflrakt til, og an
vendt paa hele Danmark.

Videre tales om höiryggede Agre, hvilket endnu kan 
kjendes, Uger han. Heraf fees, hvor gammel den Bondefkik er 
at plöie Agrene höie i Midten, fom da maafkee hos os er i det mind
ste fra det femte Aarhunclrcde. Saa gamle ere undertiden 
Skikke og Vaner i Praxis, hvilke altfaa kunde have Jmange 
Aarhundreders Erfaring til deres *Forfvar,  lkjöndt vore Lære- 
böger fra dette Aar forkalle den.

Saxo taler om at man fandt i hans Tid Gravhöie i Sko
vene, hvilke da maa være opkomne, fiden Gravhöiene bleve 
opförte; thi om di fle figer Saxo udtrykkelig, at Forfædrene an- 
lagde dem paa fri Mark [in pland). Hvor man da finder 
Gravhöie inde i ftkove, hvilket ikke er fjeldent i Sjelland og 
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Falfter, maae man troe at Skoven er opkommet efter at 
Gravhöiene ere opförte, hvilket giver et Vink til at gjöre fig 
et Begreb om een og anden danfk Egns Udseende for et Par 
tusinde Aar siden; ifald ellers hans Paaftand: at Gravliöicnes 
Anlæg fkedte paa aaben Mark, og den fremfatte Forklaring al' 
hans in plano ere rigtige; hvilket fidite jeg dog formener.

Saxo omtaler Steendynger, fom Bönderne fordum have 
samlet af deres Agre og henlagt i Dynger. Vore Böncler gjöre 
faa endnu; og af flige Steendynger, fom Saxo omtaler, har 
)eg fundet mange, nu fyldte med Jord, og begroede med Lyng, 
i forladte Agerfkifter.

Endelig liger Saxo,' at i ældre Tider maae der have væ
ret flere Mennefker end i hans Tiid; og at Folk lod hg 
nöie med kortere Agre, {brevibus agellis contentus} iftedcii 
for at i forrige Dage var langt mere Jord under Dyrkning. 
Jeg har dog ikke bemærket, eller mindes ikke, at have fundet 
flige odeliggende Jorder at have været Ender af Agre , men 
hele fammenhængende særfkilte Agerlkifter.

Jeg vil endnu forehygge en Indvending, fom man maa- 
fkee kunde gjöre mod den Rimelighed, jeg har villet give den 
Paaftand: at de öde Agre kunne være fra en meget gammel Pe- 
riode, fom fra Valdemar den iltes Tiid, fra det 12 Aarhundrede, 
(egentlig for, thi Vendernes Röverier begyndte længe för Valdemar 
den förftes Tiid); ja endog at de kunne være fra den angelfach- 
filke Udvandring, i femte Aarhundrede. Man vil fpörge: kunde 
Agrenes oprindelige Figur, efter faa mange Aarhundreders For
lob, endnu være kjendelig. Mon ikke Veirligets Indflydelfc og 
den uafbrudte Vegetations aarlige Tilsætninger i faa lang Tiid 
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gandlke har forandret Agerens Overflade, fom nu er det ene- 
lte Mærke, der rober en fordums anden Tilftand, og Dyrk- 
ning i Oldtiden? Hertil fvarer jeg: at de Tegn, Dyrkning 
efterlader hg paa Jordens Overflade, ere faa varige og ftærkt 
udtrykte, at Jorden maafke ikke i Aartufinder kunne milte 
de Mærker, der betegne den. Dyrkning giver Jorden en 
Jevnhcd, og ved Afdeling i Agre, en Stribning , hvorved 
Overfladen erholder en Skikkelfe, fom tydelig og væfcntlig af
viger fra den, de ved Siden liggende aldrig dyrkede Jorder 
have, og hvis Spor ikke uden ved voldfomme Naturbegivenhe
der, eller ved Kondens Arbeide kunne udflettes, og fclv dette 
vilde kun være paa enkelte Steder. Vegetationens Virkninger 
fkulde, lkjöndt langfommere, fnarere udrette noget til Foran- 
dring af Overfladens Udleende. Men faadan Vegetation kan 
her i Landet ikke have bellaaet i andet end i Lyng og i Skov, 
det sitlfle fornemmelig paa de med bedre Klima og bedre Jord- 
bund begavede danlke Öer. I Jylland maae det have været 
Lyng, og luft og her, som ogfaa, ifær paa Öerne, Græs» 
Men ingen af di He Begroeninger kan forandre noget i de dyr- 
kede Jorders forhen nævnede Parallelisme af Agre og Ager- 
rene, fom robe fordums Plöining. I det hoieftc kan aarligen 
tilkomme et nyt Lag. ophaact af Grene, Löv, Græs og 
Lyng, allcflags Mosvæxter &c. (Stubber og Rödder oplöfe fig om- 
fider i Muld, og forandre intet paa Overfladen af Jorden). 
Jordbunden faaer derved i det Hele et Tillæg, og forhöics aarli- 
gen med et nyt Lag; men diffe aarlige Lag ville altid være paral- 
lele med Jordllaclen, og derved intet lkjule af dennes oprin
delige Tiiftand; men efter utallige Aar fremvife denne med 
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alle sine Ujevnheder, og i den Tilftand, hvori Dyrkeren forlod 
den. Og naar förft en anden Vegetation har bedækket dem, 
cre de belkyttede mod atmofphærilke Virkninger, kaa vi derfor 
meget vel kunne have de forladte Jorder endnu kjendelige i 
deres öde Tilftand.

Til Slutning bemærker jeg, at naar Saxo, i det anförte 
Sted, taler om cle uhyre Skove, fom lkulle have groet op paa 
de sorladte Alarker, og man antager, at til diffe store Skoves 
Freinvæxt, behoves i det mindste 4 Aarhundrede, ncmlig ved 
naturlig Væxt, eta en uhyre tyk Skov udkræver langt længere 
Tiid til fin Dannelke, end de enkelte Træers Alder, saa, da 
Saxo fkrev i Slutningen as det tolvte Aarhundrede, maa Sko- 
vene, her tales om, være i det mindste fra det ottende Aar
hundrede; og tænker man hg nu nogen Tid imellem Be- 
gyndelfcn af Jordernes Ödeliggen, og indtil Skovvæxten kunde 
begynde, en Mellemtid, hvori den begyndende Skov maatte 
være et blot Krat, faa kan Tiden, da Jorderne blevc forladte, 
nogenlunde paffe til den, hvori den angelsachfifkc Udvandring 
fandt Sted.

Sei. hist, og -philosoph, Skr. I Deel 1821.
C. .. ~ v
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IV.
Bemærkninger ved nogle Steder af den Jydske Lov, 

med Hensyn til Landets indvortes Forfatning.
(NB. Lovstederne ere citerede efter Kofod Anchers Udgave).

O ni B r y d e r.

i Bog 2ø Kapitel. Da Bryde, fom nævnes i dette Kapitel 
ofte i det Folgende forekommer, og under faa mange Forfkjellig- 
lieder, at det er umuligt, at Loven allevegne med dette Ord 
forbinder eet og det famine Begreb, faa vil jeg her fremfætte 
min Foreftilling derom, hvilken, naar man lægger den til 
Grund, levner, fom jeg troer, intet Mörke tilbage. Allerede 
Kofod Ancher klager over det Bryderie ditfe Bryder volde Ju- 
rifterne.

Det er gandfke afgjort, at Loven taler om to Slags Bry-
J

der, nemlig Fælleds - Bryde og simpel Bryde. Det förtte 
Slags har været en Mand, fom Bonden overlod en Deel af fin 
Gaard, eller hele Gaarden, faaledcs, at han drev denne Deel, 
eller hele Gaarden, for fælleds Regning med Bonden. Bryden var 
altfaa i Fælledsfkab med Bonden; mon han var dog ved dette 
Fælledfkab en vigtig Mand, faa at dette Fælledlkab lkulde 
endog, efter 2 Bogs 42 Kap. og 2 Bogs 46 Kap., lyfes til 
Thinge, paa det at man kunde vide, at han var Fælledsbryde, og 
ikke Redefvend, eller limpel Avlskarl. Fælleds-Bryde var egent- 
lig Medeier. At Fællcdsbryden var Medeier, og havde fom faadan 
Eiendom, fees af 2 Bogs i Kap., hvorefter til Sandemænd, fom 
efter Loven fkulde have Eiendom, kunde tages Fælledsbrycler.
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Det andet Slags Bryder var, de simple Bryder; naar en Bon- 
de overlod en Deel af fin Gaard til en Mand, som drev denne 
Deel for fm egen Regning, og fvarede derfor en Afgift, og var 
altfaa en Forpagter.

Fælleds-Bryden havde paa en vis Maade, endog thinglyft, 
Rettighed til fin Deel af Gaarden, og folgelig Eiendom.

Den simple Bryde manglede dette, han var blot Forpag- 
ter. Han var ikke Fæller eller Landboen denne fynes at have 
været en Mand, der havde, ikke en Deel, men hele Bolet i 
Fæfte.

Naar T. Rothe (Afhandling om Bryder i: Videnfkabs Sel- 
fkabets Skrifter N. S. 2clen Deel S. 448), formoder at Fælleds- 
Bryde var en Mand, fom Bonden fatte ud paa Fælleden for 
paa en Maade under ham at drive et Stykke deral, faa, uagtet 
jeg anfeer det for liöift fandfynligt, at faadant Fællcdfkab har 
fundet Sted, og at ifær Bonden tidt faaledes har benyttet fit 
Ornum, og andre færlkildte Liendomme; maae jeg dog tvivle 
om Rigtigheden af Rothes Formodning, loreli jeg ingenfteds 
finder at Almindinger og Overdrev, eller vore Fælleder, kald- 
tes i ældre Tider Fællagh. En Indvending, fom allerede Kofod 
Ancher (Samlede Jiiridifke Skrifter 2den Deel S. 558) ogfaa fy- 
nes at have havt for Oine.

Saadan Fælleds-Bryde kunde ogfaa være og anfees forMed- 
eier, naar flere Mænct fammen havde tilkjöbt et Bool. Af Fæl- 
leds-Brydernes Dele af Bolet formoder jeg, at vore nærværende 
faakaldte Bool, eller Boolfteder, ere Levninger; og den Saaen 
til Ilalvs, fom endnu har Sted mellem Böndcrne, har maafkee 
fm Oprindclfe fra Fællechbryderne, eller har den givet Anled- 

Tt 2 
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ning til dem? Som jeg formoder, at vore Bolfteder have deres Op- 
rindelfe fra Bolenes Deling til Fælledsbryderne, troer jeg ogfaa at 
nogle af vore Hufe meet Jord til kunne maalkee udledes derfra.

Af simple Bryder er opkomne j^rdlöfe Huusmænd. De 
fommetider forekommende Garsete, Gaardfiddere, kunne være 
begge Slags Bryder; men naar Loven i i B. 45 Kap., taler oin 
Mænd, der sagde fig at have mindre af Jord, som kaldes Bod 
ékc., saa har dette været Fælledsbryde, faadannc bom Erik 
Menveds sjellandfke Lov kalder Mcen innæn bools, og Chri- 
ftian 5 Reces benævner Boolsbrodre, og diffe vare Medeiere 
eller Sameiere i, Boolet.

Vi ville erkjende , og i det folgende, gjöre opmærksom 
paa, at man med denne Forlkjel for Öine vil altid kunne for- 
ftaae Jydfke Lov, naar der tales om Bryder.

Saaledes i i. 29 menes ved Bryde, kom ikke kunde være 
Værge, den fimplc Bryde; thi han havde ingen oftensibel Tegn 
paa Eiendom, nemlig Jord, og ankaaes clerfor i fordums Tid 
ikke for vederhæftig. Jordeiendom anfaae man den Gang her 
i Landet, som overalt i alle Lande faadant har været, ikke blot 
den hæderliglle, men tillige den eneste ret grundige Eiendom, 
eller Besiddelfe.

1. 41. ”Den Manet, som paaflaaer, at have mindre af 
Jord, som kaldes Bool, end ham bor, kommer hele Boolet til 
Reebs.” Dette var, naar en Bonde havde deelt S111 Gaard, eller 
et Bool imellem flere, Fælledsbryder, og een af diffe troede, at 

» han havde for lidet Jord paa lin Part, faa kunde han forlange 
hele Bolet rebet, for at faac faa meget, som ham tilkom; et Be- 
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Eiere af deres Part deraf Skaanfke Lov 4. 25 (Hadorfs Ud- 
gave) har famme Regel. Erik Menveds Sjellandfke Lov ligefaa. 
S. denne Lov, Rofenvinges Udgave 2 B. 5 i og Not. S. 565.

Til Slutning figer det 41 Kapitel. ’’End fkil Bool ved 
andet (Bool) da kommer hele Byen til Reebs.” Naar en Bonde 
paaftod, at han havde for lidet Jord til fin Gaard, eller fit Bool, 
nemlig ikke faa megen, kom ham tilkom efter Byemarkens op- 
rindelige Uddeling, faa var han berettiget til at forlange Feilen 
rettet ved Byens almindelige Rcebning. — S. ogfaa Sjellandfke 
Lov, Rofenvinges Udgave 2 B. 54 Kapitel.

1. 42. Om Ornum. Kofod Ancher (Jydlke Lov S. 556) 
figer: at Ornum er et Stykke Jord, som allerede fra garn- 
mel Tid af har været fkilt fra Byens almindelige Mark, 
derfor figes Ornum at tkierte den hele Bye. And. Sunefen 
Leges provincial. Scaniæ IL. 8 kalder Ornum Terra privi- 
le giat a, hvorved Kofod. Ancher mener, at Privilegiet beftod 
deri: at Ornum ikke kom mcd under Recbningen af Byernes 
Mark. Ornum var en privat Alands færlkildte Eiendorø og 
Enemærke. Loven fordrer at Ornum lkal være af Arrild, 
eller fra gammel Tiid, og færlkilt indhegnet med Groft, Steen 
eller Stabel. (Steendige).

Efter alt hvad jeg kan fkjonne, har Ornum beftaaet i, at 
een eller flere af Byemændene, have af Fælleden optaget et 
Stykke Jord, hvilket var den i Chr. 5 Reces faakaldte Gribe- 
Jord, hvilken han, eller de, tilegnede fig fom förfte Befiddere, 
og naar denne Befidclelfc omlider blev gammel, fra Arrildslid, 
og Befidderen indhcgnedc den, faa fik de ved en præscriptio 
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imniemorialis Adkomft dertil, og nu blev det under Navn af 
Ornum særdeles Eiéndom. Siden blev faadan Ornum bebyg- 
gct, og Adelbonden satte Fælleds - Brycle eller Landboe, eller 
simple Bryder derpaa, og derved opltod Torper og eenlige 
Gaarde, som Kolonier af Adelbyerne, og de forogede deres 
Jorder endvidere, ved at bryde op af Fælleden. Derover cr 
Ornum, indlemmet i ftörre Jordlodder, nu forsvunden, i det 
mindfle cr der nu ikkun faa og fvage Spor tilbage deraf, 
fkjöndt faadanne gives, hvilke jeg fkal anvife; dog maae jeg 
forti erindre, at meget af den Jord, der nu af Nogle anfees 
for at have været Ornum, ikke har været det.

Saaledes kan der, i Anledning af de mange öde Strækninger i 
Heder og Skove, ikke være Spörgsmaal om Ornum, hvilket er klart 
af den foregaacnde Afhandling, om de odeliggende Jorder. Vi 
fpörge da, om der endnu ved Byerne, eller i Fællederne, eller 
paa Alarkerne, kunde være beflemte Spor af vore gamle Loves 
Ornum. Jeg fvarer, at jeg troer, at flige Spor virkelig er til, 
og Navnet med, fkjöndt oftere i Sjelland ond i Jylland. I 
Sjelland finder man paa adskillige Steder Jordstykker, fom end
nu kaldes Ornum. Slige Stykker ere af Fælleder, og tilhore 
ikke hele Byen, men kun een eller flere af Byemændene. Og 
er dette ikke aldeles Ornum, efter Jydfke Lovs Mening? Et 
bestemt Exempel herpaa, findes ved. Byerne Reerföe og Gjer- 
lev i Love-Herred.

I Sjelland forekomme ofte paa By emarkerne, Agerfkifter, 
med den Benævnelfe Or-Agre. Af Navnet vil jeg jufl ikke 
hente ftort Beviis, uagtet Partikulen Or eller Ur, fom betyder 
noget privativum, vel kunde give Anledning dertil. Men Be- 
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fkaffenheden af hige Oragre, hvilke enhver Landmaaler maae 
have truffet paa i Sjelland, uclgjör Beviset; thi ved Or - Agre, 
forftaaes et Agerfald, S0111 ikke horer under Byens Fang, men 
dyrkcs for fig felv, og tilhorer ikke hele Byen, men kun en- 
kelte Byemænd. Slige Or - Agre findes f. Ex. ved Nylöe i 
Sjelland (S. Repholtz Befkrivelfe over Baroniet Stampenborg S. 
15g samt Kortet ved Bogen). Diffe Or - Agre anfeer jeg for 
Ornum, i detm imlfte har Formodningen baade ethymologilke og 
oeconomilke Grunde for lig.

I Jylland har jeg mangfoldige Steder i Hederne, nær Ager
landet, fundet fmaa Jordstykker, fom röbe at de have været 
indliegnede, og undertiden endog plöiecle. DilTe fmaa Stykker, 
kom nu ere begroede med Lyng, veed Almuen ikke rigtig Be- 
fkced med, og kalder dem Porshauger> og troer at cle i for
rige Tider have været brugte til at avle Pors i, hvoraf man 
fordum, figes der, betjente fig til Ö1 iftedet for Humle, en 
Mening, fom gandfke vift er urigtig; thi om man end vil ind- 
rönnne, at man i gamle Dage her til Lands, brugte Pors ifte- 
det for Humle (S. Noten 992 til Valdemars Jordbog i de Lan- 
gebekfke Scriptores Tom.KIL} og tilltaaer at det er en gammel 
Mening, at del faa kaldte danfke Ö1 vai' brygget med Pors, det 
tydlke Ö1, fom Hanfestæclerne forfynede Norden mecl, derimod . 
med Humle ; da Humle fynes endog at have været ubekjendt i 
Tydfkland i Carl den Stores Tiid; faa var det dog urimeligt 
at dyrke Pors, eller at gjöre Indlukker for dennes Avl, da denne 
Plante groer faa villigt, i laaclan Mængde, og med faadan Kraft, 
at den i Lynghederne fommelteder fortrænger Lyngen felv, og 
intet Kreatur rörer den. Brugtes da Pors til det nævnede
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Brug, faa var det taabeligt, at have Aflukker for at dyrke en 
Plante, hvoraf man i enhver Hede og Mofc, uden for Aflukkerne 
kunde have læffeviis. Jeg nægter alligevel ikke, at jo vore 
Forfædre nok kunne have havt nogen Opmærksomhed for Pors- 
planten, thi man finder i den forhen citerede, de Roeskildfke 
Bifkoppers Jordebog, nogle Jorder bemærkede: ubi myrtus cre
scit, denne Myrtus kan ikke være andet end Pors (Æfyrzca 
Gale}. Om diffe jydfke Porshauger, hvis Beftemmelfe, jeg flet 
ikke kan troe, Almuens Benævnelfe forklarer rigtigt, mener jeg 
at de har været Ornum, og i fin Tid brugte fom faadant.

i. 45. . ”Er Torp gjort ude paa Marken, og er alt en 
Agerlkift og Engfkift, og bliver der Uenighed om, hvad til Torp 
hör. og hvad til Adelby. Da fkulle de bevife, fom boe i Adel
byen , og tykkes dem, at den Torp ftaaer dem til Skade, da 
maae de kalde Beboerne af Torpen tilbage til Adelbyen igjen, 
ifald Torpen er dem til alt for flor Skade.”

Naar een eller flere Byemænd vilde flytte ud paa Mar
ken, faa maatte iligt nødvendig være efter en Forening med de 
övrige Byemænd, om, hvorledes de paa Udjorclerne kunde er
holde Vederlag for (le Jorder, de havde paa Byemarken mel- 
lem de andres, og hvilke de ved Udflytningen maatte afltaae 
til dille. Var Foreningen truffen, faa kunde Udflytterne laae 
deres ny c Jorder, enten af Enderne af et Agcrfkiftc hvorved de 
Tilbageblivendc beholdt det övrige af Agerfkiftet, og Udflytterne 
fik, fom fagt, Enderne. I dette Tilfælde var alt, nemlig faavcl Ud
flytternes fom de TilbagebliYencles Lodder eet Siger skifte. El
ler, Udflytterne kunde erholde deres nye Jorder i færfkilte Ager- 
fkiftcr, hvoraf de Tilbageblivende ikke beholdt noget. Iler
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Var altfaa begges Jorder ikke eet Ager skifte. I det förftc Til
fælde kunde det blive Spörgsmaal, om Torpens Beboere ikke 
havde gjort deres Agre for lange, ind paa de Tilbageblivendes 
Agre i .Agcrfkiftet, hvorved Adelbyen blev forurettet. I det 
andet Tilfælde, da Torpen var tillagt færlkilte Agerlkifter, 
var Torpens Mark noie beftemt imod Adelbyens, faa der ikke 
lettelig nogen Forurettelfe kunde finde Sted, og Beviisförelfen for at 
fasdan var fkeet, var meget lettere her end i förfte Tilfælde ogFor- 
urettelfen felv havde langt ftörre Vanskelighed; thi i det förße 
Tilfælde behövcde Eieren af Torpens nye Mark, af Ageren f. 
Ex. No. i, kun at flytte fit Skjel, eller plöie noget ind paa den 
Agerende der laae lige mod hans egen. I det andet Tilfælde 
derimod, maatte en Eier af en Ager i Torpens Alark, fom laae 
tvers for samtlige Ender af Adelbyens Agre i det paaftödende 
Agerfkiftc, plöie noget fra alle Agerne, tilhorende Adelbyens til- 
ftödende Agerfkifte, ifald han vilde forftörre fin Mark, hvilken 
Maade var naturligviis underkaltet mange flere Vanskeligheder 
end. blot at plöie fra en enkelt Mand. Dette fidfte Tilfælde er 
juft derfor ikke nævnet i Loven, der blot omtaler det förfte 
Tilfælde, fom det, hvori Forurettelfe letteft kunde finde Sted.

At Mændcne i Adelbyen fkulcle bevife, at Skaden var 
dem for ftor, og kunde da kalde Torperne tilbage til Adel- 
byen, hvilket endog efter i B. 47 Kap., kunde fkee af een 
enelte Byemand, fom var bleven alene tilbage i Byen, er 
tillige med det nælte Kapitels Bydende, et Beviis paa, at uagtet 
man tidlig har begyndt at föle Uleilighederne af ft ore Lands
byer, og Gavnligheden af Udflytning, dog ikke bcgunstede 
denne Hort, men önfkede at vedligeholde de Fore Byer, eller 

Vid, Sei. hist, og philosoph. Skr. I Deel 1821. U u
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Adelbyerne, i deres oprindelige Tilft inch Man maae nemlig lægge 
Mærke til, at dette Kapitel taler ikke om den Udflytning, eller 
.den Art af Kolonifering, vi forhen have angivet fom Oprindelfen 
til Torper, ved Bryders Udfætning paa Ornum; men om en 
gandfke anden, nemlig, Udflytning af Adelbonden felv, og det 
ikke paa line Enemærker, men paa Adclbyens egen Mark.

i. 44. ”11 vo fo ni fættes i Vang fra Adelbye (udflytter 
fra Byen ud paa Marken) endog han bygger paa fin egen 
Jord, fkal han dog af fin egen Jord gjöre Forte og Fægang, 
alle Eiere fkadeslöfe, eller og flytte tilbage til Byen.

Efter dette Kapitel fynes det, fom om Udflytning fra 
Adelbyer fkecdte, i det mindfte ofte, faalecles, at Udflytterne 
byggede paa deres egen Jord og gjorde Forte og Fægang deraf. 
Det har ftor Vanfkelighcd at forcftille fig, hvorledes elide Be- 
tingelfer kunde opfyldes, thi den, fom udflyttede i Vangen, 
eller paa Marken, kunde ikke erholde Jord, uden af de övrige 
Byemænds Agre, mellem hvilke hans egne laae lkifteviis. Me- 
ner Loven her ved hans egen Jord,, den Jord, han erholdt af 
Byemændene til Gjengjelcl. for hans efterladte Jord i Byemar- 
ken, faa er Sagen tydelig nok} thi da var hans Jord stor nok 
til at bygge paa, og tillige til at gjöre Forte og Fægang af for 
de övrige Byemænd, fom maatte have Driftsvei ud til Fælleden; 
menes derimod ved hans egen Jord, den Jord han havde paa 
det Sted,, hvor hen han flyttede, faa er det temmelig uforftaae- 
ligt. Han havde jo Ager om Ager med Byemændene; en 
Ager var omtrent 9-10 Alen bred; af denne Strimmel kunde 
ikke gjöres Forte y der efter 1. 52 skulde være 12 Favne bred. 
Det forekommer mig, at Naturen af Sagen og Lovens Ord, 
ikke lade lig anderledes forene, end ved at antage, at faadan 
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ÜdHytter maae allerede i Forveien have besiddet et Stykke fær
egent Jord til Eie, et Ornum, paa det Sted, som han flyttede 
ud paa, og hvor de ovrige Byemænd gave ham noget mere Ager- 
land, til Erflatning sor de Agre paa Byemarken kom han overlod 
dem. At alt fkulde fkee alle Eierne lkadeslos, betyder, at ikke 
de, men Udflytteren fkulde af km egen Jord fkafle sig Bygge- 
plads og Forte og Driftsvei for Byemændene, hvortil dilfe alt- 
faa ikke fkulde afftaae Jord.

Jeg anmærker, at saadanne enkelte Gaarde, udflyttede i 
gamle Dage fra Adelbyerne, ure ikke fjeklne, og at de endnu 
kunne kjendes, deels derpaa, at de have noget af deres Jord 
af Enden af et Agerlkifte, fom tilhorer Byen, hvilket jeg har 
lagt Alærke til paa et Par Steder; deels derpaa, at de, lkjöndt 
udflyttede fra Byen, dog have nogle Agre inde paa Byens Mark 
mellem Byemændenes. Ogfaa dette har jeg truffet paa flere 
Steder. Oprindelfen dertil har været, at Udflytteren ikke har 
kunnet erholde Vederlag nok ved fin nye Gaard for hans efter- 
terladte Agre i Byemarken, og derfor har beholdt nogle af 
dem. Udskiftningen har nu udllcttet alt faadant, hvilket lever kun i 
fnart forf vindende Minder, eller i det hoiefte i de originale Udfkift- 
nings Karter, og de dertil horende specielle Opmaalings Protokoller.

i. 46. ■’’Hvo fom har Ujevnet med hans Medeiere, kan 
begjere Jevnet med Reeb.” Alan mærke her; i) at Byemænde- 
lie kaldes Medeiere, det er Selveiere; s) at hvo, fom har Ujev
net (ikke faa megen Jord fom de övrigc), kan forlange Reeb- 
ning, for at erholde lige faa meget. Deraf fees, at en Bye- 
mand, eller Lier af et Bool, fkulde have lige faa flor Jordlod, 
fom enhver af hans Medeiere, eller at alle Bolene fkulde være 
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lige flore, hvilket jeg i min Afhandling om Bool Kar fogt at 
bevife. Havde han det ikke, saa var han berettiget til at for- 
djL’e Reebning for at opnaae det.

. Om Forter,

i. 47. Forte, Forte bruges enclnu i Jylland om Fæ*  
gang eller Driftsvei for Qvæget, og er det famme fom Fægy
der i Sjelland, og Koeveie i Lolland. Her i Loven betyder 
det ikke heller andet, undtagen for faa vidt, at Landsbyens 
Gade kaldes ogfaa Forte.

Kofod Ancher i Jydfke Lovs Udgave forklarer Ordet ved 
Fortog og gjör, efter Hadorf, Forlkjel paa Forthæ, og Gatu, 
Da Tæ betyder en Gade, faa kunde Forthæ betyde Fo?' - Ga
den, altfaa et Rum mellem Gaard og Gade. Men havde Ko
fod Ancher udtalt Ordet Forte, efter jydfk Maade, nemlig Foorte 
med et langt o, faa var der neppe falden ham nogen Lighed 
ind imellem Forte og Fortog. Ofterfen i fit GlofTarium synes 
temmelig at have forflaact Ordet. Da Gaden fkulde ltode til 
Forten, og denne igjcn til Gaardene og Tofterne, faa er det 
klart, at det egentlig er Gaden felv, der ftöder til ditTe, og For
te betyder da intet videre, end et indbilde Rum mellem Gaar
dene og Gaden, og at det altfaa er intet andet, Loven her for
byder, naar den figer, at Ingen maa bygge paa Forte, end at 
ingen maa bygge paa Gaden, faa at Forte og Gade her er 
eet, en Forklaring, fom er des rimeligere som J. L. ikke 
nogcnlteds nævner Gade, men kun Forte, hvilket den maa 
have anseet for eet. Forten er Alles. Hvormegen Jord en 
Bonde end havde, var han dog berettiget til at paaltaae For
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Ingen maatte spærre ved at bygge derpaa. Endog Udflyttere 
{kulde efter i. 45 gjöre Forte, thi ellers fpærredes Veien for 
Byemændenes Drifter ud til Fælleden. Ogfaa Tofterne, de 
gamle, fom de nye, eller de foorne, fkulde have Forte. Kort 
allevegne fkuldc der være fri Driftsvei og Paffage. — Ödes 
Adelbye, figes i Slutningen af Kapitelet, da skiftes Forten lige 
fom anden Jord til Bye og Bool. Naar Byen blev öde, ved at 
Byemændene flyttede derfra, faa behøvedes ingen Driftsvei i 
Byen længer, derfor fkiftedes Gaden mellem Bolene, lige- 
fom nu, Byens Gade lkiftes naar Byemændene udflyttes derfra

O m T o f t e r.

Da her i Kapitelet tales en Deel om Tofter, vil jeg for
toge at forklare Sammenhængen deraf.

Ethvert Bool beltod af i) Gaardsrum med Hufe. 2) en 
Hauge, Kaalgaard, Abihlgaard. 3) en Plads ved Gaarden til 
Halm (Hjalmgarth). 4) en Toft vcd Gaarden (jydfkc .Lovs 
gamle Toft, !Sjellandfke Lovs Huustoft, Höiere Toft). 5) ogfaa 
Deel i den Some Toft. 6) Agerland i Marken, Ager om Agei’ 
med alle Byemændene i alle Agerfkiftcr, Agerne i den Folge 
med de andre Byemænds, fom Tofterne i Byen havde med de 
övrige Tofter, eller Gaarde i Byen. 7) tilmaalte Dele af En- 
gen. 8) Tihnaalt Deel i Skoven. 9) Deel efter Bolets Værdi 
i Alminding og Fælledsgræsning.

Tofte har i Jydfke Lov to Betydninger. Ordet er is- 
landfk og betyder en Tompt, en bebygget Plads, men det er 
ogfaa an gelfa chfilk, i det mindfle faa i Engelland fra den an- 
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gelfachfifke Tiid og senere, da det der da allerede i flet gde og locle 
Seculum brugtes om en Gaardsplads med et lidet Stykke Jord til, 
baaledes som i Jydfke Lovs Betydning af gamle Tofter. Ordets 
anden Bemærkelse findes i Jydfke Lovs soorne Tofter, hvilke 
Loven felv forklarer at være, naar Eierne i Byen tage en Deel, 
et Stykke Jord, der ligger i Bye ubygd og gjör til Toft, det 
der for var Agerland. Af diffe tvende Toftei' ere de fidfte, 
de foorne, af fenere Oprindelfe; men Huustoften, eller den gamle 
Toft, var fra Bolenes forfle Indretning af; den var en nødven
dig og integrerende Deel af et Bool, og hörte faa uimodsigelig 
dertil, at det endog efter Sjcllandfke Lov, under ville Omftæn- 
digheder var Eieren af Agerne tilladt at reclamere denne. Naar, 
fom Kofod Ancher anförer, (Jydfke Lov S. 269) at i gamle fven- 
fke Lovej Tosten kaldes Akers Modhir, faa er dette, sordi Tos- 
ten var Hovedstykket af det hele Bool, og flod saa at sige i Spid- 
fen for alt Bolets Tilbehør afJord, og tjente til Regel ved Ager- 
nes Uddeling, og kunde clerfoi' tilbagefordres af Agernes Eier, 
naar den var bleven fkilt derfra. (See Sjellandfke Lov, Rosen- 
vinges Udgave S. 369.)

Denne Huustoft, eller gamle Toft, findes endnu efter saa 
mange A århundred er s Omtumlinger ved enhver Bondegaard, bom 
ligger paa fit gamle Sted. Derimod ere de soorne Tofter for- 
fvundne. Navnet felv hores ikke mere, og af Sagen felv har 
jeg ikke været iftand til at gjenkjende flere end et enefte, men 
ogfaa meget hyppigt Spor. Nemlig tæt op til utallige Byer 
findes, eller fandtes inden Udskiftningen, et Agerfkifte af korte 
Agre, fom kaldtes Tofte - Agre, og paa et Par Steder har jeg 
bemærket, at dilfe Tofte-Agre have een Gang i Fortiden været 
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indhegnecle. Om difTe Tofte-Agre, [hvilke jeg holder for de i 
Jydlke Lov i. 47 omtalte, (og ellers intet Sted nævnede) soorne 
Tofter^ hvis Brug var at have noget Agerland til aparte Dyrk
ning, maafkee ogfaa til Græsning for enkelte Stykker Qvæg, for
drer Loven, at de fkulde ligge i Bye, det er ikke i Byen, eller 
paa Byens Gade, men ved Byen, hvilket bevifes deraf, at Lo
ven figer, at det var för Agerland, hvilket det ikke kunde være 
i Byen eller paa Gaden, videre at denne Deel, fom gjordes tit 
soorne Tofter skulde være, eller var ubygd,, det er ubyggct, 
ikke udyrket, thi da havde det ikke forhen kunnet være 
Agerland.

Om Ordet soorne her betyder^ at Tofterne vare be- 
ftcmte for Sor, Qvæg, hvilket Kofod Ancher fynes tilböielig. at 
troe (Jydlke Lov S. 358) vil jeg ikke afgjöre. Imidlertid er 
Ordets Udledning af sor af Verbet sveria ikke uantagelig og 
Ordet kunde da betyde vedtagne afByemændene, ligefom soor
ne Eeie.

i. 48. Her figes: ”at 12 Mand fkulle domme i Uenighed 
om Skjel” imellem Deld og alle Uphof; efter Kofod Anchers 

' Forklaring, mellem alle Markernes Dele og deres Begyndelser 
eller yderste Ender. Denne Forklaring forklarer juft ikke 
meget*  Den Uenighed, her figtes til, er om Skjel mellem et 
Agerfkifte (Deld) og cle Agre af et andet Agerfkifte, fom flodte 
med Enderne til hiint Agerlkiftes Hovedagre. Allc Uphof kan be
tyde Agerender, og dette beftyrker den her givne Forklaring.

5o. Dette Kapitel rubriceres i Udgaven af i5go: Om 
Makce skift. Kofod Ancher S. 268 mener at dette Rubruin er 
en Feil i Haandfkrifterne ifteden for Markæfkift (v. Lovhifto- 
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rie i. 174)/ Om Ordet Markæ(kift nogenfinde er brugt i deri 
Mening, Kofod Ancher her ligter til, veed jeg ikke; men jeg 
ikulde dog troe, at her ingen Feil er indlöben, thi der menes 
ni cd dette Kapitel gandfke upaatvivlelig: at Ingen kan tvinge 
nogen til Magelkifte, nemlig af Jcrcf hvorom Loven i dille 
Kapitler alene handler.

Om Solskiftet

1. 51.' Sollkifte er den Forretning, naar Jordeiendomme 
blive fkiftede med Reeb og Maal. Alen, fpörger Kofod Ancher, 
hvorfor hedder det Solfkifte? Han fynes at ynde Verelii, Loc- 
cenii og Ihres Forklaring: at .Navnet hidrörer derfra: at Skifte 
fkulde fkee efter Markernes Beliggenhed mod Solen, faa at de 
Mænd, som boede mod Sonden, eller fonder i Byen, skulle have 
Sydinarkerne, de fom boede nord i Byen derimod Nordmar
kerne; derfor, vedbliver han, hedder det i E. M. Sjellandfke 
Lov at ethvert Bool fkal rebes, faaledes fom det var for at Solfal
let : det er, figer han, i Henfeende til Solfiden, fom Markerne laae 
imod, samt at Markerne fkulde ligge til samme Side, som Gaar
den eller Toften i Byen; med mindre faa var, at Tosten havde 
fine Agre i adfkillige Vange, tilföier Kosod Ancher. Men naar 
nu saa var, hvilket upaatvivlelig var Tilfældet — hvad kaa? 
fpörger jeg, da Kofod Anchers hele Forklaring faa flet ikke paffer.

Den hele Materie om den gamle Rebning og Jorddeling er 
faare mörk, og meget lidet bearbeidet, og hvad fojn værre er, me
get flet bearbeidet, og Aarfagen dertil 'er uimodfigeligt, at de, 
der have villet forklare den, ikke havc kjendt noget til vort Agerbrug 
■Øg vor forrige Jorddeliug inden Udskiftningen begyndte, hvilken 
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for det meefte har udflettet alle Spor af den gamle Indretning 
og Brugsmaade, af hvilke der dog vare ikke faa Levninger til— 
bage; og en Deel faadanne ere endnu til for Enhver, fom med 
Bekjendtlkab til de gamle Love betragter vore Landsbyer, eller 
de originale Udskiftningskarter; jeg figer de originale; thi de Co- 
pier, Rentekamret fik deraf, cre meget ufuldstændige, da baade 
Navnene paa Agerfkifterne fattes, og Agerfkifterne felv for det 
meftc ikke ere anlagte derpaa. Af Lovcn alene at faae noget 
Begreb om den gamle Indretning, er umuligt, derfor er ogfaa 
Kofod Auchers her meddeelte Forklaring over Solfkifte aldeles 
mislykket. Da Kofod Ancher uden Modfigclfe er den lærdefle, 
den skarpfindigfte og agtfomfte af alle dem, der have behand- 
let vore gamle Love, faa tillader jeg mig förft at vife den An- 
cherfke Forklarings ftore Feil, inden jeg fremfætter den, fom 
jeg anfeer for at være bedre.

For det förfte mener Kofod Ancher, efter Verelius, Loc- 
cenius og Ihre, at Solfkifte kaldes faa, fordi Jordfkifte fkulde 
lkee efter Markernes Beliggenhed, faaledes at de föndre Mænd 
i Byen fkulde have de fydlige Marker, de nordre Mænd deri- 
mod de nordlige Marker. Men fahdan en Fordeling har al
drig havt Sted ; thi da kunde Bolene ikke have deres Agre 
fordeelte over hele Marken i alle Agerlkiftcrne, hvilket de unæg- 
telig havde.

For det andet, figer Sjellandlke Lov rigtig nok, i B. 55 
K., at ethvert Bool fkal rebes faaledes, fom det var for, efter 
eller til Solfaldet, men dette betyder flet ikke at Markerne 
fkulde ligge til famme Side (vende mod det famme Verdens 
Hjörne) fom Gaarden eller Toften. Hvad det egentlig betyder 

Sei. hist, og philosoph. Skr. I Deel 1821» Xx 
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faae vi ftrax Leilighed til at vife. (See ogfaa ßjellandfke Lov, 
Rofenvinges Udgave S. 567).

Begge d ifle Regler var det deels urimeligt deels u nuligt at 
folge. Der findes vel nogle enkelte Smaabyer, beboede af et Par 
Mænd, der have deres Gaarders Jorder beliggende for fig felv, og 
faaledes, at den veftlige Mand i Byen har den vcftre Deel af Mar- 
ken, den oftrc Mand derimod den öftre Deel. Men ved ftörrQ 
Byer er faadan Orden umulig, thi Byerne ligge faare fjelden 
midt i Markerne, og Beboerne boe i Byen, uden nogen Forde- 
ling efter Verdenskanterne.

At Markerne fkulde ligge til famme Side fom Tofterne, 
eller Gaarderne, er urimeligt*  Helder en Toft f. Ex. mod 
Often, hvorledes kunde da Reebning, eller Solfkifte, lkaffe alle 
de dertil hörende Agre ude i Marken den kamme Holding?

Meget rigtigere udtrykker Kosod Ancher hig paa et andet 
Sted i S111 Udgave af Jydlke Lov (S. 269) hvor han figer ”at 
den rette Regel for Markrebning, har hos os ikke været Huus- 
toftens Strækning, men Markernes ældgamle Inddeling” Her 
har det almindelige Blik paa Sagen, ftrax fort ham paa det 
rette Spor, hvilket han dog fnart taber i Forklaringer overEn- 
keltheder, og fom mislykkes upaatvivleligen af Mangel paa Be- 
kjondtfkab med virkelige Marker.

Hvad Ordet Solfkifte egentlig betyder, er maafkee umuligt 
at udfinde. Men vil man aldeles ikke give flip paa den Tan- 
ke, at Ordet har nogen Hentydning til Jordens Beliggenhed 
imod Solen, faa .kunde maafkee folgende Bemærkninger lede 
til et rigtigere Begreb om denne Hentydning.
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At Solfkifte betyder en almindelig Reebdragning af Byens 
Jorder, er ingen Tvivl underkaftet. Men naar dette Ord med 
sit Sul bruges, uagtet Loven selv har andre Ord, til at betegne 
Sagen med, nemlig Reep og reépdragen, baa kan der dog gi- 
ves en Maade at forftaae Ordet, og beftemme Begrebet, bom 
er gandflce paffende. Den Sjellanclfke Lov (i B. 55 Kap. Ro- 
senvinges Udgave) nævner, at Jorderne, d. e. Agerne, fkulle 
ved Reebning ligge for Solf oliet, bom de laae forhen. Hvad 
Solfald er, har jeg i en Anmærkning til dette Sted, bom Hr. 
ProfesTor Rofenvinge har giort mig den Ære at indföre i km 
Udgave S. 367, forklaret og udledet det af det iislandfke So- 
larfall □: Solnedgang, eller Veften, og Lovbudet betyder da, 
at Agerne ved Rebningen lkulle beholde deres forrige Belig
genhed, eller famme Direction fom för, saa at de nye rebede 
Agre fkulde gaae i Ölt og Veft, eller i Nord og Syd, fom de 
gjorde for Reebningen. Aarfagen er at forekomme de meget 
Hore Uleiligheder, der flyde af, naar en Ager lkal plöies i en 
nye Direction, og f. Ex. gaae i Oft og Veit, naar den för gik 
i Syd og Nord; en Forandring, hvis ftore Besværligheder, enhver 
practifk Landmand kjender. Af senere Reebningsforretnfnger 
fees ogsaa, at denne Regel er iagttaget, kun udtrykke de lig 
noget anderledes. F. Ex. ’’item, lagde vi et Reeb solroet til 
Bondens Gaard.” — Solskifle betyder da, at Agerne rebes baa- 
ledes, at de beholde den famme relative Beliggenhed mod So- 
len, eller Verdens Hjörnerne, fom sorhen. Imidlertid, hvor 
let og tydelig og utvungen denne Forklaring end er, maae jeg 
dog tilftaae, at jeg tvivler om at man, ved Sol i dette Ord, 
maae paa mindlte Maade tænke paa Solen, eller Agernes Be-

X x 2
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liggenhed for dens Skin, og jeg sormoder, at SoZ her har en 
Bemærkelse, som er gaaet i Glemme. I det mindfte, bemærker 
Profelfor Falk (i fin Udgave af Jydfke Lov, Altona 1819, S. 81 i 
Noten), at Bluting forklarer Sol ved Reif (Schnur). Er dette 
rigtigt, faa er Solikifte clet samme som Reebfkiftc eller Skifte ved 
Reeb, og alt videre Hovedbrud om dette Ord blev da overflødig.

I D u Canges GlotTarium ved Ordet Sola, figes: Sola 
mensuroe genus videtur. I Lye’s Dictionary figes om Sal, 
Sula, Sol, at det er Nexus, vinculum. Ganclfke fvarer dette 
vel ikke til Blutings Reif eller Schnur, men det er dog meget 
forlkjelligt fra Solen.

Jydfke Lov i bemeldte 51 Kapitel figer videre. ’’Saafom 
Tofte fkiftes i Byen, faa skiftes ogfaa al Markejord. Den fam
ine Lov er om Gjerder, de deles op fom Huus opdeles.” Den 
nye Sjellandlke Lov figer det famme: Saaledes som hver Ilo- 
vedtoft falder i Byen, saaledes lkal Limænæ (Agerne) ligge ude 
i Marken (1 B. 55 Kap. Rofenvinges Udgave). Loven byder 
altfaa, at faaledes fom Tofterne ere skiftede, faaledes lkulle 
ogfaa Markerne (Agerne) lkiftes. Spörgsmaalet bliver da her, 
hvorledes ere Tofterne i Byen skiltede, eller efter Sjellandlke 
Lovs Udtryk, hvorledes falde Tofterne i Byen ? I en Anmærk- 
ning til dette Lovfled, hvilken Hr. ProfcfTor Rofenvinge har 
indfort i fin Udgave S. 067, har jeg forklaret, hvorledes Tof
terne falde i Byen, og den der givne Forklaring paffer aldeles 
paa Jydfke Lovs Bydende om Tofternes Skiftning i Byen. Denne 
Skiftning af Tofter i Byer, fom Loven nævner, kan ikke be- 
tyde, at ved Solfkifte, Tofterne ogfaa bleve skiftede, eller om
skiftede. De fkulle forfl rebes, for at kjendes. Men den Skift
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ning, Loven her taler om’, er den ældgamle fra Arrilds Tid, 
deres indbyrdes Beliggenhed mod hinanden, hvilken Beliggen
hed, grundet paa, eller fra den förfte Skiftning af, fkulde tjene til 
Regel for Agernes indbyrdes Beliggenhed i Marken, faa at f. Ex. 
Gaarden med Toften No. i fik ved Reebningen af Agerne No. 
i i hvert Agerfkifte hele Marken over, hvorved alle Dispyter, 
om hvem der fkulde have de enkelte Agre, vare forebyggede. 
Thi naar man een Gang havde givet Gaarden i Byen et Num
mer faafom No. i, og vedtaget at man ved Agerne i Agerlkifterne 
vilde anfee den öftligfle, den veftligfte, den nordligfte eller 
fydligfte Ager i hvert Agerfkifte for No. i, faa kunde ingen 
Trætte blive om at jo Gaarden No. i, maatte tilfalde Ageren 
No. i; thi paa den Maade bleve Agerne fkiftede faaledes fom 
Tofterne vare fkiftede i Byen, eller fom Sjellandfke Lov figer, 
faa faldt Limænæ i Marken fom Hovedtofterne i Byen. Stedet 
i Slutningen af Kapitelet om Gjerder, kan nu ingen Van- 
ike lighed have. Den Orden, hvori de tilfaldt de enkelte Mænd, 
er beftcmt efter den Orden, hvori Mændene laae i Bycm

”Saa licyner Mand (Bonden) Landboetoftc, fom ogfaa den 
Toft han felv boer paa. Ligefaa hegner han Gaardfædens Toft.” 
Landboere og Gaardfiddere (for faavidt dille vare fimple Bry- 
der) hegne ikke, dette paalægger Loven Bonden, eller Eieren.

’’End bygger Mand anden Mands Jord enten med IIj ahn 
eller med andre Hufe &c.” Kofod Ancher (Jydfke Lov S. 522) 
forklarer Hjahn ved en Hytte, eller Huus til at fætte Kreatur i. 
Paa Öen Als har jeg feet nogle Huse, Kornlader, som der kal- 
des Hjelm eller Helm, hvis Vægge beltaae af Bindingsværk 
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med paaflagne Egeplanker. Diffe Træelader, Minder om en 
fkovriig Tid, kunne vel være de her omtalte Iljalm.

Om Keiene, og om Kongsgaarde.

i. 52. ”Til hver Bye bor med Rette gaae fire Veie, 
fom have gaaet fra ’Arrildstiid.” Slige fire Veie gaae endnu 
(eller gik inden Udskiftningen) virkelig til nælien alle Lands
byer, hvor Egnens phyfifke Befkaffenhed tillod det. At de vare 
tilftæde, er ingen Folge af Lovens Bud; thi der liges udtrykke- 
lig: de fire Kele der dertil fra Arrildstid have ganget. Alt- 
faa ere (fiffe fire Veie, til Verdenshjørnerne, udfprungne afNod- 
vendighed og af Trang til almindelig Samfærfel. Foruden diffe 
nævner Kapitlet flere, nemlig: Kongens Herftrædej desuden 
taler det om A del vel, om Herredsvci, om Forthe, endelig om 
fire soorne Veie, til Kjobflæd, til Thing, til Skov, og til Strand, 
hvilke fidfte fire Veie ikke vare, i det mindfte behövede ikke 
allevegne, at være de famme, fom de fire gamle Veie, hvilke 
Nogle have meent, blandt andre Dr. Baden (Afhandlinger i B. 
S. 201, dog har han paa et andet Sted, loc. cit. S. 2o4, lagt 
Mærke til, at de fire gamle Veie ikke vare de famme, som de 
fire soorne Veie). Der var da, eller der kunde være til hver 
Bye Veie nok, fire gamle og fire foorne. At diste Veie kald- 
tes koorne, anfeer Dr. Baden ogfaa for et Beviis for at den 
Mening, at soorne har fm Oprinclelfe af Sör, Qvæg, fom Ko-*  
fod Ancher har tænkt i Anledning af soorne Tofter, er ikke 
rigtig; thi blandt diffe foorne Veie er ogfaa Tliingveien , og 
hvad skulde, spörger Baden, Qvæg med Tingvei? og mig synes 
at man kan med fuld Ret fpörge faa.
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Foruden hine otte Veie kunde der endnu være Kongens 
Herreftræde, Adelveien , Hcrreclsvei og Forthe desuden for 
Qvæget ud til Fælleden. Saalecles kunde da hver Bye vel have 
elleve, famt en Qvægvei ud til Fælleden. Neppe har nogen 
Bye havt faa mange forfkjellige Veie, og man har paa de aller- 
flefte Steder kunnet behjelpe sig med færre. Og i vore Tider 
har fjelden nogen Bye fleer end fire. Ved Udskiftningen ere 
ved mange Byer flere unødvendige Veie aflagte. Blandt hine 
il Veie, nævnes ikke to, den Gang ligefom nu, meget vigtige 
Veie, nemlig Kirkcvei og Möllevei. Nogle af jde opregnede 
foorne Veie vare ogfaa paa mange Steder uhenfigtsmæflige, 
faafom Skovvei, hvor ingen Skov var, og Strandvei midt inde 
i Landet. Men naturligviis er det ikke Lovens Mening, at de 
fkulle være , endog hvor de ikke behöves; den tager dem kun 
under lin Varetægt, hvor de ere, og ere nodvendige, eller 
kunde ikke undværes.

At Möllevei ikke nævnes, er befynderligt nok; thi man 
havde den Tid Möller, og maatte vel betjene hg af dem. For
modentlig troede man, at af faa mange Veie maatte fugtens een 
træfle paa en Mölle. At Jydfke Lov ligeledes ikke taler om 
Kirkevci, finder jeg mindre underligt. Af denne Taushed dut- 
ter Dr. Baden (loc cit. S. 2o5) at Loven ikke befattede fig med 
Kirkeveje, fordi de ftode under Geifllighedens Opfyn. Denne 
Mening lader jeg gjerne*  gjelde; men anmærker blot, at Kirkevei 
ikke behovedes uden for de Byer, fom ingen Kirke ha de. De 
allerflcfte Kirker ere byggede i Adelbyerne, cl’er dog i Tor- 
per, S0111 laae Adelbyen meget nær. Og Jydfke Lov, bom her 
taler om Bete til By e} forftaaer neppe ved Bye andet end 
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Adelbyen, eller den Bye, fom er den fornemfte i Kirkesognet, 
hvilket en Torp blev, naar Kirken byggedes deri, og Loven 
nævner altid Bye som Synonym med Adelbye og i Modsætning 
til Torp. Der behövedes altsaa ingen Kirkevei for Byen, da 
Kirken laae deri.

Kongens Herstræde. Saavidt Stræde er et danfk Ord, 
og ikke en Efterligning af det tydfke Strafze, bruges det endnu 
paa Landet, og har, saavidt jeg har kunnet bemærke, altid væ- 
ret brugt til at betegne en final Vei, indfluttet mellem Gröfter, 
Diger o. S. v. I Kjobftæderne bruges det om smalle og smaae 
Gader, og faa vel der, fom paa Landet, synes det mig, at være 
synonymt med Gyde. Tillægs-Ordet Her skulde efter Kosod An- 
cher, Ihre, og Wachter gjöre Hcrftræde til en Vei for Krigs- 
folket. Men jeg feer paa ingen Maade ? at der behövedes en 
aparte Vei til at drive Krigsfolk paa. Dr. Baden (loc. cit. S. 
202. 2o5) har den rimelige Tanke, at dette Kongens Her- 
stræde, var den Deel af en Vei, fom gik fra Byen over den- 
nes Mark, til de i Oldtiden faa bekjendte Kongsgaarde, hvilke, 
siger han, laae i Mængde i og omkring Landsbyerne. Jeg er 
enig heri, at Kongens Herftræde har været faadan en Vei, 
deels fordi den hedder Kongens j deels fordi Byen, efter dette 
Kapitel i Loven, lkulde gjöre denne Vei ved en Art af Ho- 
veri; deels ogfaa fordi det ellers er ubcgribcligt, hvad man 
.’cat gjöre denne Vei til. Dog kan jeg ikke undlade at an- 
mærke, at fkjöndt (liffc Kongsgaarde laae fikkerlig ofte uden 
for Byerne, og man kan endnu baade efter Tradition, fom 
efter etymologiske Grunde, paavife adskillige faadanne, og 
fkjöndt det er sor mig mere end sandsynligt, at mange af vo
re Herregaarde ere fremkomne af flige enkelt beliggende 
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Kongsgaarcle, saa er det dog uden Tvivl vift, at de flcfte 
Kongsgaarde laae i Adelbyerne. Thi flige Gaarcle kaldtes og- 
faa Hoffgaarde, hvoraf kommer det blödere Hovgaarde; og 
vore Ilerregaarde kaldes endnu Hovedgaarde; gandlke vift en 
Forandring af Hov- eller Hoflgaarde, hvilket er langt rimeli- 
gere, end at de fkulde kaldes faa, efter, eller af: Hoved, fkjöndt 
felv denne Udledelfe kunde have fine Grunde. Mærkeligt nok 
er det, at Hoffolk og Bonder endnu have den famine Talemaa- 
de til at betegne deres fornemfte Virkekreds med; de gaae 
begge til Hove, dog Bonden, med et intensivere Udtryk, meeft i 
Hove. Men fkjöndt jeg da vel troer, at nogle Kongsgaarde laae 
uden for Landsbyerne, faa er det dog ogfaa bevisligt, at mang- 
foldige laae i Byerne felv. Dette kan ßuttes af, at man i nogle 
Byer linder Gaarde, lom endnu udtrykkelig kaldes Kongs- 
gaarde, og i end liere Byer træffer man nogle ftore, dobbelte 
Gaarde, fædvanlig beboede af to Gaardniænd. Slige Gaarde, 
tænker jeg, have været Kongsgaarde. I den roeskildfke Bilkops 
Jordebog hos Langebek, forekommer hift og her i Byerne en 
curia principalis , hvilken paa nogle Steder med Tiden er 
gaaet over til at blive en Herregaard, hvilket ifær er tydeligt 
i Tollöfe Bye i Holbek Amt. Overalt er det ikke meget fjel- 
dent, at Herregaarde i Danmark ligge i Landsbyerne, fkjöndt 
dette langt fra ikke er faa almindeligt her, fom i Tydlkland og 
Frankrig, hvor en Landsbye er et heelt Gods, og hvor das 
Schlcsz, le Chateau næften altid ligger i Landsbyerne. Dille dob
belte Gaarde kalder Almuen (i det mindfte i Jylland)Bundgaarde, 
d. e. Bondegaarde, faaledes benævnet af de andre Gaardes Be- 
boere, efter at diffe vare nedftegne fra deres forrige Bonde-

Viå. Sei. hist, og philosop/t. Skr. I Deel 1821. Y y
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ftands Hæderlighed, til Landboer og Fæftere, og derfra paa 
Træhelten befordrede til at blive Ufrie, Adelens Tjenere, Vor- 
nede, Hörige og Lydige, Trælbonder o. f. v., medens de er
indrede deres forrige Værdighed fom Adelbönder, og nu mis- 
modige hædrede Mindet derom i hiin Benævnelfe, hvormed de 
ikke længer torde beære deres egne Böndergaarde. Om difle 
Bundgaarde, liger Almuen, at de för vare Selveiergaarde, der 
ere blevne ufrie, fom det troes i Jylland, fom Folger af Jydernes 
Opftand under Skipper Clemens. Men dilTe Gaarde kaldes og- 
faa af Almuen Hovgaarde, ja Beboerne faae undertiden Navn 
deraf; faaledes har jeg i Jylland kjendt en Niels Hovgaard, 
fom boede paa faadan en Bundgaard, eller Hovgaard, og i denne 
vedklæbende Benævnelfe er det jeg loger et Beviis for at dide 
Gaarde have været Kongsgaarde; till Hoff- og Hov- og Kongs- 
gaard er eet. Friis (i Skjelfkjörs Befkrivelfe) beretter, at i 
Skjellkjör er, eller var, en Gaard, fom kaldtes HofTgaard, hvor
om man veed, at den har været en kongelig Gaard. I Rep- 
holtzes Befkrivelse om Stampenborg S. 155 i Noten, nævnes nogle 
Böndergaarde, fom kaldes Hovgaarde, hvorom nærmere Under- 
retning havde været at onlke. Slige Curiae principales og 
Hovgaarde, have efter al Sandfynlighed været Kongsgaarde, 
liggende i Byerne. Dille Curiae kaldes i Documenter af 12te 
og 13de Aarhundrede fommetider Castra, og man finder alle
rede da talt om Hoverie til dem, ser vicium ad caßrum, ser
viettern ad curiam principalem, servitium ad curiam vilica- 
lem. Hoveriet kaldtes paa den Tid paa danfk Dagsværk, 
Det er den Omstændighed, at Kongsgaardene laae for det mefte 
i Byerne, fiden de ligge der endnu i en anden Form, fom for
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hindrer mig i gandfke at antage Dr. Badens overanförte Formod
ning om Kongens Herftræde fom aldeles afgjort, endlkjöndt 
den er höifl sandsynlig, og det i det mindste er mig umuligt, 
at fremkomme med en mere rimelig Forklaring. 5

Adelveien.) som dette Kapitel omtaler, er det farnme som 
den, der sor rum Tid siden heed Alveien, og fom nu er ophöiet 
til Landevei eller Kongevei. Herredsvei nævnes endnu hill og 
her i Jylland, og derved forftaaes en Vei, som er en Art af 
Hovedvei imellem to Herreder. Da Herrederne ofte have et 
eller andet Naturfkjel, faafom flore Mofer, Kjær, Aaer, Enge 
og Heder &c., hvorover Vei kunde have nogen Befværlighed, 
og derfor let forfömmes eller aflægges, faa er det at Loven 
har taget den i Belkyttetse ved at befale: at den lkal være til.

Anden Bog.

i Kapitel. "Sandemænd fkulle være otte i hvert Herred, 
to i hver Fjerding, af ingen Fællig mere end een.” Heraf fees, 
hvad man desuden vidfle, at et Herred var inddeelt i fire Fjer- 
dinger. At diffe Fjerdinger vare Havnelag vil jeg i det Föl- 
gende föge at bevise. Naar det da ftundom synes, som der 
findes Herreder, hvori det lader som der vare flere Fjerdin- 
ger end fire, ligesom ogfaa ikke faa mange, og naar det synes 
fom om et Herred har liavt endog fem Fjerdinger (om man 
vil tillade denne Contradictio in adjecto} faa kunde det være 
at det maalkee ikke er fem Fjerdinger, men fem Havnelag, der 
tales om. F. Ex. i Vindinge Herred i Fyen forekommer, for
uden de fire Fjerdinger, Agnlev, Colthorp, Örbec og Solyng 
(nu Aunlev, Kullerup, Örbek, Solling) nok en Afdeling, Frö-
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thorp, Froderup, som ikke har været liden, da denne Afdeling 
indeholdt 8 Havne. (Valdemars Jordebog, Langcbek Script. 
Tom. VIL p. 525). Ved Vends Herred, ogfaa i Fyen, opreg- 
nes i et Document i Geheime Archivet, omtrent fra Begyndel- 
fen af det 17 Aarhundrede, udtrykkelig fem Fjerdinger, nemlig 
Staverbye, Afperup, lnzlev, Aalsböe og Baldzlev (Vedel Simon- 
fens Borg Ruiner 2 Hæfte S. 132, hvor Documentet er aftrykt).1 
Men da Loven udtrykkelig figer at der i hvert Herred lkal være 
8 Sandemænd, og to af hver Fjerding, faa er Sammenhæn
gen med denne femte Deel af Herredet ikke tydelig; og ligefom 
det da lader, fom at et Herred stundom havde fem Fjerdinger, 
faa haves ogfaa i Valdemars Jordbog mange Exempler paa at 
Herreder, ifær i Skaane, havde ikke £aa mange, men færre, 
vid. Langebek Scriptores VII.

Kapitelet figer: at Sandemænd fkulle være Adelbönder, i 
det mindfte Adelbönders Fælledsbryder, men ikke Landboe, 
fordi Sandemænd lkulde have Eiendom i Fjerdingen, hvilket 
Fælledsbryden havde, men Landboen ikke.

At Ingen maatte i eet Herred være Sandemænd og have 
Lehn, tænker jeg betyder at ingen Styresmand, eller Ombuds- 
xnænd (der ogfaa havde et, lkjöndt perfonligt Lehn), kunde være 
Sandemænd.

2 B. 6 Kap. Noon er paa an gelfa chfifk, nye engelfk og 
paa jydfk Middag. Paa islandfk er det Kl. 3 om Eftermiddu- 
gen. (Geiflligliedens hora nona),

2. 24. Landboe er Hosbonde for fig felv, og paa ham 
kan gjores Herværk, det er: Landboe er berettiget til at proce- 
dere derom, Men om Herværk paa Brydens Lemmer, hans 

t
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Kone, og hans Born maae vel Bryder procedere felv; men an- 
gaaende den Gaard, fom han boer i, fkal ikke Bryden, men 
Bonden procédere. Landboe fynes her en vigtigere Mand end 
Bryde, fom her ikke betyder Fælledsbryde; men fimpel Bryde; 
faadan Bryde var ikke Hosbonde for Gaarden, han var kun 
Forpagter af en Deel deraf.

2. 26. Her tales om Nogen opföder Ulve - Hvalpe eller 
Björne - Hvalpe. Heraf fkulde man flutte, at i det 15 Aarhun- 
drcde fandtes Björne og Ulve i Jylland; hvad Ulve angaaer, er 
der ingen Tvivl derom, men vift nok dcsmere om Björne.

2. 33. Den Fold ude paa Marken, fom her tales om, er 
en Fold, fom opförtes paa Fælledsgræsgangen for at lade det 
grædende Qvæg ftaae i om Natten, for at fpare den lange 
Drift hjem. Slige Folde haves endnu i Jylland.

2. 35. Et vigtigt Sted! Her figes at Adelbönder, fom
* r

alene maatte tages til. Nævninger, lkulle være Tremarksmænd} 
det er, at til Nævninger fkulde tages Adelbönder, fom havde 
5 Mark Gulds Jord, hvoraf kan fees, at Adelbondens Bool var 
5 Mark Gulds Jord.

Naar efter dette Kapitel Bryde ikke maae være Nævning, 
da dog Fælledsbryde efter 2. 1, kunde være Sandemænd, £aa 
betyder Bryde her fimpel Bryde. Ligesaa i det 37 Kap.

2. 4a. Bryde (Fælleds Bryde) fkal have Bondens Befa- 
ling til at anlægge Sag for Ran, paa den Gaard han er Bryde 
for, og det skal tinglyses at han er virkelig Fælleds Bryde, 
og ikke Redesvend, eller Avlskarl; see ogsaa Kap. 46.

Fler tales om at fkjære Korn ifteden for at meie, uden 
Tvivl et Beviis for, at man i gamle Dage brugte i Danmark at 



356

aflkjære Sæden med en Segl og ikke med en Lee. Af denne 
Skjæring haves endnu i Jylland Opfkjær, Oplkiver; et Gilde 
ved Hoftens Ende.

2. 78. Alle Kongens Mænds Bryder, om de bryde til 3 
Mark d. e. om de give for deres Brug af en Deel af Gaarden 
i det höiefle 3 Mark (Penge) fkulle procedere ved deres Hos- 
bönder, ikke ved Ombuckmænd. Fölgelig, de fom bryde til 
mindre end til tre Mark (i Penge) ftode under Ombudsman- 
dens Værge i Rctsfager, ligefaa Biskoppers Alænds Bryde.

Tredie Bog.

2 Kap. At Styresmanden fkulde have Heft, vifer at 
han ikke var allene Söekriger, men bom Herremand forpligtet 
oglaa til Landtjenefte, (maalkee ogfaa at Styresmanden belio- 
yede en Heft for at ride omkring i Havnelaget for fine For
retningers Skyld). Styresmanden var, hvilket man faa ofte har 
paaftaaet han var, ikke engang ubetinget Befalingsmand eller 
Commandeur paa Skibet af Havnelaget, da han, efter dette 
Kapitel, ikke var forbunden til at gaae med til Söes, naar der 
var nogen Havnebroder i Havnelaget, som dette tilfaldt.

♦

Styresmanden maatte,. i de Aar da Lething gjordes ud, af 
hver Havn tage 5 (efter de bedfte Codices) g Skjepper Rug, 
hvilket udgjorde hans egenflige Lehn , eller Lön lor hans Em
bede, fom Forflander for Soelægdet. Af denne Beftemmelse 
fremlyfer Lovconfipisternes jydfke Tact. Havde de ikke her 
fornemmelig tænkt paa Jylland, var Afgiften vist ikke bleven 
beltemt i Rug; fom er Hovedfædcn i Jylland, hvorimod denne i 
Sjelland og paa de övrige Öer er Byg. Hvilken Styresmand 
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der tager mere fkal bode tre Mark til Kongen,' men er han 
tillige Ombudsmand, fkal han mifte fit Lehn. Men, fom Styres- 
mand havde han et Lehn, som Ombudsmand havde han ogfaa 
et Lehn, hvilket er det nu han fkal mifte? Da Styresmandens 
Lehn var arveligt, Ombudsmandens derimod kun personligt, 
saa er det rimeligt at det var det sidste Lehn, eller Ombuds- 
mands Beftilling, Embede eller Lehn, han fkulde milte.

il Kap. handler om Udredning til Lething af Bönder 
og Landboer. Bondens Udredning ér beflemt ester Mark Gulds 
Jord, baaledes at ’’Bonde thær hauær Mark Guld i Jord eller 
mere, uclgjör Tredings Havne.” Hvorledes de plattydlke Over- 
sættelser her kunde have en halv Mark Guld, er ubegribeligt, 
da Kapitelet i næfte Linie figer: ”jorthi thrithings Hajnæ 
reis æi af minnæ æn a en Mark Guis”

Det er höift mærkeligt, al Loven taler aldrig om hele Havne, 
men kun om Underafdelinger deraf: Tredings Havne, Settings 
og Tolfltings Havne. Kapitelet figer: at Bonde, der haver en 
Mark Guld i Jord, eller mere, gjör ud for Tredingsliavn. Alt- 
faa om cn Bonde endog havde mere end en Mark Guld i Jord 
udredede han dog kun for en Tredingsliavn; da der nu ikke be
stemmes, at en ftörre Gaard fkulde udrede mere end Tredingsliavn, 
faa maa man slutte, at en Tredingsliavn var det höiefte, et 
Bool, eller nogen Adelbonde, var anfat for, hvilket maafkec be- 
flyrkes derved, at det fynes, at cn Havnebonde maatte, eller 
burele, have en fuld Plovs Drivt, dette er et heelt Bool ;—: 5 
Mark Gulds Jord ; altfaa: at han ikke var mere end Tredingsliavn, 
uagtet han havde 5 Mark Guld i Jord. Da et Havnelag beftod af 
flere eller færre Havne, i Almindelighed 3o Havne, fom fkulde 
være om at udrede et Skib, faa blev clenne Byrde fordeelt paa 
5o Bönder, ikke meget befværlig.

”Af mindre en af to Mark Sölvs Jord gjöres ikke Lething”. 
Altfaa den Mand, fom eiedb kun Jord for to Mark Sölv var 
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.fritagen for Udredning. Da et Bool var ville Tönder Land, x 
f. Ex., saa er 2 Mark Sölv /3 x (thi 3 Mark Gulds Jord = x

x
Tönder Land; 1 Mark Gulds Jord =— Tönder Land; 2 Mark O

X X \
Sölv = 1 Mark Gulds Jord = ------  Tönder Land = — )

0X4 12/
antages nu x = 60 Tönder Land, faa er 2 Mark Sölvs Jord 

!— zzz: 5 Tönder Land; hvilket var Rigelig det Areal, 
hvoraf Eieren ikke gjorde Udredning.

Videre liges: ■’’at Landboe, fom giver mindre end 4 Ör- 
tug Sölv (i Afgift), er fritagen for Udredning imod at give en 
Örtug Sölv til Kongens Bord.” Det vifes ftrax i det Folgende, 
at af et lieelt Bool, eller 3 Mark Gulds Jord, var Afgiften eller 
Forpagtnings Afgiften, 1*  Mark Sölv ellei' 24 Örtug Sölv; fæt- 
tes nu igjen et Bool for 60 Tönder Land, faa var Afgiften der- 
af folgelig 24 Örtug Sölv, og for 4 Örtug Sölv kunde haves 10 
Tönder Land i Fæfte eller Forpagtning, hvorved Landboen 
fad fri for Udredning. Da nu en Jorcleier var allerede fri ved 
2 Mark Solvs Jord, eller 5 Tönder Land, faa fkulde det synes 
fom Landboen var mindre bebyrdet, end Jordeieren. Men, cla 
Loven udtrykkelig figer at en Landboe, bom giver mindre 
end 4 Örtug Sölv, saa kunde han have mindre end 10 Tön- 
der Land, og nærmede fig i denne Henfeende til Jordeie- 
rens 5 Tönder Land. Desuden maatte Landboen, fom gav min- 
dre i Skyld end 4 Örtug, altid betale noget meer, nemlig 1 Or- 
tugSölv til Kongens Bord, faa han egentlig altid gav mere end 4 Ör- 
tug, og var da mere bebyrdet end med hans egentlige Landlkyld; 
formodentlig er det derfor, at hans Frihed for Udredning begynder 
ved 10 Tönder Land, hvorimod Jordeiere af 2 Mark Sölvs Jord, det 
er: afJord til omtrent 2 Örtug Sölv, vare frie, faa baade Bondes 
og Landboes Vilkaar i Henfyn til Udredning vare omtrent lige.
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I difTe Beftemmelser ligger et Vink, hvoraf man nogen
lunde kau domme om Jordprisen i gamle Dage; et Vink, som 
nok Ingen har lagt Mærke til, og hvilket, foruden det, der 
kan findes deri at et Bools Jord, eller en Plovs Jord, var et heelt 
Bool, og at dette, i det 13de Aarhundrede, var værd 3 Mark Guld, 
er det enefte hvoraf de Gamles Jordprifer kan opfnappes, og 
er derfor defto mærkværdigere. Kapitelet liger nemlig, at 
Bonde, eller Jordeier, fom har een Mark Guld i Jord, udgjor 
Tredings Havn, og at Landboe, som giver 8 Lod Sölv i Skyld, 
udgjör ligeledes Tredings Havn; heraf folger at otte Örtug 
Skyld i Jordafgift, og en Mark Guld i Jordeiendom, maa være 
anfeet for lige, da de anfættes til lige Byrde. En Mark Gulds 
Jord var da faa meget, at deraf kunde fvares 8 Örtug Sölv 
aarlig. Heraf udkommer at, naar et heelt Bool var 3 Mark Guld 
= circa 6o Td. Land = een Plov, faa kunde as faadant et 
Bool gives 24 Örtug Sölv i Afgift; altfaa, af 5 Mark Guld = 
St 4 Mark Sölv = 384 Örtug Sölv i Jord-Værdi kunde fvares 
24 Örtug Sölv; hvilket, saalidet det end kan synes, da det er 
ikke mere end if Mark Sölv, eller omtrent 13 Species af 6o 
Tönder Land, dog er fg af Jordens hele Værdi, hvilket imod 
vore Tider er en temmelig höi Priis; thi nu vil det ikke være 
Tilfældet, at en Forpagtnings - Afgift, eller alt hvad en Fæste
bonde aarlig kan give, kunde i hexten Aar betale Jordens hele 
Værdi.

I famme n Kapitel findes videre: ”Om Mand boer paa 
fin egen Jord og tager anden Mand i Fælled med lig, om 
denne endog er Herremand (der ellers var fri for Udredning) 
maa dog fvares Lething som forhen af Jorden.” Kofod Ancheu 

Vid. Sei. hin. og fhiloiojfh.. Skr. 1 Deel 1821» Z 1 
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har efter Codices, oc taler annen Mans Fællugh til sig-, alle 
Overfættelfcr udtrykke dette ved: Andens Fællig med fig. At 
denne Overfættclfe er rigtig, tvivler jeg om; jeg troer, at det 
hör hedde: og tager en anden Mand i Fælled med lig; thi det er 
klart, at Loven vil forebygge, at nogen lkulde sormindfke fin 
Udredning til Lething, ved at faae en Herremand i Fælledslkab 
med fig.

I lamme Kapitel: Herremand, fom har mindre end suld 
Plovs Jord, maa fæste saa megen Jord til at han faaer fuld 
Plovs Jord, og dog ikke gjöre Lething af den Jord han fæ
stede. Naar en Herremand (fom ellers var fri for Lethings 
Udredning) fæftede Jord, faa blev han i denne Egenlkab en 
Landboe, men desuagtet fkulde han dog ikke (fordi han var 
Herremand) betragtes fomLandboe; og han blev fom saadan fri— 
tagen for Udredning af fin Fælle jord, hvorimod han forblev, 
fom Herremand, pligtig til perfonlig Ruftning.

Kap. 12. Lething skal udredes efter den Af gr ode, som 
er tagen, ikke efter hvad der er saaet, eller hvad der skal 
saaes. Har, byder dette Kapitel, en Mand (Bonde eller Land- 
boe) Jord i flere Havnelag, og dyrker det alt til een Gaard, og 
lægger det tilhobe i een Lade, da udgjör han ikke meer end 
een Redfel deraf, nemlig til detHaynelag, hvori Gaarden ligger. 
Men lægger han Afgröden i flere Lader, (let er: dyrker han 
Jorderne til forlkjellige Gaarde, liggende i forfkjellige Havnelag, 
faa gjör han flere Redfe,ler, det er: en Redsel til hvert Havnelag, 
hvori han har Gaard, for hver af de Gaarde, han dyrker 
færlkilt. Sidder en Mand i Quærfæde, og er fri for Udred- 
ning) og dyrker desuden Jord i det Havnelag, hvor han boer, 
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og lægger Asgröden til den Gaard han boer paa, da fidder 
han i Quærsæde (og gjör ikke Lething, fordi han som Eier 
ikke har meer end 2 Mark Sölv-Jord, eller som Landboe giver 
kun 4 Örtug Sölv i Skyld. Men boer en Mand i eet Havnelag, og 
dyrker Jord, som i et andet Havnelag ligger i Quærsæde, eller var 
fri for Udredning, fordi den var mindre end 2 Mark Sölv, eller 
gav mindre end 4 Örtug Sölv i Skyld, og lægger han Afgröden 
i Laden ved den Gaard han boer paa, da fkal han gjöre Le-

1

thing og ikke fidde i Quærfæde. Dette maae forftaaes faaledes, 
at en Mand, med et Bofled i Havnelaget, havde allerede med 
dette Sted, Jord, fom laae i Quærfæde, og faaer mere Jord til, 
fom han dyrker til samme Gaard. Aarfagcn er, at han ellers 
paa denne Maade kunde have mere Jord paa flere Steder end 
han burde, naar han fkulde være berettiget til at fidde i Quær— 
fæde og være fri for Udredning. Forhen var Udredning til 
Lething for Bonden, beftemt efter Jordens Værdi i Mark 
Guld, og for Landboen rftcr hans Skyld eller Afgift. Her 
bringes en nye Maaleftok paa Bane fom Reglen, nemlig den 
Afgröde, der er tagen af Jorden. Dette kunde fynes noget 
modfigende, og forvirre. Men man maa agte paa, at her tales 
om Udredning as en KlalTe, fom ellers var fri derfor, nemlig 
de Landboer, fom gave mindre i Skyld end fire Örtug Sölv, 
og udredede en Örtug Sölv til Kongens Bord (3. 11.), og fadde, 
fom fri tagne, i Quærfæde. Diffe kunde, uagtet de vare i Al
mindelighed fri, dog under den Forudfætning: at de dyrkede 
Jord uden for Havnelaget, men förte Afgröden i en Lade, fom 
laae inden Havnelagets Grændfer, blive pligtige til Udredning. 
Grunden til denne Beftemmelfe, er ikke yanlkelig at finde. Naar 
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den en Gang var gjort, faa var den Regel, at af den Afgröde, 
der er tagen af Jorden (og lagt i Laden) lkulde gjöres Lething, 
fanit at denne Afgröde fkulde ikke beregnes efter hvad der var 
faaet, eller fkulle faaes, meget pafTende for at forebygge, at 
Landboens, under de omtalte Omstændigheder, paaliggende For- 
pligtelfe til Udredning, ikke ved fvigfuld Omgang fkulde falde 
bort. Naar en Landboe havde i Havnelaget faa megen Jord 
i Fælte, at han gav mindre end fire Örtug Sölv i Afgift, faa var 
han fri for Lething, imod at give en Örtug til Kongens Bord. 
Fæftede han nu ligesaa megen Jord uden for Havnelaget, og 
förte Afgröden til sm Lade i Havnelaget, saa havde han baade 
i og uden for Havnelaget Jord i Fæfte , for maalkee 8 Örtug 
Solv, altfaa faa meget, at han burde ansættes for en Tredings- 
havn. For Jorden i Ilavnelaget var han fri, men med den, 
han tillige havde uden for Havnelaget, og hvilken han dyrkede 
under eet med den forrige, til een Lade, blev han Befidder af 
faa megen Jord, at han ikke kunde flippe for Udredning, eller 
fidde i Quærfæde. Lagde han Afgröden af lin Fæfte-Jord uden 
for Havnelaget i en Lade uden for dette$ faa laae denne Lade 
i et andet Havnelag, hvor man maatte paffe paa Havnelagets 
Rettighed imod ham, hvilket ikke kom det Havnelag ved, fom 
han boede i.

Men den Afgröde, han förte til Havnelaget kunde være 
Ror eller liden; i fidlte Tilfælde endog faa liden, at den ikke 
var tilstrækkelig til at give hans hele Agerbrug faadan Udltræk- 
ning, fom berettigede til at ansætte ham for Lething, og der
for kunde han være tilböielig til at denne Afgröde lkulde sy
nes at være faa liden fom mulig. Til den Ende kunde han 
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fige: den Afgröde, jeg vil fore til min Lade i Ilavnelaget, er kun 
faa og saa meget; thi jeg har i Aar ikke saaet mere end faa og 
faa meget; eller jeg vil kun saae saa og saa meget. For at 
forebygge denne Udflugt, befaler Loven, at den Afgröde der 
er tagen (nemlig forhen inden der blev Tale om Udredning) 
fkulde tages til Regel, og at Uclfæden ikke fkulde komme i
Betragtning.

Uagtet jeg anfeer denne Forklaring aldeles tilfredsstillende, 
vil jeg dog beröre een Indvending fom herved kunde gjöres. Naar 
en Landboe havde Jord i flere Havnelag i Fæfte, saa var hans 
hele Afgift for alle Jorderne bekjendt, og derefter kunde jo hans 
Udredning beftemmes, uden videre Vanfkelighed. Jeg tilflaaer 
det fynes faa; men naar Loven imidlertid har befalet anderle
des, faa maae der alligevel have været noget i Veien: Jeg fo-
reltiller mig, at dette har beflaaet deri, 
gav kun henved 4 Örtug Sölv i Skyld, 
ning, juft fordi han gav faa lidet, 
fordi hans Avlsbrug var for lidet til at

at en Landboe, fom 
og var fri for Udred- 
var dog egentlig fri, 
kunne have de mange

Folk, og anclre Midler, der udfordredes til at deeltage i Skibs
udredningen. At han havde flere fmaae Agerbrug i forlkjellige 
Havnelag gjorde ikke noget af diffe Avlsbrug ftörre , eller til
eet ftort, naar de bleve drevne færlkilte , men faa fnart han 
drev dem under et, eller fom Loven kalder det, forte Afgröden 
til een Lade, faa fik han derved en meget ftörre Avlsgaard; 
men hvormeget da den ene Avlsgaard derved blev forftörret, 
lod fig ikke beftemme ved at fige hvormeget han paa flere Ste- 
der gav i Skyld; thi fordi han gav et Sted 4 Örtug Sölv i 
Skyld for Jord, var det ikke fagt, at han lörte Afgröden heel 
og holden til Gaarden i Havnelaget, fom dog var den enefle
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Udredningspligten. Dette kunde ene og allene fkee ved at fore 
Afgröden hjem til sin Gaard, og derfor er det at Loven tager 
denne til Regel.

>• ' ■ ■ * ■
Om Ilerremænd og Ilerregaardes Op

rindelse.

Kap. 15. ’’Herremænd maae kjöbe fig faamegen Jord de 
orke, fordi de vove deres Hals for Kongen og Landfens Fred.” 
Heraf fees, at Herremænd ikke gjorde Lething af deres Jord; 
men at de fom Herremænd vare pligtige til perfonlig Tjenefte. 
Hvitfeld i Fortale til Chr. I. Hiftorie, figer at Herremænd vare 
fri for deres Perfoner, og Præfter for deres Gaardc, fom de 
boede paa; men det er let at fee ut han har forfkrevet fig; thi, 
tilföier han, Prælien er fri for Religionens Anfeende; Herre- 
mændene fordi de hætte og vove (leres Hals for Kongen. —• 
Men hvori beftod da Herremændenes Frihed for deres Per
soner ?

Om dilTe Herremænd figer Gram (K. Sellk. Skrifter 2 B. 
S. 265) at de vare Kongens Krigsmænd, og Forleningsmænd 
af Kongen til at gjöre Krigstjeneste; af Hær, exercitus og 
Mand, vasallus9 faa at Herremanden kunde kaldes Miles feu
dalis. Alt dette paffer ogfaa paa Styresmanden, fom rime- 
ligviis ogfaa var Herremand. Han havde et Lehn, og var for
bunden til at {kaffe fig Helt, og altfaa var han forbunden til en Art 
af Rostjenetle, hvilken upaatvivlelig gav Anledning til Herre- 
mandsftandens Opkomft, af hvilken Stand den egentlige Adel 
maafkee har fin Oprindelfe, da Herremændene vare de förfte 
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Krigsvasfaller og Lehnsmænd, for faavidt at de havde deres 
Jordeiendomme fri, og de maatte endog under faadan Frihed 
kjobe faa megen Jord de vilde, hvortil der aldrig kunde fattes 
Ledighed, da deels Kongerne, fom altid vare courts d’argent, 
havde mange Gaarde, og Adelbonderne af Omstændigheder ofte 
maatte nodes til at fælge. Det er derfor meget rimeligt at 
vore Herregaarde have deres Oprindelfe fra den her omtalte 
Immunitet, fom Herremændenes Gods fik ved dette Lovbud. 
Men, naar Holberg og flere have meent; at vore Herregaarde 
ere udfprungne af Styreshavnene, hvilke Hvitfeld figer I. Tom. 2 
S. 147, at de adelige Herremænd fik Tilladelfe at kjöbe, faa deler 
jeg Kofod Anchers Betænkeligheder over denne Mening (Danfk 
Lehnsret S. y4) men tilföier, at hverken Holberg eller Kofod 
Ancher o. fl. fom heri have fulgt Hvitfeldt, have lagt Mærke 
til, at Hvitfeldt, paa anförte Sted citerer Jydlke Lov aldeles urig
tigt, naar han liger, at Herremændene efter denne Lov maatte 
kjöbe Styreshavne; thi dette ftaaer flet ikke i Loven; men i 5 
R 13 Kap., llaaer blot at de maatte kjöbe faa megen Jord de ville. 
Overalt, hvorledes skulde Styreshavne kunne blive Oprindelfe til 
Herregaarde? Slyreshavnen var jo enten en Gfficialgaard, eller det 
hele Soelægd, med en beflemt Kornindtægt for Forflanderen, og 
egentlig var den neppe videre end det fidfle; thi at der har været 
nogen Gfficialgaard, fom kaldtes Styreshavn, er en Mening, fom 
uden Tvivl er urigtig. For clet förlte nævnes faadan Gaard ikke 
enten i Jydfke Lov, eller Bilkop Knuds GlofTer, eller Thord 
Degns Artikler. Hvitfeld er den förfte, fom i Fortalen til Ch. I. 
Hiftorie nævner den; og ham have Ostersen og A. Berntsen 
ofterskrevet. Dolmer i den norlke Hirdlkraae Uger ogfaa at
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Styresmanden havde en egen Gaard, dog taler han kun om de 
norfke Skibsreder, hvilke vel havde samme Beftemmelse som 
de danfke Styreshavne, men derfor er det ikke nogen Folge, at 
de havde famme Indretning. Kort denne Styresmandens sær
egne Gaard er aldeles grundet paa Hvitfelds Melding, og jeg i 
det mindlte kan ikke udfinde, hvilken Auetoritet han har havt 
for fig. Altfaa kan det ikke være igjennem Gaarde, bom 
rimeligviis ikke have været til, at Herregaarde ere komne srem.

I

Var det da maafkee ved at tilkjöbe fig Styreshavne, eller Söe- 
lægder, at Herremændene, efter Hvitfeld, {kulde have foranle
diget Herregaardenes Opkomft. Men Styreshavn i denne Betyd- 
ning var et militairt Lehn, arveligt paa Mandfiden, og desuden et 
militairt Embede og Kronens Lehn. Kunde alt dette kjöbes ? og naar 
det kunde det, fom jeg ikke vil nægte, var det da muligt at op
rette en Herregaard deraf? Styreshavnen, eller Havnelaget, beftod 
af en Mængde Havne omtrent *5o  - 4o, det er Bool, eiede af Adel- 
bonder, hvoraf enhver gav Styresmanden g Skjepper Rug og 
for Reften gjorde Udredning. Vilde Bönderne fælge deres 
Gaarde, stod det dem jo i alle Maader frit for, uclen mindfte 
Henfeende til Styreshavnen, og enten Herremændene kjöbte 
diffe Havnebönders Gaarde eller andre Bonders, var det eet og det 
famme, af begge Slags kunde de indrette Herregaarde om de 
vilde. Gaardene i Styreshavnen, eller Havnelaget, vare ikke mere 
(kikkede hertil end andre Gaarde, og ikke heller vare de lettere ’ 
at erholde til kjöbs, og Eierne behövede ingen Tilladelfe til at 
fælge dem; men da de bleve fri for Udrednings-Pligt ved at fæl
ges til Herremænd, saa kunde de maafkee ikke engang efter Lovell 
fælges til di tle, da den udtrykkelig 5. 8 Kap. forbyder at nogen maa 
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Indretningen med Styreshavne forsvandt, fordi Söeudruflningerne 
gik ind, hvilket var ifær i Christopher II. Tid, om da nogen 
Forandring er opkommet, hvorved Styreshavne, ved Herre- 
lmændenes Kjob deri, forvandledes til adelige Godfer, vide vi 
ikke med Vished; men det er ikke usandsynligt, at Hvitfeld har 
tænkt paa, eller havt Kundfkab om noget faadant; saa det kunde vel 
være, at Hvitfeld, uden at have givet nogen fuldkommen rigtig 
Forklaring, i det mindfte ikke for faavidt han beraaber lig paa 
Jydlke Lov, dog ikke heller har aldeles Uret i fin Beretning. Hvor- 
om alting er, er det uden Tvivl en afgiort Sag, at dilfe Sty- 
reshavne, for det mefte befatte med Herremænd fom Styrcs- 
mænd d. e. KrigsvalTaller, og med den Tilladelfe, at kjöbe saa 
megen Jord de vilde, og hvilken Jord liden forblev fri paa en 
eller anden Maade, kun ikke paa den, fom Hvitfeld angiver, 
have givet Anledning til vore Herregaardes Opkomft; og der- 
ved er mangen Adelbonde, ved fin Gaards Salg forvandlet til 
Landboe og Fæfter. Saa Enden paa hele Underf ögelfen bliver, 
at den ulykkelige Forfatning, fom længe för Fr. I. Tid, til 
Vanære sor Menneskeligheden, til Spot, og til ubodeligt Tab for 
Landet, har nedtrykt den sorrige faa hæderlige danlke Bonde- 
ftand, har egentlig tin förfte lovbefæstede Grund i det uheld- 
(vangre 13de Kapitel af Jydlke Lovs SdieBog, udgiven Aar ia4o.

Kap. 14. Dette Kapitels egentlige Bydende er: Om Söd- 
fkende fidde i Fællig og drive alle deres famtlige Jorder til 
een Gaard, eller een Lade, faa gjöres deraf kun een Redfel, 
^fordi det tilfammen er kun en Tredingshavn). Skifte de imel
lem fig, faa (da enhver kunde faae en Tredingshavn, en Sæt- 

Sd. hiit. og fhiloioph. Sitr. I Dod 1821« A a a



363

ting, eller Tolfting Havn Sic.), gjör enhver Redfel af Sit. Men 
fiden maac*  Arvingerne ikke flaae deres enkelte Lodder sammen, 
og forlange nu igjen kun at gjöre een Redsel tilhobe. Aarfa- 
gen var, at naar en Familie boede fammen, og drev deres Jor
der under eet, (ligesom den Eier, hvorefter de arvede Godfet), faa 
vare de ligesom denne, kun pligtige til een Redsel. Men lkif- 
tede de mellem sig, faa erholdt Havnelaget flere enkelte Redseler; 
og denne Fordeel maatte Havnelaget milte igjen, naar de atter 
faldt paa, at lægge deres Jorder fammen. Dette er da det sam
me i Grunden, fom Loven et andet Sted i 8 Kapitel vil fore- 
komme , at Havnelaget, eller Udredningen til Lething maatte 
ikke gjöres mindre, eller formindlkes.

Da Loven i 13 Kapitel siger: at Tredingshavn er en Mark 
Gulds Jord, eller derover, faa kunde en Gaarrl, foin var S. Ex. 
3 Mark Guld Jord ikke være liöierc ansat end for Tredings
havn. Saadan en flor Gaarcl, eller flere mindre kunde tilhore 
en Mand, fom ikke gjorde mcer af en Guard til 3 Alark Guld 
Jord (eller af flere mindre indtil i alt 3 Mark Guld), end en 
Tredingshavn. Döde denne Mand, faa fik famtlige Arvinger 
hans Jord, under det Privilegium, hvormed han befad fine Lien- 
domme, saa længe difle bleve famlede. Men skiftede de Gaar- 
dene mellem fig, faa faldt Privilegiet bort, og Enhver fkulde 
nu udrede af fin Part.

At Tredingshavne, eller enkelte Gaarde, maatte ikke flaacs 
fammen, kunde endnu have en anden Grund. Nemlig, naar 
Sodskende fkiftede en Arv i Jord mellem fig, kunde det ind
træffe, at een af Arvingerne önfkede fig een af Gaardene, fom 
havde vilTe Fordele, faafom fortrinlig gode Jorder; for at er-
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holde denne, kunde han, fom et Motiv for Medarvingerne, til
byde at paatage fig, af fin Gaard, at udrede een eller flere af 
disTes Redfeler eller Udredning,, til Lething. Men da en Gaard 
derover kunde blive alt for bebyrdet, og tilfidfi ikke være i 
Stand til at holde Forpligtelsen, faa forbyder Loven Sligt, hvor 
gode Jorder Gaarden end kunde have tillöier den. Detmaaogfaa 
mærkes, at hoven ikke forbyder at lægge Gaarde fammerij men 
kun Tredingshavnc; det er: at paatage fig Udredning for andre.

25 Kap. 15. At Styreshavne ikke vare arvelige paa 
Qvindefiden, er rimeligt nok, da de vare Lehn for et Embede, 
hvis Gjenftand var Sbevæbcn, og Krigstjenefte, baade til Land« 
og Vands. At Slegfredlön ikke maatte faae Styreshavn, da dog 
Slegfred Börn efter i. 20 kunde arve Forældre, tyder hen paa 
en vis Værdighed hos S tyres m andens Stand. Bisper synes efter 
dette Kapitel ikke liellcr at maatte arve Styreshavne.

Kap. 48. ’’Kjöber Mand Jord paa anden Mands Mark; 
en Part af en andens Jord paa Byemarken, med Svig (i fvigag- 
tig Henfigt) for en Mark eller to, eller mere, fordi han vilde 
öde den (Byemændenes Græsning) med fine Slodhors, da maa 
Lierne med Gulds Vurdering, node ham til at tage faa til fom 
Mark kan taale. Det er: Om en Mand, som gjerne vilde græsfe 
fit Qvæg paa andens Mark, hvortil han havde ingen Rettighed, kjöb- 
te for en Bagatel noget Jord paa denne Mark, i den Mening, 
at han nu, fom Lodseier i Marken, kunde fætte sine Kreature 
derpaa, og saa mange fom han vilde, saa kunde Eierne af 
Marken formene ham dette, og node ham til at indskrænke An- 
tallet af fine Hefte eller andet Qvæg paa Marken i Forhold til 
Kan« tilkjöbte Jords Værdi, og derved at holde sig til det An-

A a a 2
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tal, fom Marken kunde gr æ ffe, hvilket Loven udtrykker ved: at 
tage saa til foni Mark kan taale, og lægge saa til dens Fælled, 
(og sætte da paa den sælleds Græsning), som Svin lægges til 
Olden, d. e. at hvor mange Hoveders Græsning, Jorden kunde 
anflaaes til, fkulde lkjönnes paa samme Maade, som den, man 
brugte for at eragte, hvormange Svin til Olden, en Skov kunde 
ansees for.

Kap. 4g. ’’Naar de lægge deres Mark i Hegn.” Egentligt 
Hegn om hele Marken, har aldrig været brugt i Jylland. Her 
forllaaes ved Hegn, et temp or airt Gjerde omkring Marken 
naar den befaaes.

Kap. 5o. ’’Hver Mand lkal lukke fine Gjerder efter alle 
Byemændenes Overeenskomfl, efter fin Lod og Deel i Byena 
Jord. For Stuff gjerdes ikke, thi det var privat Eiendom; vilde 
Eieren lade det ligge uindhegnet, faa kunde de övrige Bye- 
xnænd intet have derimod; men er det Forthe, fælleds for Byen, 
er Stuffen aaben mod Gaden eller Forthen, da lkal der hegnes 
derfor. Der fkal være mod Gaden (eller Forthen) et alminde
ligt Gjerde, et Hoved-Gjerde. Af dette Gjerde, fom egentlig 
tilhörte hele Byen, gjerder enhver, som eier Hovedgjerdet, efter- 
fom han tilkommer, fin enkelte Part; og fiden naar det beho
ves, fkulde alle Granderne, eller Byemændene, vedligeholde dette 
Gjerde mod Gaden.

Kap. 51. Handler om Vangs Gjerde, eller om Gjerde 
om Vangen, det er den Mark fom er besaaet. For at sorftaae 

s dette Kapitel, er det nødvendigt at erindre Praxis i Jylland 
under Fælledfkabet. Egentligt Hegn om Marken, har som jeg 
nylig sagde, aldrig fundet Sted i Jylland. Men et temporairt 
Hegn omkring, eller for, de befaaede Marker, var derimod i
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Brug. Naar en Vang, fom var indtagen til Kornsæd, {lödte til 
Byens Gade, £aa blev Hegnet mellem Gaden og Vangen, om
hyggelig sat i Stand og Veiene forsynede med Ledde; saldt en 
Qvægdriftsvei langs med Vangen, blev et Hegn, sædvanligt et 
Jorddige opfort langs imellem Vangen og Veien; ligefaa naar 
Vangen flödte til en Mark, fom laae ud til Græsning, hegnedes 
ogfaa ofte der; hvilket ligeledes tidt har fundet Sted, naar den 
befaaede Vang flödte til en anden Byes Mark, fom laae ud til 
Græs; hvilken Mark her i Loven kaldes Fælleden, faaledes 
fom den fjellanclfke Bonde endnu kalder fin tredie Mark, der 
ligger til Brak, eller Græs. Naar Loven her taler om Vangs 
Gjerde fom lkal opföres af hver Mand, fom haver Gulds Vur- 
dering i Byen, d. e. i Forhold til hans Jord i Byemarken, faa 
menes, et faadant temporairt Gjerde, omkring, eller for en Deel 
af de befaaede Marke?.

I det Tilfælde, at en Byes befaaede Vang Röder imod en 
anden Byes Fælled, tage begge Byer halvt Hegn. Aarsagen an
giver Loven selv at være: at de, der nu i Aar have Fælled, de 
fange ad Aare Hegnet for deres besaaede Mark, fom folger efter 
Brakmarken eller Fælleden, da nu den forfle Bye igjen friari 
faaer Fælled her, saa tager den igjen felv Hegn mad hiin Bye.

Skal dette ad Aare tages ligefrem efter Ordene, faa er 
det öienfynligt, at Trevangsbruget herlkede; thi kun i dette 
Markbrug er det muligt at en Græsmark eller Fælled gandlke vift 
bliver brugt til Kornsæd nælle Aar, da Folgen er to Aars Sæd 
og eet Aars Brak eller Fælled. Men da det af mange oecono- 
milke Omltænchgheder er aldeles afgjort, at Trevangsbruget al- 
drig har været i Brug i Jylland og Slesvig, hvor Marken ftedfe 
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har været brugt i 5 indtil 10 faakaldte Aarsgjoder, faa maa man 
ved de Ord ad Aare forftaae eller dog fnart. I Fyen, hvor 
Jydfke Lov ogfaa efter Ch. IV. Fortale til Udgaven i5go fkulde 
bruges, har egentligt Trevangsbrug heller ikke været almindeligt.

Derimod tilllaaer jeg at Trevangsbruget, endog fra de 
ældfte Tider, har været almindeligt i Sjelland, Falfler og Laa- 
land, og paa flere af Smaaöerne. At det ogfaa har været i Brug i 
Skaane, nemlig, for en Deel, troer jeg ogfaa; men dette troer 
jeg ingenlunde paa Grund af et Sted i Skaanfke Loy, IV. 15 
hvor der tales om trenne Halme, fom A. Sunefen overfætter 
tres agricultural, hvilket Sted af Hr. Conferenceraad Schlegel, 
i Skandinavisk Selfk. Skr. 1806 2 Bind, anfees fom et Beviis for 
at Trevangsbruget har havt Sted i Skaaue i de ældre Tider, hvil— 
ket jeg ikke kan indrømme. Jeg tilllaaer at trenne halme virke- 
lig er hvad Suncfen kakler dem, tres agriculturae, nemlig tre 
Afgröder. eller ogfaa tre Aars Brug af Jord til Sæcl. Bring 
numenta Scanens i Part pag. 56) figer: Halm est fructus agri. 
Hahn in legibus nostris antiquis annum et significat. — End- 
og paa Danfk har Halm famme Bemærkclfe, man figer nem
lig: Rug, Havre i förfte, andet Halm, det er i det förfte og andet 
Aar; man siger ogsaa : at tage to, tre Halme Rug efter hinanden 
d. e. at faa Rug i to-tre Aur i Træk. Men Stedet i Skaanfke 
Lov tyder derfor flet ikke paa Trevangsbrug. Dette Brugs 
Skifte er: i) Vinterfæd, 2) Vaarfæd, 5) Brak eller Fælled; her 
forekommer i 3 Aar ikke 3 men kun 2 Afgroder. Kan da 
Halme her ikke betyde Afgröder, men være Aar, eller Vintre, 
hvilket ikke er ufandfynligt, da flig Betydning af Ordet er ikke 
ufædvanlig, faa tyder Lovftedet flet ikke hen paa Trevangs

I 1 - • .
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bruget; og det vil ikke fige videre, end at der udfordres tre 
Aars roelig Befiddelfe af Jord, for at faac Hævd derpaa. Men 
fkal Halme her virkelig betyde Afgrøder, og Lovens Mening 
være, at man fik Hævd paa Jord ved upaaanket at have avlet 
og indhöftet ire Afgröder deraf, faa behövedes dette juti ikke 
at være i tre Aar; men kunde være i længere Tid, hvorved 
jeg dog maa bemærke: at Tiden ikke blev ftort længere, da 
fom A. Bcrntfen udtrykkelig vidner (1 B. P. S. 8) at mange 
Jorder i Skaane og Halland og Blegind, dyrkedes i et væk, og 
bar Sæd Aar ud og Aar ind (ligesom Alfædjorderne i Vend- 
fyflel, og nogle faae andre Lgne i Jylland fonden for Liimfior- 
den). Sigtes til denne Skik, faa kunde vel ires agriculturae 
og trenne Halme finde Sted endog i Tidsløbet af 3 Aar, uden 
at Trevangsbrug var indfort og i Gang, ligefom tre Afgröder i 
tre Aar maa ogfaa fulde ind, under ethvert andet Brug end 
Trevangsbruget f. Ex. i enhver Kobbeldrift.

Videre i Kapitlet ltaaer Thorngarth fcal for Rnghfælh &c. 
det bor vel hedde, fom Kofod Anker ogfaa tilföicr som en Va- 
riant efter en Codex: then Garth (Gjerdet), ved hvilken Læfe- 
maade man flipper for den Vanskelighed at forflaae hvorledes 
der i de Dage kunde være Spörgsmaal om Torngjcrde i Jyl- 
land, hvor faadant noppe var kjendt i gamle Tider,

De i dette Kapitel forekommende Beftemmelfer om Gjerder 
omkring, eller for den bcfaaede Mark, vare endnu for Udlkift- 
ningen gjeldende i Iylland ved Byemændenes Vedtægter paa 
deres faakaldte Grande, eller Gade-Stevne, og bleve optegnede 
i den faakaldte Vide-Bog o; Bödebog. Grandcftevnet holdtes 
altid paa Landsbyens Gade, og Granderne eller Byemænderffe 
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bleve samlede dertil ved at Oldermanden tudede i et Horn, og 
Forsamlingen, hvori Byens vigtige Sager bleve omhandlede 
holdtes for det melle under eller omkring et dertil plantet Træe, 
fom endnu fmdes i mangfoldige Landsbyer, og sædvanlig er 
en Alk. Aldeles ligesom Nordens fordums Guder forsamlede 
hg til deres Gade Stevne, eller Thing, under Alken Ygdrafilh

Kap. 5a. Apelgarth Æblehaugen, Abildgaarden. Kol- 
garth Kaalhaugen. Endnu i Jylland har enhver Bonde fin. 
Kaalgaard, en Urtehauge, hvori fornemmelig dyrkes Kaal, Grön- 
kaal, vort Lands förfte, og vor Bonde Almues kierefle Gron- 
fel. Uicilgarth^ eller efter en enefte Codex. Hialmgarth*  
fom gandfke vift er den rette Læsning, er et Aflukke ved 
Gaarden, hvor den udtorfkne Halm og Kornhæflerne sættes, 
Tofftgarth, Toftegaard, er intet andet end. Huustoflen felv-

Kap. 54. Her figes: at alle Hore Filk, fom hændelses— 
viis drive op paa Stranden ere Vrag og tilhore Kongen. Saa~ 
ledes var det for og er endnu i Engelland, hvor Hval og Stör 
fom findes paa Stranden er et Regale. I Frankrig gjaldt forhen 
noget lignende. Kof. Ankers S. I. Skr. 2 Deel S. 208.

Kap. 60. Dette Kapitel vifer at den endnu brugelig« 
Lyngafbrænding, som en Begyndelfe til Hedens Opdyrkning er 
en meget gammel Methode. — Det Urtefang^ her tales om, 
kunde man falde paa var Por6 i de faa kaldte Porshauger, 
derfom Loven ikke forebyggede det ved at forklare det ved 
Lyng eller Torv.
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V.
Om de mærkeligste Epoker i Danmarks Bebyggelse.

Jeg har ovenfor anmærket, at Jydfke Lov, naar den taler 
om Bye altid deryed forftaaer Adelbye, og jeg troer, at deri 
ligger et Vink til at antage, at Adelbyerne vare ikke blot de 
fornemfte Byer i Landet (modsat Torper) men tillige de förft an
lagte, og i meget lang Tid ogfaa de enefle. For nærmere at for- 
klare dette, og tillige at fremfætte den rimelige Gang af Lan- 
dets Bebyggelfe, vil jeg föge at udvikle de mærkeligfle Epoker 
deri, og dens fucceflive Fremlkridt; en i fig felv inierefifant Sag, 
fom Ingen, det jeg veed, har endnu fpecielt behandlet, uagtet 
der hverken fattes Kjendsgjerninger fra Hiftorien, eller phyfi- 
lallke Data; eller Anledninger, hentede fra fandfynlige Etymo- 
logier.

Hvorledes Landets Jorder f oprindeligviis ere blevne delte 
lige imellem Lodtagerne i Byerne, har jeg forklaret i Afhand- 
lingen om Bools Indretningen. De Byer, fom derved fremkom, 
vare de förfte, og i lang Tid inden Smaabyerne kom frem, 
tillige de enesle. Men fnart avlede dilTe Byer mindre Byer, 
eller Torper, der, lig Colonier, opftode af Adelbyerne, hvilket 
nu blev de förfte oprindelige Byers Benævnelfe. DilTe Adel
byers Beboere vare anfeelige, hæderlige Mænd, Bönder, all© 
Selveiere; de, kaldtes Adelbönder, i Modfætning til Bryder, 
Landboer, Huusmænd og Torpere.

Efterhaanden fom Adelbönderne, ved Gribe-Jord fik sær
egne Jorder paa Byens Alminding, Hede, eller Overdrev, logte 
Adelbönderne at benytte denne Gribe-Jord, eller benere deres 

Vid. Sti. hitt, «i phifosoph. Skr. I Deel 1821« Bbb
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Ornum, ved at lade det dyrke ved Bryder og Landboer, og 
derved opflode Torperne ellei1 de mindre Landsbyer, barnt 
Eneftegaarde. Men dilles Beboere vare ikke Adelbönder; de 
vare et Slags Landbrugere, som Loven altid sætter lavere end 
de egentlige Adelbonder, som boede i Adelbyerne. De vare 
maalkee fra forti af kun Trælle, deels Bryder, og Land- 
boer, tilfaminen Torpere; et Navn, fom ofte forekommer i gamle 
Skrifter, modfat Bönder. Til Beftyrkelse for den Paailand, at 
Torpernes Beboere ikke vare Adelbönder, kunde maalkee an- 
iöres den Bemærkning, fom jeg troer at have gjort, at de flefte 
nuværende Selveiere (Levninger af fordums Adelbönder) ere 
endnu i de Byer, hvilke man maae anfee for de allerældde, 
eller Adelbyer, eller ogfaa paa Eneftegaarde, men forholds- 
viis findes fjeldnere Selveiere i de fmaae, yngre Byer, eller 
Torperne.

Adelbyerne have fædvrnligt i deres Navne et eller andet 
Mærke, fom tyder hen paa en vis phyfikalfk Beskaffenhed, eller 
oeconomifk Omflændighed; faafom Dahhebölle, Haby, Fjeld- 
soe, U'åielse eller AsminderoJ, KongsZer», Eenzng m. fl. og 
mange andre Mærker, faafom Skov, Lund, Bek, Vand m. fl. 
Mærkværdigt er det, at i det nu faa fkovlöse Jylland, £aa mang- 
foldige Stednavne bære i deres Navn Tegn paa at de ere an
lagte i Skovegne, faafom Lund, Holt, Skov, Birk, Bög, Eg, 
Haffel, derimod er rod fjeldnere i de jydfke Stednavne. Des
uden forekomme adskillige Endelfer, hvilke man nu ikke ret 
forftaaer, blandt hvilke jeg vil blot nævne den Endelfe löse af 
faa mange Byers Navne, i£ær i Holbek Amt i Sjelland, faafom 
Tollöfe, Mæhr (eller fom det lkreves i ældre Tider) Mierlöfe,
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Quandlöfe, Uggerslöfe, Ondlöse, Terslöfe^ Nidlöfe.' Nogle,’ 
blandt andre Hr. Juftitsraad Werlauff (i Priislkrift, om det dan- 
fke Sprog i Slesvig S. 27) mener: at denne Endelfe tilkjendegi- 
ver en Mangel, hvilket jeg ikke vil modsige; det islandlke Sub- 
ftantiv Leisi betyder virkelig en Mangel; men jeg fporge da, 
hvad betyder det, og hvad har det nogenfmde kunnet betyde, at 
en Bye fattes Tol, Mier, Quand, Uggers, Ond, Nid, Ters? 
Jeg lkulde derfor være tilboielig til at antage en anden Udledning 
for dide Stednavne af Los, eller af Losa (Losning; at löfe) faa at 
Ordet kunde fige at Byen var opltaaet derved at en anden æl- 
dre Bye var bleyen deelt, og den nye ligesom losnet fra den 
gamle; eller maalkee af losna (dissolvi}. Det kommer da nu 
an paa, hvad man lkulde gjöre af den förfte Stavelfe, om den 
betyder den gamle Bye, hvorfra Lösrivelfen gik ud, eller en 
Mands Navn, den Mands Navn, fom flod i Spidfen for Udflyt- 
ningen? Det förfte har den Vanskelighed at man ikke finder 
noget til de gamle Byer, fom {kulde hedde, Tol, Nid, Ters 
&c. Det er derfor fandfynligt, at faadanne Navne, fom Quand- 
löfe, betyder en Bye, fom er lösnet eller udflyttet af et Sclfkab 
i hvis Spidfe en Mand ved Navn Quand har ftaaet. Samme 
Forklaring kan ogsaa gjelde for Byer, hvis Navne ende paa 
rod, f. Ex. Stubberod, kunde betyde, at Oprydningen er fore- 
ltaaet af en Mand, Stub', Asminderod, af Asmund o. a. fl. 
Eller, maafkee hiint löse allerrettefl udledes af Verbet leysa 
vere, expedire, at lose ud, gaae ud fra, udsende}.

Overalt forekommer det mig, at de allerfleste af de gamle 
Byers Navne have en Mands Navn til Særkjende, fom Siger- 
Red, Cyedfled, Heiasvig, /eZling, Orznslev, &c., og deres Navne 
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endes meget ofte med Sted eller Bye; Landsbyer med diffe 
Navne, især de med Sted, ere uden Tvivl de allerældfle, og mange 
af de faaledes betegnede ældfte Byer ere endog nu gandlke for- 
fvundne. Man finder nemlig Herreder, fom rimeligviis fra förfl af 
have været opnævnede efter Hige Byer, hvilke lidfle nu ikke er tilr 
f. Ex. Hindlted. Herred, hvori ingen Bye findes, ved Navn 
Hindsted. Alærkeligt er det, at, faavidt jeg nu kan erindre, 
har intet Herred noget Navn med Endelfen Bye, undtagen 
Skovbye Herred i Fyen, hvori ogfaa findes Landsbyen Skovbye.

De mindre og yngre Landsbyer, de faakaldte Torper, 
have næften altid deres kjendelige og forklarende Endelfe ftrup, 
trup, rup, Contractioner af Thorp.

Kirkerne ligge fom oftefl i Byer, hvilke man efter deres 
Navne og andre Omftændigheder maae anfee for de oprindelige 
Adelbyer. De bygdes der, fordi Adelbyen i lang Tid var 
den enefie Bye i Sognet, fom ogfaa ved Sogne-Indretningen blev 
ved Kirkens Anlæg deri til den fornemfte, og som gav Sognet dets 
Benævnelse. Man finder alligevel ikke fjelden at Sognekirken 
ligger ikke i Adelbyen, men i en Bye, lom man maae holde 
for en Torp. Aarfagen hvorfor Adelbyen er her forbigaaet, 
har efter min Mening været folgende. I de ældfte Tider vare 
kun Adelbyer og Torper; da nu Kirkerne i det g, 10-11 Aar- 
hundrede byggedes , valgtes naturligviis helft dertil den anfee- 
ligfte, og tildeels beqvemelt liggende Bye i den Kreds, fom 
ikulde udgjöre Sognet. Naar heri fkedte Afvigelfer maatte 
Grunden dertil være Adelbyens ufordeelagtige og ubeleilige Be
liggenhed for det hele Sogn, faa at man dertil var nödt til at 
vælge en Torp Men dog vil det findes, at man felv derved 
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har fögt at gjöre nogen Ære af Adelbyen ved at bygge Kirken 
i den Torp, som laae nærmeft ved Adelbyen, hvilken Ære 
denne Bye tilkom, deels fom den fornemlte Bye, deels fom be
boet as de fornemfte Mænd, nemlig Adelbönder, og fom tillige 
ofte havde Kongsgaarde eller Hoffgaarde. Jeg autorer ikke no
get af de utallige Exenapler herpaa, som jeg kjender. Deels vil 
enhver Anden allerede kunne erindre dem, deels lægge fiden 
Mærke dertil, og desuden nytte flige Anforelfer ikke ftort uden 
ved virkeligt Bekjendtlkab med de Steder, der bruges til Ex- 
empler.

At Kirken kunde lægges i en Torp, ikke altid i cn Adel- 
bye, dertil kan endnu tænkes en anden Grund. Torpene bleve 
anlagte som Colonier paa Fælleden af de omliggende Adelbyer. 
Ved Kirkens Bygning og Kirkesognenes Indretning, kunde det vel 
hænde, at et Didrict, som kunde udgjore et heelt Sogn, havde flet 
ingen Adelbyer, men kun Torper, af hvilke da een maatte væl- 
ges til Kirkebye.

Denne Omstændighed, at der fattedes beqvemt liggende 
Byer til Kirkerne, maa vel ogsaa have givet Anledning til, at 
ikke faa Kirker ere blevne byggede paa fri Mark, ofte temme
lig langt fra, baacle fmaa og flore Byer.

Ved Kirkernes Beliggenhed i Sognene er endnu een 
mærkelig Omstændighed. I de frugtbarefte Egne af Landet, og 
i faadanne Egne, som formedelft Jordbundens naturlige Godhed 
vift altid have været frugtbare og flærkt beboede, findes Kirker
ne fædvanlig omtrent i Midten af Sognene. I de ufrugtbare Egne i 
Landet derimod, faasom i Jylland, ligge Kirkerne eller Kirke- 
byerne mcget ofte i en Afkrog af Sognene eller ved en Udkant
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deraf, og faaledes færdeles ubeqvemt for de hefte af Sognets 
Beboere. En Kjendsgjerning, som er faa hyppig især i Jyl- 
land, at jeg tiltroer mig at kunne anföre over hundrede Ex
empler derpaa.

Endfkjöndt man har anmærket om den cathollke Geiftlig- 
hed, at den gjerne opllog fine Bopæle, ut fons, ut campus, ut 
nemus placuit, faa gjelder dette dog neppe i Henfeende tilVal- 
get af Stederne i Sognene, hvor Kirkerne {kulde bygges. Her 
maatte nödvendig Menighedens Beqvemmelighed haves for Öine. 
Men naar denne da fynes ved faa mangfoldige Sogne at være 
tilsidefat likulde man da ikke deraf kunne dutte at faadanne 
Sogne have i den Tid, da Kirkerne byggedes, ikke havt faa 
mange Torper og Enefiegaarde, som de have nu? og at 
di(fe altsaa ikke vare til paa den Tid, men ere Frugter af 
£enere Tids Opdyrkning og Bebyggelfe, og fenere end Kirkere
nes Opbyggelfe, som maa sættes i det 9, 10-11 Aarhundrede, 
saa at mange Torper maatte være endnu yngre end sra den- 
ne Periode? Saaledes kunde det fynes; men denne Sag maa 
henftaae uafgjort, indtil vi en Gang kunne erholde nogen Op
lysning om vort Fædrelands Topographie i Begyndelfen afMid- 
delalderen, hvilken vil maafkee være vanlkelig at faae, da Val- 
demars Jordebog er benved 3 Aarhundrede yngre. Imidlertid 
troer jeg dog, at de allerflefte Torper ere ældre end fra det 9de 
Aarhundrede; og jeg tilftaaer at jeg lægger juft ikke ltor Vægt 
paa den Slutning, man kunde drage af Kirkens nys omtalte Be
liggenhed i Sognene, fom jeg mere har sremsat for at vække 
Opmærkfomhed derpaa end for at ville forklare den.
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Danmark^ Beboelfe og Opdyrkning kan foreftilles at have 
gaaet frem i folgende Orden:

I. Adelbyernes Opkomfl ved Gaardtoftenes Afdeling og Ud
deling til de enkelte Lodtagne i Byens Anlæg, ved 
Bolenes Tilrebning af Jord i Agerfkifterne, og Agernes 
Uddeling til Mændene, efter den Orden, hvori deres 
Gaarde og Tofter laae i Adclbyen. Mændene vare 
alle Selveiere og kaldtes Adelbönder, enhver af dem 
havde et Bool =' en Plovs fulde Ærie, hvorefter Bo- 
let kan eragtes at have indeholdt 60 — 80 Törider Land, 
være og tre Marker Guld eller 24 Marker Sölv værd.

I denne Periode vare kun Adelbönder og Trælle«
II. Adelbonderne optoge efterhaanden Stykker af Almindin

gerne, fom de udelukkende dyrkede. Saadan Jord 
kaldtes Gribej or dj den tilhor te den forste Opdyrker 
eller Befidder; men efter rum Tids Forlob blev den 
indhegnet, og derved unddraget Byens fælleds Fang, 
og var nu, fom Ornum, ved en præfcriptio immemo- 
rialis, beftemt privat Eiendom. Deels ved Udflytning 
fra Byerne til Ornum, opltode enkelte Gaarde paa Fæl- 
lederne, og ligefom dille tiltoge, fremkom smaa Byer 
eller Torper. Jydlke Lov taler kun om Adelbyer og 
Torper, ved det fidite synes den endog blot at lor- 
flaae enkelte affides liggende Gaarde. Confer, i. 43.

III. Paa baadan Gribejord, eller Ornum, som Adelbonden,
der havde sin Gaard i Byen at palfe, ikke altid kunde 
beftyre felv, fatte han en Mand, paa en Deel deraf, 
til en Fælleds Fryde, font han tog i Fælledlkab med
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sigj og for at paffe det övrige af Gaarden, fom han 
beholdt selv, satte han en Redesvend, en Avlskarl til at 
drive den for sm Regning, eller han befatte en Deel 
af Gaarden med en fimpel Bryde, eller Forpagter.

Eller ogfaa han fatte paa hele Gaarden en For
pagter, eller Fæfter, som da kaldtes en Lan db oe. Saa- 
danne Fæfter toges i ældre Tid kun paa Aaremaal, 
fom Skaanfke Lov vidner, og denne Fæftemaade va- 
rede i Danmark længe, endog til Christian den An
dens Tid.

I denne Periode udgjorde Adelbönder, Trælle, 
Bryder, Landboer og Tjeneftefolk (Hion) Landvæfens 
Perfonalet. Perioden kan anfees for at vare til det 
ottende Seculums Udgang.

1 • '

IV. Den fjerde Periode gaaer fra det øde Seculum til Chri
stopher den 2dens Död eller til omtrent 10Ö0.

I denne Periode opkom endnu flere fmaa Byer eller 
Torper, derved at Udflytterne paa Ornum og Gribe- 
jordene udvidede deres Opdyrkning, hvorved nye 
Gaarde opkom, og Torperne, fom fra förft af vare 
uden Tvivl kun enkelte Gaarde, eller Eneftcgaarde, 
bleve til fmaa Landsbyer.

Formodentlig meget længe for, nemlig under Knud 
den Store bleve Styreshavnene indrettede, og Krigsva- 
faller, eller Herremænd bleve Lehnsmænd, deels under 
denne Konge, men gandlke vift ogfaa tildeels för.
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og man kan antage at Styreshavne og Söeudruftnin- 
gens ældgamle Ligning forsvandt i denne Periode, li
gesom ogfaa Herregaardes förlle Opkomfl maae hen- 
föres til dette Tidsrum.

Under Gorm den Gamle og Harald Blaatand, og de 
fenere Konger, hk Geiftligheden Indflydelse og, den
ne, tildeels under Kirkens Couvert, erholdt mange God- 
fer; Adelbonderne forsvandt lidt efter lidt, og der blev 
desflere Landboer eller Fæftebonder. Herremændene, 
bom ved at kjöbe Gods, erholdt dette srie, begyndte nu 
at lægge an paa samlede Godfer, og deels ved den, 
deels ved Geiftligheden, især Kloflerne, lagdes Oprin- 
delscn til Herregaarde.

Denne fierde Periode saae da Begyndelsen til Bon- 
destandens Fald, til Fæflebonders, og Vornedes Op- 
komll med Herregaardene.

V. Periode kan regnes fra Valdemar den tredie, Aar 1555 

til F. i (1525).

Bondellanden fank dybere og dybere; Selveiernes 
Gaarde bleve efterhaanden et Bytte for Geiftligheden 
og Herremændene, fom nu for det meltc vare gangne 
over til egentlig Adel. Det egentlige Hoverie opftqd, 
og det gik faa vidt, at der endnu vare Selveiere, som 
vare hoveriepligtige.

Mange Torper, og selv af Adelbyerne nogle, bleve 
nedlagte for at gjöre nye Herregaarde af, og nu var 

Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr. 1 Deel 1821» C c c 
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den gamle Forfatning nælten gandfke tabt, og den fank 
endog til vanærende Fornedrelfe i den folgende, næ
lte Periode, dog ikke uden gjentagne Forfog paa at 
forbedre den.

VI. Periode fra 152.5 til 1781, og gik tilbage mod det bedre
i den.

VII. Periode, fra 1781 til 1810; hvilke tvende fidfte Peri
oders Cliaracteer jeg her forbigaaer.
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hvorimod Ordet Inscription i den folgende Linie udflettes.
famine Anm. og famme Linie, efter TRVTNVT fæt et Comm.e

, Ret t e 1 S e r.

Pag. 11 , Lin. 13-14, Gravkatnmerne Cortona læs: Gravkammerne i Cortonsi
— 12 , —- 11, forikrevne 1. forefkrevne
— 13» — i i Anmærkning ***},  fel Augur, 1. felv Augur,
— 14> — 4 i famine Anmærkning, den crrufciike 1. den strufcilkc Infcription

Sted gandike anderledes. Han mener, at Nævninger ikulde vare 
Tremarksmxnd, d. e. faa vederhæftige Mænd, at de havde tie

— 27, Lin. i 2, maa det ene ikke udflettes.
— 265 > — 16 , Norfke iftedet for nortke
— 268, — 12 , Röverideer I. da Röverideer

27?» “ 23 , 58 Kapitel 1. 2 Bog 58 Kapitel
— 280, — 18, Conqveftor 1. Conquæftor
— — _ >9» at ikulle fvare 1. at lkulle fvares
— 291, — 14» At det" er Skoliaften, og ikke Suhnt, fom fo: kl rer fwev ved

sulcus, fees desuden af Manufcripter (elv paa Un i verfielt:-
* Bibliotheket.

— 306, — *9» glemt udflettet 1. glemt og uddettet •

— 309, — 20, a i, Jorder 1. Jorden
— 311, — 7» fxiöifke 1. færoelke
— 312, — 5 » dito dito
— 31 5» — 4 v ift 1. i det mindfte
— 316, — 19 > 158 1. 160
— 320, — 18, man fandt 1. tnan finder
— 321 , — »9» beftade 1. beftaae
— 331, tid fte Linie., Bcfidderen 1. Befidderne
— 333 > L>n- 8, echymologiike 1. etymologifke
— 35 3 » ” 19» vil jeg i det folgende toge at bevife; dette Folgende har

- Henfyn til en Afnandling 0111 Styreshavne, lom 
bliver trykt.

med det förfte

— 355» ~ 16, Kofod Ancher fLovhiftorie iden Dsel S. 44E) 1Forklarer dette

1
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A

Pag. 356,

inen maae være.

■A )

7 't .

/

/

%

<

— 365,
— 372 »
— 376,

• V

■ ■

Maik at böde med om de fvare falik. Dj denne Forklaring, 
hvorimod jeg troer der kunde gjöres meget ftælke Indven
dinger, kan fynes «jfcer Analogien af 38 > 5 Bog af Skaanike 
Lov, at have nogen Grund, har Forfatteren ikke villet lade 
den ubemærket, da den ikke er hans Mening om dette Sted 
aldeles gunftig.

Fortolkningen af 2. 78 (ikal være 2. 51) bor gaae ud, som grundet paa 
en urigtig Forftaaelfe af Verbet bryde, fom her betyder: at 
betale i Boder.

paa ct Par Steder, ftaaer Ilvitfeldt iftedet for Hvitfeld,
Lin. 26, men være læs :
— 25, were 1. solvere

\

l

¥
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DET KONGELIGE DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS

PHILOSOPinSKE OG HISTORISKE AFHANDLINGER

FÖRSTF DEEL.

-Abarbanels Commentar

nid, LXXIV.
over Da-

Adam af Bremen, som Kilde til 
Kundskab om dc danske Retsnor
mer, LXXXV.

Aglaja, cn af Charitcrne, 107-
Albers, Doctor, Bidrag til Sporgs- 

maalet om Moderens Indbildnings
kraft har Virkning paa Fosteret, 
XVI.

Albert, Hierosolymitansk Patriarch, 
cn Blyebulle af samme, 260-
Denne Bulle er bilinguis, 261-

Algebraiske Opgaver, löste af Prof.
Degen, XXI, XXII.

Alkali, see Æsk.

Allantois hos Fuglene; om den Væd- 
ske som findes deri. LXXVII.

Alyssum, Gisekii, XIV.
Amykloe, Cliariternes Billede der, 124- 
Analysis,o.\xgMLcxdkc de trigonometri

ske Functi oner, sin. (a +b) og cos 
(a + b) XI.

ViA. Selsk, philos. og hist. Skr. I Deel.

Analytisk Afhandling om det almin
delige Leed af (a + b cos o. S' 

‘ v., af Prof. Degen, LVL 
Angelica Archangelica, XIV. 
Anthologien, Steder deri om Cliari- 

terne, 141, 145, 147-
Antiochenske Patriarchers Buller hav

de Apostlen Peters Billede, 243-
Antiochenske Fyrster forte Apostler- 

ncs Billeder i deres Sigiller, 244»
Antiochien, Mynter derfra, 241, en 

som er slaaet af Tancred, 2.42-
APE, Deel af en Indskrift paa cn 
• etrusisk Ara, 7-
Apelles’s Materie af Charitcrne, 129*  
Apollonisk Parabel, X.
Apostlernes Billeder findes i de antio- 

clienske Fyrsters Sigiller, 244-
Ara, (gammel etrusisk i Cortona) In

skription derpaa, forklaret af Bi
skop Miinter, I.

Arabernes Kundskab om Skandina
vien, VII.

Ddd
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Arenaria nervosa, XIV.
Aristophanes Sted hos ham om Cha- 

riterne, 148-
Arkadien, Cliaritcrncs Dyrkelse der, 

121 - 122.
Armenien kaldes Ermenie paa en Mynt 

af Jacob 2, Konge af Cypern, 259*  
Arnica angustifolia, XIV.
ARSES UURSES, en Deel a£ en 

Indskrift paa en ctrusisk Ara, 5-
Aslac Bolt, Erkebiskop i Trondhjcm, 

XLIV.
Asperifoliæ, Monographie derover 

af Doctor Lehmann, XXVI.
^s/erZassangvinolenta, pertusa, per

forata, LXII.
Astronomiske Ulire, Hindling for 

deres jevne Gang, XII.
Athen, Cliariternes Dyrkelse der 119- 

120,deres Billeder sammesteds, 128- 
Atheriur Fratres; formo dentligen

Personer af hellig Stamme til hvem 
Augurlæren var betroet, 15.

Augural - Disciplinen, Bogcr der
om, 13-

Auriscalpium, Conchylie Slægt, VI. 
A. anatinum, A. guineense, VI.

D.
Bang Hofman, see Hofman.

Banks, I. Præsident, hans Döds- 
fald, LVI.

Baroner (franske) deres Mynter ude
ladt i Miinters Afhandling om Fran
kernes Mynter, 239- 

BartonB. S., optaget til Af edlem, IV. 
Bastholm Confessionarius, Minde

skrift over ham af Pi’of. J. Möl
ler, LIV.

Bathykles, Fremstilling af Chariter- 
ne, 125.

Beskuelsens Forhold til Troen, 219, 
Selvbevidstheden er Beskuelse 221- 
Om Bevidstheden om Gud kan være 
Beskuelse, 222-

Bessel, Professor, optages som Med
lem, LXV.

Bidental, saaledes bleve af Lynilden 
trufne Bygninger kaldte, 23-

Bjergværker de norskes Historie, 
XLIX.

Bigöe, Nymphen, siges at have skre
vet en Bog de terminis, 30-

Billighed, om den Billighed Histo
rieskriveren boi’ vise, af Prof. I. 
Möller, 151 og folg. Forskjel 
mellem Billighed og Retfærdighed, 
155-157.

Blær es teens syre, fundet i Vædsken i 
Saccus calcareus hos Molluskerne, 
LI.

Bolt, Aslac, Erkebiskop, XLIV.
Bool, Prof. Ohifsens Af handling der

om , LXXV og 265 og folg. Vig
tigheden af dette Ords rette For- 
staaelsc, 265- Dets Oprindelse, 
266- Ilvad det er, 267, folg. 
307- Dets Störreise, 275-279. 
Dets Væi'die efter nærværende 
Penge, 358 folg. A. Berntsens 
Beretning om et Bools Störrelse, 
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282« T. Badens, 285- Aafyes, 
289- Hvilke Dele et Bool bestod 
af, 339-

Boraxsyre neutraliserer et suurt Salt 
af Flusspatsyre og Potaske, LXXII.

Bornenzarin Prof., optages til Med
lem, XLV.

Bornholm, undersögt af Örsted, Es
march og Forchhammer, XLIX, 
LXIV.

Boel wide - Heal, XL.
B rade ater, höre ikke til de ældste 

Myntsortcr, 39- Bc som ere til
lagte Kongerne Svend Estridsen, 
Harald Hein, og Knud den Hel
lige, ere ikke af dem, 57> 64, 66• 

Brandis, Etatsraad, optages som 
Medlem, LV.

Brera, Statsraad, optages til Med
lem, LXXVI.

Brewster , Doctor, optages til Med
lem, LXXVI.

Brünnich, Overberghauptmand, de 
norske Bjergværkers Historie, 
XLIX.

Bruun, Landinspecteur, udnævnes 
til Overinspecteur over den geo- 
graphiske Landmaaling, IV. Hans 
statiskisk ockonomiske Beregninger 
over Jylland, VIII.

Bryde, simpel Bryde og fælles Bryde r 
328 folg.

Brændsel, Forandring af Brænd- 
selsmaterial til Ovne og Skor
stene, L.

Buch, (L. v.) Kammerherre, optages 
til Medlem, LXV.

Bülow, (J. v.) Gelicimeraacl, opta
ges til Æresmedlem, X*

(Th.) Etatsraad, lians Dö els - 
fald og Posters Besættelse, III., IV. 

Bulle, de antiochenske Patriarchers 
Buller have Apostlen Petri Bil
lede, 243- En Blybulle af den 
liierosolymitanskc Patriarch Al
bert, 260- Denne Bulle er bi
linguis, 261-

Bundgaarde, 351-
Bupalus’s Fremstilling af Charitér- 

ne, 125.
Böjsen, (Capt.) Opfindelse at bruge 

Logflynderen som bevægende Kraft, 
XXIII.

C.
Campanula uniflora, XIV.
Cantons Forsög over Vandets Sani- » 

nientrykning, LXXX.
Carex Wormskjoldiana, XIV. sub- 

spathacca, XIV.
Carl Knudsen, XLIII., LXIV. 
Capsicum annuum. Et nyt Æsk deri,

LXIII.
Chariterne, Afhandling derom af 

Etatsraad Thorlacius, S. 95 - 150- 
Deres Oprindelse maac söges i 
Grækenland selv, 99 folg- Ln 
af dem kaldes hos Homer Pasithea 
IOI. En Charis nævnes liosTIo- 
nier som Hephaistos Hustrue 103»

D d d 2



390

Samme Forfatter og Nonnus nævne 
Cliariterne som Aphrodites Ledsa
gerinder, og Medhjelperinder, 
104, 105« Efter Hesiod vare de 
Döttre af Zeus og Eurynome, og 
benævnes Aglaia, Euphosyne og 
Thalia, 107. Orpliikernes Begreb 
om Cliariterne, 109 - 111*  Deres 
Dyrkelse var meget udbredt i Græ
kenland, III folg. Paa Kreta og 
Paros 112, i Lacedæmonien 113 i 
Mycenæ og Hermione 114, i Or
chomeniis 115, 119 > i Athen 119,
120, i Elis 120, 121, Arkadien
121, 122, paa Tenedos 122, 123- 
Om Brugen af Cliariterne i den an
tike Kunst, 123 og folg. Chapi
ter som Karyatider ved Apollos 
Throne i Aniyclæ, af Bathykles, 
124- Bupalus’s Fremstillinger af 
dem i Smyrna, 125« Deres Bil
leder i Elis, 126- Phidias’s Frem
stilling af dem i Olympia, 126- 
Billeder af dem i Delphis Tem
plet, 127, i Orchomenus, 127, i 
Mycenæ af Polyklct, 128; i Athen 
af Sokrates og Praxiteles, 128- 
Malerie af Cliariterne af Apelles 
og Pythagoras, 129- Cliariterne cre 
forst fremstillede beklædte, siden 
nögne, 129- Tilbageblevne Kunst- 
værkersom fremstille dem, 130 folg. 
Statuegrupper, 130; Reliefer, 131- 
134. Malerier, 135-Mynter, 136. 
Gemmer, X37- Chariternes Be

tydning i Grækernes Liv, 139 
folg.; ved Fodselen, 141; ved. 
Undervisning, 141; ved de of
fentlige Lege, 142 - 144; ved 
Kjerliglieds Anliggender, 144; veef 
Ægteskab, Maaltider, Dodsfald, 
145; i Henseende til Aandsgavcr, 
146; Taknenmieliglied, 146; Na
turen, 147 j Kunsten, 148 j Stats
bestyrelsen, 149’ Deres Betyd
ning blandt Guderne, 149- 150- 

Chemie, see Kraftlære, XXXV. 
Christian den forste, XLIII, LXIV. 
Christi Foclselsaar, oplyst ved Astro

nomiens Ifjelp, LXXIII.
Christoffer af Bayern, XLIIL 
Classen, Geheimeconferentsraad, op

tages som Æresmedlem, IV.
Classenshe Fideicommis, dets Penge- 
— bidrag til Selskabets Ordbog, IX. 
Cobresia scirpina, XIV.
Colby, Major, optages til Medlem, 

LXV.
Conchylier, toskallcdc, Schumachers 

Afhandling heroin , VI. Arter af 
Conchylier, beskrevne af Fabri
cius, LXII.

Conchyliologiske Systemer . Schuma
chers Afhandling herom, VI.

Co/z/erea Worniskjoldii, XIV. Chto- 
noplastes, capillaris, quinius, di
storta, fracta, Flos aquæ, fu
gacissima, crispata, bipunetata, ge- 
nuflexa, sordida, Linum, flocco- 
sa, XXVI.
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ConferPernes Nytte i Naturens Huus- 
holdning, XXVI.

Cortona, etrusisk Ara derfra, J.
Coxe, (J. R .), optages til Medlem, V. 
Creutzer, Ilofraad, optages til Med

lem, IV.
Cypriske Konger, deres Mynter, 255- 

lode sig krone to Gange, 257, det 
cypriske Riges Vaaben, 258-

D.
Danmark, om dets Inddeling i ældre 

Tider, XLI; om dets indvortes 
Forfatning i ældre Tider, 263 folg. 
Danmark har i gamle Dage aldrig 
været maalt eller inddeelt, 281, 
hvorfor man liar troet det, 293 
og folg. Danmarks Bebyggelse 
LXXXVII, 268 og folg. De 
mærkeligste Epocher deri, 375 og 
folg. Vegetations Forskjellighe- 
dcr i Danmarks Provindser, LXII. 
Danmarks geographiske Opmaa- 
ling, LXXXVII.

Danske, clc gamle, deres Retsnor
mer, LXXXIV.

Ztaey, optages til Medlem; LXV.
Degen, (Prof.) Medlem af Landmaa- 

lings C ommisionen, IV. Afhand
ling .om en Egenskab veddenapol- 
loniske Parabel, X. Om Beviset 
for at man kan beregne en Trian
gels Indliol af 3 givne Sider, XI. 
Oplosning af en Opgave, fremsat 
i Wallis’s Algebra, XXI, en an

den, fremsat af Newton, XXII. 
Oplosning af den keplerske Op
gave , XXXI, om en Udvidelse 
af den Sætning hos Lagrange, at 
visse Functioner multiplicerede 
nied lignende, give Producter af 
samme Form, XLV. Om den til— 
bagelobende Række som opstaaer 
af en rational bruden Function, 
XLVI, om det almindelige Leed 
af (a + b cos o. s. v. ‘ LVI.

Delphi, Chariternes Billede der, 127- 
Delphinus Grinda, XL; en anden 

nye Art af Delphin, XL.
Differential - Ligningernes Theorie,

XLVIIL
Disciplina etrusca, 10-
Dobbellændet Hornqyæg, en arvelig 

Feil, XXIV.
Drift, Genetisk Udvikling af dette 

Begreb, LXXIII.
Droplögs Sönners Historie , XIX. 
Dryas integrifolia, XIV.
Dødelister og sammes Anvendelse ved 

Enkekasser, XII. ,

K
Ectospermum sessile , clavatum, cæ- 

spitosum, XXVI.
Egede (Paul) hans gronlandske Plan

ter, XIV.
J Baron; hans Dödsfald, 

LV.
Electricitetslæren, Maaden at fore

drage den paa, L.



Electri sk e Virkningers Svækkelse ved 
Afstand, Loven herfor, VI. Gjcn- 
tagelse af Coulombs Fjorsög, VI. 
Modification af den af Coulomb 
fremsatte Lov, VII.

Electro - Magnetisme , LXXII, 
LXXVIII.

Elis, Cliariternes Dyrkelse der, 
120 - 121- Deres Billede samme
steds, 126-

Elsdyr, fossile, fundne i Danmark, 
LXXVII.

Engelstoft, Etatsraad, Bidrag til 
Skandinaviens Historie efter Chri
stopher af Bayerns Död, især [med 
Ilcnsyn til Norge, XLIII Fort
sættelse af denne Afhandling, 
LXIV. Mindeskrift over A. Kall, 
LXXXVII.

Equisetum palustre, dens Skadelig
hed, XXIV.

Eriks Siellandske Lov, Kilde til Kund
skab om Retsnormerne, LXXXVL 

Erman, Professor, optages til Med
lem, LXXVI.

Ermenie, saaledes kaldes Armenien 
paa en Mynt, 259-

Esmarch, (Justitsraad) og Örsteds 
Forbedring af Trug - Apparatet,
XXIV. Sammes Undersøgelser paa 
Bornholm, XLIX, LXIV.

Eteokles, skal have været den forste 
som bragte Chariterne Offer, 116.

Etruscernes Moral var reen, 12, deres 
Böger tabte, 18, deres Guder, 21- 

Etrusisk Ara i Cortona; Inscription 
derpaa, I.

Eugubinæ tabulæ, 3«
Euphrosyne, en af Chariterne, 107«

F.
Fabricius, (Biskop) Zoologiske Bi

drag, LXI. Dödsfald; LXXV.
Factorenes (Tal-) Opdagelse. For

slag til at lette samme, samt Ta
beller, XLVII.

7 %

Fjerdinger af Herrederne vare rime- 
ligviis Havnelag, 353.

Fiskenes Venesystem, LXVIII. Ve
nernes Gang i deres Svommeblære, 
LXXVII.

Flauti, Professor, optaget til Med
lem, XXXI.

Fliotsdölernes Historie, XIX.
Flussyre, et suurt Salt deraf og 

Potaske neultraliseres ved Borax- 
syre, LXXII.

Folkepoesie, dens Brug i Historien, 
168-

Folkepillien, deraf have de gamle 
danske Retsnormer deres Udspring, 
LXXXIV.

Forchhammer TY?., Undersøgelser paa 
Bornholm med Örsted og Esmarch, 
XLIX, LXIV. Om et nyt Æsk 
i spansk Peber, LXIII. Om Man
gansyren, LXIII.

Forhandlinger, Videnskabernes fra 
F§14- 1822. I - LXXXVIII.
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Fornuften '. Ved den er det at Men
nesket kan troe, 227- Ordet 
kommer af at fornemme, 231*  For
nuften er ikke blot Evne til at 
slutte, 232- Har ikke den hel
lige Skrifts Autoritet imod sig, 232- 

Forstanden er ingen umiddelbar Er- 
kjendelscs Evne. Dens Forhold 
til Sands og Fornuft, 234«

Forte, det samme som Landsbyens 
Gade, 338-

Fossile Elsdyr, fundne i Danmark, 
LXXVII.

Frankernes Mynter i Orienten, XIX 
og 237, og folgende.

Franske Baroners Mynter, udeladt i 
Af handlingen om F rankernes Myn
ter i Orienten, 239-

Fratres Atheriur, 15- Fratres ar
vales i Rom, 17-

Fucu s A garum, XIV.
Fuglenes Venesystem, XXXVI. Al

lantois, LXXVII.
Fulguriatores, en Slags Præster, 14- 
Fulgurita, Private Bygninger, trufne 

af Lynild, 23.
Function, en rational bruden, hvoraf 

opstaaer en tilbagelöbende Række, 
XLVI.

Fyhrene i Danmark, XLV.
Færoerne, Grindefangst der, XXXIX

& XL.
Fölelse, Overbcviisning derved, 229- 

Forskjcllige Betydninger af dette

Ord, 230. Følelsernes Inddeling, 
LII.

G.
Galilæa, en uvis Mynt som maaskee 

er derfra, 247-
Galpanisk Trug - Apparat, XXIV og

XXV.
Galpanomagnetiske . Unders ögelser, 

LXXII, LXXVIII.
Gartner, Dr.;Undersögelse om etglan- 

dulöst Organ i nogle Dyrs uterus, 
LXXXIV.

Garpestof, Forsog over dets Virk
ning som Modgift, XV.

Gauss, Hofraad, optages til Med
lem, LXV.

Gay Lussac, optages til Medlem, 
XXI.

Geodætisk Opgave, LVII, LXV,’ 
LXXVI.

Gerners Korntorrings Maskine, 
XLVIII.

Gieseke, Prof. , Reise i Grönland, 
XIII, optages til Medlem, XXXI.

Glandula testacea, see saccwZus cal- 
careus.

Granberg, svensk Historieskriver, 
XLIV.

Grinden, Bidrag til dens Naturhi
storie og om dens Fangst paa Fær
oerne, XXXIX.

Grönland,, dets Clima, V. Vege
tation, XIII og XIV.,
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Gud, Forestillingen om Gud, el' op- 
rindeligen umiddelbar, 2IS-

H.
Haarrors Virkninger, LXII.

(J. v.), Hofraad, optagestil 
Medlem, LXXVI.

Harald Harefoed, hans Mynter, 48*  
vedkommer ellers ikke egentligen 
den danske Myntliistorie, 48-

Harald Hardraade, lians Ankomst 
til Landet, og sammes Indflydelse 
paa Mynten, 55, 61-

Harald Hein, hans Mynter, 63 - 65; 
ere to Slags, det ene slagne i siel- 
landske Stæder, det andet i Lund, 
64-

Hausmann, Hofraad, optages til 
Medlem, LV.

Havnelag, Danmarks Inddeling deri, 
XLII.

Herholdt, Professor, om et sjeldent 
Misfoster, XXXI.

Helix Pomatia, H. nemoralis, LI. 
Helleborus trifoliatus-, XIV. 
Hermione, Chariternes Dyrkelse 

der, II4-
Herodots Beretning oin Chariternes 

Oprindelse, 99-
Herreder, Danmarks Inddeling deri, 

XLII.
'Herredsvei, 353-
Herremoends og Herregaardes Oprin

delse, 364 folg.
Herstræde, Kongens, 348? 350-

Hesiod, Steder hos ham om Chari- 
terne, 106-

Hjalm, Hjelm paa Als, 347- 
Hjalmgartli, 374*  
Himmellegemernes Baner, Afhand

ling derom af Posselt, V.
Hirudo lineata, arcuata, LXI.
Historieskriveren , om den Billighccl 

han bör vise, I5L Skal han være 
uden Fædreland, Religion og Fö- 
lelse? 160. Om der vccl Billig
hed aabnes Vei for Partisklied i 
Historieskrivning, 164- Et Folks 
Historie skrives bedst af Indfodte, 
hvorfor, 166- Fædrenelandskjer- 
liglied er ikke skadelig hos en Hi
storieskriver, I7I folg. Maae 
lian tilfoje sin Dom? 177 folg. 
Uretfærdighed i Bedømmelse af hi
storiske v Character«' , 185"

Hofman, Bang, om Confervernes 
Nytte i Naturens Husholdning,
XXVI.

Homer, Steder hos liam om Cliari- 
terne, 100 folg.

Hornemann, J. W., Prof,, om Grön
lands Vegetation, og om det 26de 
Hefte af Flore Danica, XIII. Min
deskrift over Valil, XLIX. Om 
Forskjellighedcn i Vegetation i 
Danmarks forskjellige Provindser, 
LXII, LXVIII.

Hornqvoeg, dobbellændet, XXIV.
Hovgaarde, 351, 352. 
Hval, Bovhvide, XL.
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Ilyde i Engelland, 279 • 280- 
Hypogastricum Organum, XXXVII. 
Hængslet hos Conchylier af Slægten

Mya, VI.

I.
Jacobsen, Prof., om Venesysteinet 

hos Krybdyr og Fugle, XXVII, 
XXXVI. Om Vædsken i saccu
lus calcareus hos Molluskerne, LI. 
Optages til Medlem, LV. Om Vene- 

• systemet hos Fiskene, LXVIIL Om 
Allantois hos Fuglene, LXXVII.

Jamieson, optages som Medlem, 
XXXI.

ZrfoZer fra Sardinien, LXXXIV.
Jerusalems Konger, af dem endnu 

ingen Mynter opdagede, 260- Det 
jerusalemske Kongeriges Vaaben, 
25 8- Den jerusalemske Patriarch 
Albert, 260- Opstandelses Kir
ken, Patriarchalkirke i Jerusa
lem, 262-

Igler, nye Arter deraf, LXI.
Indbildningskraft, Moderens, om 

den kan have Indflydelse paa Fo
steret, XVI.

Inskription paa en gammel ctrusisk 
Ara i Cortona, I folg. Oversæt
telse deraf, 9. En Inskription fra 
det brunsvigske Kabinet, 25- An
dre Inskriptioner af Gruters The
saurus , 25- Riim i den först- 
nævnte Inskription ,31, clcnne In
skription er meget gammel, 32- 

Vid. Selsk. philos. og hist. Skr. I Deel.

Jordebog, Valdemar den andens, er 
ikke nogen Matrikul for Landet, 
300-

Jorder, Markgulds- og Marksölvs 
Jorder, LXXXVII og 300 folg. 
Markgulds Taxering har aldrig havt 
Sted fra det offentliges Side, 30b 
Hvorledes den er opkommet, 302- 
En Markguldsjorcl hvad den kan 
være værd, 307- Testrups urig
tige Bestemmelse deraf, 309- 
Markjorden paa Shetlands Öerne, 
Örkenöerne og Færoerne, 311,
313. Jorder nu öde, men forlien 
dyrkede i Danmark, LXXXVII 
og 314- Saxos Meldning om dem,
314, 315, er ikke fra den sorte 
Döds Tid, 315; ikke heller fra 
Vendernes, 31Mindre som 
Saxo mener fra Longobardernes 
Udvandring, 317*  Deres egent
lige Oprindelse , 322-

Jordfælleds sk ab els Oprindelse, 270 
folg.

Islandske Sagaer, som Kilder til 
Kundskab om de gamle Retsnor
mer, LXXXVL

Jurgensen, U., optages til Medlem, X. 
Afhandling om en Hindring for cle 
astronomiske Uhres jevne Gang,XII.

Jyclske Lov, Valdemar den andens, 
LXXXVII, 328 Hlg.

Jylland, statistisk - oeconomiske Be
regninger over samme, VIII. Kort 
derover, LXXXVIII.

E e c
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JÖdiske Nations Forfatning. Forslag 
til at afhjelpe Manglerne ved sam
me, XXVII og folg.

K.
Kall, A., Etatsraad, Dödsfald, 

LXXV. Mindeskrift over samme, 
LXXXVII.

Kepler ske Opgave, XXXI.
Klogskab, dens Regler anvendte i Hi

storien paa Charactcrcnes Bcdöin- 
nielse, 187*

Knud den Store, har slaact en stor 
Mængde Mynter i England, og har 
rimeligviis slaact dc forste i Dan
mark , 42- Hans formentlige dan
ske Mynter opregnes, 45 - 46-

Knud den 2>die eller Ilarthe Knud, 
hans Mynter, 48-51- Hans for
mentlige danske Mynter, 49- Nye 
og usædvanlige Mynter af ham, 
50-51.

Knud den t\de eller den Hellige. 
Tilstanden i Danmark under ham, 
35 - 37- Stor Mængde af lians 
Mynter endnu tilovers, 65 - 66- 

De inddeles i 3 Klasser, hvoraf 
Iste og 2den Klasse ere meget tal
rige, den tredie indeholder hoist- 
sieldne Mynter, 66, folg. Fuld
stændig Fortegnelse over disse 
Mynter, 75 folg-

Knudsen, Carl, XLIII.
Kongsgaarde, 350 folg. 
Korntörring, Maskine dertil, XLVIII.

Kor s far enes Mynter , 240-
Kort, Videnskabernes Selskab, ud

gives under Bestyrelse af dets Land- 
niaalings-Conunission, III, IV, VIII, 
Kort over Ilertugdömmene, VIII. 
Afgjort at Kortene over Holsteen 
udarbeides efter en nye Plan, 
LXXXVII. Kort over Nørrejyl
land, LXXXVIII.

Kraftlære, Begrebet heraf, XXXV. 
Kreta, Chari ternes Dyrkelse der, II2- 
Krybdyrenes Venesystem, XXXVI. 
Kul, Forsög over dets Virkning som 

Modgift, XV. Forslag at bruge 
Kul istedetfor Brænde, XLIX 
og L.

Kunstudtryk, danske i Chemien, A I.

L.
Laceclæmonien, Chariternes Dyrkelse 

der, 113-
Landmaaling, den geographiske, III, 

IV, LXXXVII.
Landmaalings CommissionKidenska - 

bernes Selskabs, III, IV, VIII.
Lapis pertusus er det samme som 

Puteal, 27*
Latinske Keiseres Mynter, 248-
Lawrence, Chirurg, optages til Med

lem, LV.
Lehmann, Dr., lians Afhandling over 

Primula erhol der Sölvmedaillen,
VI. Afhandling om Asperifoliæ, 
XXVI.

Lemania fluviatilis, XXVI.
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Lething, efter hvilke Regler den 
skulde udredes, 360.

Libri Tagetici, 14.
Lidenskab, Genetisk Udvikling af 

dette Begreb, LXXIII.
Ligninger, Differential, XLVIIL
Limax ater, stagnalis, LI
Lindorm, Fablen derom er ved Kors

togene kommen til Europa, 246- 
Jacobus de Voragine har först for
talt den, 246-

Logflynder, dens Brug til bevægende 
Kraft, XXIli.

Longobardernes Udvandring, 317- 
Udvandring har ikke liavt Sted fra 
Danmark og Saxos Fortælling om 
den og dens Folger i Danmark er 
urimelig, 319» 3'20.

Lucians Fordringer til Historieskri
veren, 195.

Luftmeteorer, betydningsfulde Tegn 
hos Etruscerne, 13.

Lund, det ældste og siden bestandig 
det frugtbareste Myntstcd i Lan
det, 45, forvexles tit paa Myn
terne med det engelske London, 
45.

Lynende Guder, e2S2..

Lyngbye, Præst, Afhandling om 
Grinden paa Færoerne, derfor til— 
kjendt Sölvinedailleu, XL.

lynild, den Skjæbrien bebudende 
Lynild kaldes Manubiæ, 21-
Bygninger rammede af Lynilden, 
23-

lynildslæren, Opfinderen af et Sy
stem derover var Tages, 14.

Lyset, Örsteds Theorie derom, XVI 
folg.

Loessöe er blevet bebygget paa en an
den Maade end det övrige Dan
mark, 270.

Lövenörn, Admiral, Medlem af Land- 
maalings Commissionen, IV. Af
handling om Fy lirene i Danmark, 
XLV. Om Ross magnetiske Iag- 
tagelser og Scaramellas Forsög at 
isolere Magnetnaalen, LVL

M.
Magnetisme, den dyriske, densPhæ- 

nomener forklarede ved nöjere Ud
vikling af Begrebet om Sandsning, 
XXVIII.

Magnetisme (Electro), sec Electro- 
magnetisme.

Magnetnaalen, om den kan sikkres 
mod Indvirkning af Jern, ved en 
Jerndaase. Wleugels Bemærknin
ger derom, XXIII. Lövenörns 
Bemærkninger, LVL Chn Mag- 
netnaalens Misvisning, XXXI. 
Om Boss magnetiske Iagttagelser, 
LVI.

Magnus den Gode, Mynter af ham, 
to Slags. Engelske, 52- Nationale 
53 folg. Disse sidste i Begyndel
sen raae, forædles ved Efterlig
ning af byzantinske Mynter, 
55-

E c c 2
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Magnus s en, (Fimi) Prof., I’riisskrift 
XLIV.

Magrethe, Dronning, XLIII.
Mangansyre, opdaget af Forcliliani- 

haminer, LXIII & LXIV.
Manubioe, den Skjaebnen bebudende 

Lynild, 21-
Margaritifera, Concliylie Slægt, VI. 

M. fluviatilis, VI.
Mark -Gulds Jorder og Mark - Sölys 

Jorder, see Jorder.

Mathematisk Opgave, angaaenele 
Rækkers Summation, besvaret af 
Schrader, IX og X.

Meckel, Prof., optages til Medlem, 
LV.

Meteorstene, i Steen forvandlede Ma- 
nubiæ, 24-

Misfoster, etsieldent, samt om Mis
dannelser i Almindelighed, XXXI 
og folg.

Misviisning, see Magneinaalen.

Molluskernes Sacculus calcareus, LI, 
LXXI.

Moltke, (J. G.), Greve, hans Døds
fald, XLIV.

Mons, van, optages til Medlem, 
V.

Monticelli, Prof., optages til Med
lem, LV

Mudge, General, optages til Med
lem, LV.

Musearter, skadelige, XXIV.
Müller, P. E., Prof., om Forhol

det mellem den ældste tydske og 

nordiske Poesie, XXX. Om Snor
ros Kilder, LXIV.

Munter, Biskop, Afhandling omen 
Indskrift paa en etrusisk Ara i Cor
tona, VII og I folg. Om Staden 
Vclias Historie og Carthagernes 
Religion, VII. Om Frankernes 
Mynter i Orienten, XIX og 237 
folg. Om Rokkestene paa Born
holm, XXIX. Om Christi Föd- 
selsaar, LXXIII, om sardiske Ido
ler, LXXXIV.

Slægten, deles efter Hængslets 
Indretning, VI. M. arenaria, 
truncata, orbiculata, VI.

Mycenæ, Chariteriies Dyrkelse der, 
114- Billeder af dem sammesteds, 
128-

Mynster, J. P., Dr., optages til 
Medlem, XLV. Afhandling om 
Troes Begrebet, LXIV, 199-

Mynter, Frankernes i Orienten, 
XIX, 237 folg- De franske Ba
roners Mynter ere her udeladte 239- 
Korsfarenes Mynter i Almindelig
hed, 240- Mynter fra Antiochien, 
241- Bh uvis Mynt maaskee fra 
Galilæa , 247- Mynter af det la
tinske Keiser dy nastie i Constanti- 
liopel, 248- Guldmynter af Ni- 
cephorus Botoniates, 252- Decy- 
priske Kongers Mynter, 255- Af 
Jerusalems Konger ere ingen Myn
ter opdagede, 260- Om Knud 
den Helliges Myntei' samt Over
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sigt af Mynterne under de fore- 
gaaende danske Konger, LXXV 
og' 33 folg. Naar Mynter indfor
tes i Danmark, 38, 39- Mængde 
af Mynter i Landet under Knud 
den Hellige, 37- De ringere 
Kobbermynter uden Indskrift som 
jevnligen forekomme, og med Rette 
ansees foi' uvisse, höre ikke til 
Landets ældste Mynt, 39- Be 
ældste overblevne indenlandske 
Mynter er e af Knud den Store, 39- 

Myntmester og ÆTjaz&s/eG? angives sæd- 
vanligen begge paa dc gamle Myn
ter, hvorfor? 43«

Myntsteder, de ældste sikkre i Dan
mark Lund, Roeskilde, Slange
rup, 45, 66, tvivlsomme Ring
sted, Slagelse, 66J uvisse under 
Svend Estridsen, 59, 60.

Moller, J. Prof., optages til Medlem, 
IV. Afhandling om den Billighed 
Historieskriveren bör’vise, XXX, 
151 folg. Mindeskrift over Bast
holm, LIV.

Naturlære om Lærebøger deri, 
XXXIV folg. Begrebet Natur
lære bestemmes, XXXV.

Nemesis, hvorledes hun afbildedes 
lios dc Gamle, 154-

Nicephorus, Botoniates, hans Guld- 
mynter, 252«

Noon, livad herved forstaacs, 354.

Norge, Begivenheder der efter Chri
stopher af Bayerns Död, XLIII, 
LXIV.

Norske Bjergværkers Historie, XLIX. 
Nyrene hos Fugle og Krybdyr, 

XXXVI og folg., hos Fiskene 
LXVIII og folg.

O.

Oluf den hellige, foregiven Mynt af 
ham, 40 - 42-

Oluf Skötkonnung, fleere Mynter 
som urigtigen tillægges liam, 
40 - 41.

Oluf sen, Prof., optages til Medlem 
af Selskabet, og af sammes Land- 
maalings - Commission, IV. Af
handling om Danmarks Inddeling 
i ældre Tider, XLI. Bidrag til 
Oplysning om Danmarks indvor
tes Forfatning i de ældre Tider, 
LXXXVII og 263 folg. Om Bools 
Inddelingen, LXXV og 265 folg. 
Om Mark-Gulds og Mark-Söhre 
Jorder, 300 folg. Om Oprin
delsen til de i Danmark nu öde, 
men forhen dyrkede Jorder, 314 
folg. Bemærkninger ved nogle 
Steder i jydske Lov med Hensyn 
til Danmarks indvortes Forfatning 
328 folg- Om de mærkeligste Epo- 
clier i Danmarks Bebyggelse, 375 
folg.

Olympia, Chariternes Billeder der
126
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Onosma Slægten, XXVI.
Orchomeniis, Cliaritcrncs Dyrkelse 

der, II5-II9- Billeder, 127- 
Ordbogs Commisionen, deles i to 

Sectioncr og lleere Medlemmer op
tages , IX. Bidrag til Ordbogen 
af Consistorial Protocollen fra Etats- 
raad Wolf, af norske Bjergværks
ord fra Ovei'berghauptmand Briin- 
nicli, fra Præsten Faber, Pastor 
Borch og Skibsbyggci' Pihl, IX. 
Pcngebidrag til dens Udgivelse fra 
det classcriske Fideicommis, IX. 
Bogstaverne K. og L. udgivne, 
LXXXVIII.

Organ, glandulost i nogle Dyrs ute
rus , LXXXIV.

Organon hyp °Sas trieum, XXXVII. 
Oi num, livad er, 33 I •
Orphikernes Begreb om Chariterne, 

109- III-
Oscillatoria Æstuarii, XXVII.
Ouwaroff, Statsraad, optages til Med

lem , LXXV I.
Overbevisning vindes ikke blot ved 

Slutninger, 214-

P.
Parabel Apoll oniske, X.
Parkins Försög om Vandets Sam

mentrykning , LX XX.
Paros, Chariternes Dyrkelse der,

112.
Pasithea, en af Chariterne, omtales 

hos Homer, 101-

Pausanias1 s Beretning om de Steder 
hvor Chariterne dyrkedes, III 
og folg.

Paxyodon Conchylie Slægt, VI, P. 
læve, ponderosum, VI.

Peber, et nyt Æsk deri, LXIII, et 
andet Æsk i spansk Peber, LXI1I.

Peitho, en af Chariterne, IO5-1O8- 
Periploma, Conchylie Slægt, VI. P. 

inæquivalve, VI.
Persernes Kundskab om Skandina

vien, VII.
Petrus Apostlen, hans Billede findes 

paa de antiochenske Patriarcliers 
Buller, 243-

Phidias’s Fremstilling af Chariterne, 
126.

Phiseldeck, see Schmidt.

Physik,

Pindar,Steder hos ham om Chariterne, 
117, 140, 143, 144, 149, 150-

PISEST ESTU, Deel af en Inskrip
tion paa en etrusisk Ara i Cortona, 8- 

Pitho, see Peitho.

Planaria Slægten, LXL
Planorbis corneus, LI.
Polens Deeling, om Ophavsmændenc 

dertil, I6I-I64-
Polyklets Fremstilling af Chariterne, 

128-
. Pond, Astronom, optages til Med

lem, LV.
Pors Haver, 333.
Posselt, J.F., Afhandling omÆqui- 

noctiernes Præcession og Udreg- 
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Jiing af Himmellegemernes Baner, 
naar disse ere meget excentriske, 
betonnet med Sölvmedaillcn, V.

Potentilla Egedii, XIV.
Praxiteles’s Fremstilling af Chari- 

terne, 128-
P riis afhandling er, IX , X, XLIV, 

LIV, LV, LXXV.
Primula, Lehmanns Monographie 

derover, VI. P. egaliksensis, 
XIV.

Prisodon, Conchylic Slægt, VI. P. 
obliquum. triodon , VI.

Præcession, Æqninoctiernes, V-
Puteal, Indfatningen af en Brönd, 

26, kaldes ogsaa Lapis pertusus, 
27- Puteal seer ud som et Altar, 
27- Puteal Scribonianum, 28»

Pythagoras’s Malerie af Chariterne, 
129-

<2-
Quier, tvekionnede, XXIV. 

Historie, Bidrag der
til, V.

R.
Radulphus Cadomensis har fortalt 

Tancreds Heltegjerninger, 242-
Rahbek, Prof., optages som Med

lem, LXIV.
Ramus; Prof., optages til Medlem, 

X. Om de ældste danske Mynter 
fra Knud den Store til Knud den 
Hellige, LXXV og 33 fölg.

Rask, J. K., om det nordiske Sprogs 
Oprindelse, VII.

Rasmussen, Prof., om Arabernes og 
Persernes Handel og Bekjendtskab 
medRuslandog Skandinavien, VII. 
derfoi’ tilkjendt Sölvmedaillcn,
VII.

Reinhardt, Prof., optages til Med
lem , LXIV. Afhandling om fos
sile Elsdyi’, fundne i Torvemoser 
i Danmark, LXXVII. Om Ve
nernes Gang i Fiskenes Svönime- 
blærer, LXXVII.

Religiøsitet, om Historieskriverens, 
169«

Retsnormer hos de gamle Danske, 
have deres Udspring af Folkevil- 
lien, LXXXIV.

Reventlov, Greve, Forsögmed Korn- 
törrings Maskiner, XLVIII.

Riegels, dansk Historieskriver, . om 
hans overhede Domme, 192 folg.

Rokkestenepaa Bornholm, XXIX og 
XXX.

Rosini, C., Biskop, optages til Med
lem, XXI.

Ross, Capt., om lians magnetiske 
Iagttagelser, LVI.

Runemynter af Magnus, 53 - 54, af 
Svend Estridsen, fundne næsten 
alle paa eengang, 57. Grunden 
til dette Slags Mynters Antagelse 
og hurtige Afskaffelse 54-

Rækkers Summation, Opgave derom, 
IX og X.
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Sacculus calcareris hos Molluskerne, 
LI, LXXL

Salt, et suurt af Flussyre og Pot
aske, neutraliseres ved Borax- 
syre, LXXII.

Sandemænd, 353.
Sandsniug, Afhandling derom af 

Prof. Sibbern, XXVIII. Hvor
vidt vi kunne sige at troe hvad vi 
sandse, 220.

Sardiske Idoler, LXXXIV.
Saxo, som Kilde til Kundskab om 

Retsnormerne hos de gamle Dan
ske, LXXXV.

Saxtorph, Prof., optages til Med
lem, LV.

Scaramellas Paastand at Magnetnaa- 
lensikkres mod Jernets Paavirkning 
ved en tyk Jernclaase. Bemærknin- 
ger herom af Wleugel, XXIII. Lö- 
venörns Bemærkninger heroin, LVI. 

Schlegel, Conferentsraad, at Rets
normerne hos de gamle Danske 
havde deres Udspring af Folkevil- 
lien, LXXXIV.

Schlegel, Fr., om Partiskhed i Hi
storieskrivning, 172 -173-

Schmidt - Phis eldeck, Etatsraad, ud- 
nævnes til Casscrcr, IV. Forslag 
til at afhjelpe Manglerne i den jö- 
diske Nations Forfatning, XXVII.

Schmidten, v. Lieutn., Bidrag til 
Differentialligningernes Theorie, 
XLVIII.

Schrader, Prof., Besvarelse af en 
matliematisk Priisopgave, X.

Schumacher, C. F., Prof., om con- 
chyliologiske Systemer, og om nogle 
toskallcde Concliylier, VI.

Schumacher , II. C., Prof. , optages 
til Medlem, X. Om den Deel af 
Analysis som angaaer de trigono
metriske Functi oner, sin (a + b) 
og cos (a + b), XI. Bestyrer 
den geographiske Opmaahiing af 
Danmark, LXXXVII.

Scrobicularia, Conchylie Slægt, VI. 
S. calcarea, inflata, VI.

Scytosiphon crinitum, XXVI.
SETHLANL, Deel afen Inskription 

paa en gammel etrusisk Ara, (j.

Sethlans regnedes til de lynende Gu
der ,22.

Sibbern, Prof., optages som Med
lem, X. Om Sandsniug, XXVIII. 
Om Skiönhed, XXIX. Prove af 
en Haandbog i Poetiken, XLI. 
Om Fölelscnies Inddeling, LII. 
Om Begrebene, Drift og Liden
skab, LXXIII.

Skandinavien, Arabers og Persers 
Kundskab derom, VII. Dets Hi
storie efter Christopher af Bayerns 
Död , XLIII og LXIV.

Skiönhed, Sibberns Afhandling der
om , XXIX.

Snzpvm, Chariternes Billede der, 
125-

Snorros Kilder, LXIV.
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dölernes eller Droplogs Somiers 
Historie kaldet, XIX folg. Om 
Cliariterne, LII og folg, 95-150- 

Thune, Prof., optages til Medlem,
X, en geodætisk Opgaves Oplos
ning, LVII folg. Direct Oplos
ning af samme, LXV folg. Vi
dere om samme Opgave, LXXVI 
folg.

Tofte liar flere Betydninger i jydske 
Lov, 339- Ilnustoft, 340, soorne 
Tofter, 341-

Tofte, Ager, 277-
Tredingshavn, var det Iiöieste et 

Bool vai’ ansat for, 357-
Tremarksmænd, 355. see ogsaa Ret

telserne.
Trevangsbrug, havde ikke Sted i 

Jylland og Slesvig, 371.
Triangel, Beviis for den Sætning at 

finde dens Indhold ved tre bekj endte 
{Sider, XI.

TrigonometriskeV\\\xc\ione,Y, sin (a + 
b) og cos (a + b), XI.

Troe, Begrebets Udvikling af Myn
ster, LXIV og 199 folg- For- 
skjellige Betydninger, som man 
liar tillagt dette Ord, 202- Troens 
Forhold til Viden, 208, 223- 
Kunne alle enes i den samme Troc? 
226- Vi troe ved Fornuften, 227- 

Trug - Apparatet, forbedret af Ör
sted og Esmarch, XXIV folg.

Træets bedste cliemiske Anvendelse, 
XLIX.

Tunica inconsutilis, berömt i Dog
mernes Historie, 247-

Turbo anmilatus, ungulinus, LXII.
Torv, Confervernes Indflydelse paa 

dens Dannelse, XXVI.
Torvemoser, fossile Elsdyi' fundne 

cleri, LXXVIL

r.
Uhr, af særegen Indretning, fore- 

viist af Sparrevogn, V. Astro
nomisk Uhre, en Hindring ved 
deres jevne Gang, XII.

Umiddelbar Erkjendelse, dens Værd, 
218-

Unio, Conchylie Slægt, VI. U. 
margaritifera, VI.

Uterus, et glandulöst Organ i samme 
hos nogle Dyr, LXXXIV.

Uvularia amplexifolia, XIV.

V.
Vaccinium pnbesccus, XIV.
Vakl, M., Mindeskrift over ham, 

XLIX.
Vandets Sammentrykning, LXXIX 

og folg.
Vegetations Forskjelligheder i Dan

marks Provindser, LXII.
Venernes Gang i Fiskenes Svömme- 

blære, LXXVII.
Venesystemet lios Krybdyr og Fugle, 

XXVII, XXXVI folg., hos Fiske 
LXVIII folg.
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Sogne, Danmarks Inddeling deri, 
XLII.

Sokrates’s Fremstilling af Cliariterne, 
128-

Solskifte, hvad er, 342 folg.
Sparrevogn, Ulirmager, foreviist Sel

skabet et Uhr af særegen Indret
ning, V.

Spelt, Viborgs Afhandling derom, V.
Sprog, nordiske Sprogs Oprindelse, 

VII.
Stadion, Greve, Forbedring af Trug- 

Appa.ra.tet, XXV.
Stejfens, Major, Död, IV.
Stejfens, Professor, optages til Med

lem, LXIV.
Stratiotes aloides, clcns Brug til A in

ter - Foder, XXIV.
Straton, Sted hos ham om Chari- 

terne, 145-
Strohmejer, Hofraad, optages til Med

lem, LV.v
Strujertarii, lejede Gravere, 23- 
Styresmand, 356- V
Siissmilchs Dodelistéf, XIII.
Svend Estridsen, hans Mynter, 56 

folg. Næsten alle sikkre Mynter 
af ham ere Runemynter, 57- Ad
skillige hidtil anderledes bestemte 
Mynter sandsynligen at tillægge 
denne Konge, 60-63«

Svend Tveskiæg, Mislighed med den 
ham sædvanligen tillagte *Mynt,
40 - 42-

Svi in, det eenklovede, XXIV.
Vid, Silsk. philos. og hist. Skr, l Deel.

Svovlkulstojfeis Forbindelser med 
Æskene, LXXXIV.

Svommeblære , Venernes Gang ■deri, 
LXXVII.

Sysler, Danmarks Inddeling deri, 
XLT.

Söestjerner, LXII.

T.

Tabeller til at lette Tal - Factorenes 
Opdagelse, XLVII.

Tabttlæ Eugubinæ, 3-
Tages, Lynildslærens Systems Op

finder , 14-
Tagetici, ’ libri, 15«
Talfactor er s Opdagelse, Forslag at 

lette samme, og Tabeller dertil, 
XL VII.

Taner ed, hans Bedrifter omtales af 
Badolplius, 242-

Tellina edentula, VI.
Tenedos, Chariternes Dyrkelse der, 

122- 123-
TEPHRAL, Deel af en Inskription 

paa en ctrusisk Ara, 7«
Terebra minuta, LXII.
Terminis de, Nymphen Bigöes Bog, 

30.
TERMNU, Deel af en Inskription 

paa en ctrusisk Ara, 7-
Thalia, en af Charitern<k 107-
Thorlacius, Justitsraad, Dodsfald 

IV.
Thorlacius, Etatsraacl, Undersogelrs© 

om en islandsk Historie, Fliot-s- 
F f f



405

Viborg, E.} Etatsraad, om Spelt, 
V. Bidrag til Quægsygens Histo
ric, V. Forsög om Garvestoffets 
Virkning som Modgivt, XV. For
sög om Kullets Virkning somMod- 
givt, XV. Om Skadeligheden af 
Equisetum palustre. Om dobbel- 
lændet Hornquæg. Om Strat.iotes 
aloides som Foder. Om Aristote- 
les’s eenklovede Svihi. Om tve- 
kjönnede Quier, og om skadelige 
Masearter, XXIV.

Viden, dens Forhold til Troen, 208, 
223-

Videnskabelig Indsigts Fortrin, 226*  
Vindnwlle, til Snust obaksfabrica-

tion, X.
Voluta miliaria , monilis , LXIL
Voragine, (Jacobus de), har forst 

fortalt Fablen om Lindormen, 
246-

Vulcan regnedes blandt de lynende 
Guder, 22- \

zr.
Waldemar den andens jydske Lov. 

Adskillige misforstaaede Steder i 
samme, LXXXVII, 328 folg.

JVargentins Dødelister, XII.
Werlauf, Justitsrådd, optages som 

Medlem, LXIV.
Werner, Bergraad, optages som Med

lem, XXI.
Wessel,, Landindspecteur, hans Kort 

over Ilolstcen, VIII.

Wibelcing, Geheimeraad, optages 
som Medlem, XXX.

Winterfeldt, Admiral, Bemærknin
ger om en Forandring af Grön
lands Clima, V. DödsfalJ LXXV.

Wleugel, Commandeur, optages til 
Medlem af Selskabet og af dets 
Lanchnaalings Commission, IV. Om 
Lovene for Dödsfald og Anvendel
sen heraf paa Enkekasser, XII. 
Forsög om Magnetnaalen kan sik- 
kres mod Jernets Paavirkning ved 
en Daase af Jern, XXIII. Om 
Bojsens Opdagelse at bruge Log
flynderen som bevægende Kraft, 
XXIII. Om Magnetnaalens Miis- 
viisning, XXXII.

Wolf, Etatsraad, Medlem af Land- 
inaaliiigscomniissionen,“IV. Döds
fald, IV.

Wormskjolds Reise i Grönland, XIII.

y.
Young, Th., optages til Medlem, 

LV.

z.
Zeise, Prof., Iagttagelse at et surt Salt 

af Flussyre og Potaske neutraliseres 
ved Boraxsyre, LXXII. Om 
Svovlkulstoflcts Forbindelser med 
Æskene, LXXXIV.

Æ.
Æquinoctiernes Præcession, Afhand

ling derom af Posselt, V.
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Æsk, et nyt i Peberen, LXIII og i 
spansk Peber, LXIII. Æskenes 
Forbindelse med Svovlkulstoffet, 
LXXXIV.

Ö.: \
Örsted, Prof., udnævnes til Secre

tair, IV. Om danske Kunstudtryk 
i Chemien, VI. Om Loven for 
de electriske Virkningers Svæk
kelse ved Afstand, VI. Theorie 
om Lyset, XVI folg. Forbedring 
af Trug - Apparatet, XXIV folg. 

Om Læreboger i Naturlæren, 
XXXIV. Om Vandets Sammen- 
trykkelighed, XXXVI, LXXIX 
folg. Undersøgelser paa Bornholm, 
X L1X, LXIV. Om Træets bedste 
chemiske Anvendelse som Brænd
sel , XLIX. Om Maaden at fore
drage Elcctricitetslæren paa, L. 
Oin Ilaarrörs - Virkningen , LXII 
folg. Om et nyt Æsk i Peberen, 
LX1II. Undersogelscr om Gal
vano-Magnetismen, LXXII. Fort
satte Galvano - magnetiske Undcr- 
sögelser, LXXVIII folg.


