
I næftforrige Vinter forelagde Profeflbr Olufsen Selfkabet 
en Afhandling, Agtende til at oplyfe Danmarks indvortes Forfat
ning i det trettende Aarhundrede, og hvori han har beflræbt fig for 
at famle de faa Data, man hift og her kan finde hos vore egne? 
faint fremmede Forfattere til at kiende og beßemme, hvilke ftorre 
og mindre Diflricter Danmark i ældre Tider har Været inddeelt i, 
faafom Herreder, Syfler, Havnelæg. Som en Fortfættelfe af denne 
Afhandling har han i dette Aars Vinter forelagt Selfkabet en anden 
Afhandling, hvori han har fogt at beftemme hvad man i ældre 
Tider har forflaaet ved den Jordinddeling, fom i de gamle Love 
og mange andre ældre Skrifter kaldes Book Forfatteren bemærker 
med Rette at denne Benævnelfe forekommer faa ofte og i faa 
mange Forbindelfer, at den rigtige Forftaaelfe maae nödvendig 
Være næflen en Hovednögle til en noiagtig Kundfkab om vort 
Lands ældfle Landboe-Forfatning, Efter at have viifl at Ordet 
Bool hos Snorro o. fl. har en anden Bemærkelfe end den, hvori 
vore ældfte Love tage det, giör han opmærkfom paa at Ordet 
fynes at Yære kommen ind i det danlke Sprog fra to forfkiellige 
Sider, den fkandinavifk -Gothifk'e, og da har det uden Tvivl fin 
Begyndelfe af det islandlke Bol — dernæfl fra den frililke Side 
nedflammende fra det meget gamle frififke Ord Bohl eller Bowel, 
Af difle tvende Oprindelfer leVer Orclet Bool faavel i Danmark 
fom i Hertugdommene i Endelferne af mangfoldige Stednavne, og 
i Danmark bruges det endnu paa mange Steder faa at fige i dets 
oprindelige Betydning, nemlig, fom et lidet Beboelfesfled med 
Jord til.

Forfatteren begynder fin Underfögelfe med at fremfætte fin 
Mening, at et Bool Var en Gaard i en Landsbye med en Jord
lod i Marken ligefaa god? fom de övrige GaardmændS i famme
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Bye; til Bootet hörte nodvendig en Andeel i Byens Gade, Tamt 
Part i Almindingen, Skove, Heder, Enge og Græsgange, for
uden et Toft i Byen felv. Efterat denne Mening er bleven frem- 
fat, gaaer Forfatteren over til at bcvife dens Rigtighed. Förft 
ved af Betragtning over den eneile mulige Maade hvorpaa Lan
dets oeconomitke Dyrkning kunde finde Sted, at vife, at hiin 
Mening flemnier gandtke overeens dermed • og tillige godtgiör 
han, at hans Mening ilemmer overeens med A. Sunefens Forkla- 
ring, med Erik Manveds fjellandtke Lov og med flere Steder i 
vore gamle Love og Skrifter. Dernæft bemærkes livor aldeles Ta
citus’s Efterretning om de gamle Germaners ældfte Landboe Ind
retning ligner den af Forfatteren antagne Foreftilling; en Oprin- 
delfe der ogfaa tilfredsflillende forklarer Jordfælledfkabets ellers 
uforflaaelige Oprindelfe. Forfatteren gaaer derpaa over til af 
landoeconomitke Aarfager, at vife at Boolene, fkiöndt nodvendig 
,af ulige geometritk Störreife, maatte være af lige oeconomitk 
Störreife, hvilken Störreife, beftemmés ved en Ploytpands aarlige 
Arbeide. *

Det er umueligl at udfinde et Bools geometritk Störreife 
fordi der i intet Land liar tunnet være nogen anden Maaleflok 
brugt for de förfle Jordlodder end en oeconomitk. Medens det 
ifölge deraf er et aldeles forgieves Arbeide at ville udfinde de 
torfte Jordlodder eller Bools geometrifke Störreife, er det ikke 
vantkeligt af landoeconomitke Grunde at beflemme deres oecono- 
mitke Störreife og Kundtkab om andre Landes oeconomitke Ind
retning i de ældfte Tidei’, beflyrker faavel dette, fom ogfaa For
fatterens forhen fremfatte Mening over hvad et Boot egentlig var.

Forf. omhandler den mærkelige Omflændighed at Benævnel- 
fen af en Plov eller dens aarlige Arbeide er bleven brugt og bru-
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ses endnu til Navn for et Beboelfesfled for en Familie af Bonde- ©
flanden. Saadanne Benævnelfer ere lucliert (af det romerlke Ju
gerum') Joch, Pflug, Hacke, ligefom Middelalderens latintke Be- 
nævnelfer Carnia, Carniata, Bovata , Aratrum, lutter Benæv
nelfer paa et Plovfpands aarlige Arbeide, fom ere gangne over 
til at betegne felv Jordlodden. Uagtet denne Liglied ikke lindes 
mellem Ordene Boot og Plov, tör man dog flutte, at dei' 
inaae være Lighed i Tingene, og at altlaa et Boot i oeconomitk 
Störreife var ligefaa meget Jord, fom kunde holdes inden tilbör- 
lig Dyrkning med en Plov, og var tilflrækkelig til at ernære een 
Familie. Heraf folger, at et Boot i det gamle Danmark var hvad 
vi her nu kalde en almindelig Bondegaard, det fom i Middelalde
ren paa Latin kaldtes Mansus, Curia, og det famme fom Hide 
eller Hyde i Engelland, fra den angelfaxitke Tid og fenere. En 
faadan Hide er aldeles urigtigt af nogle overfat paa Dantk en Hud, 
aorium, da Hide er et angelfaxitk Ord, fom betyder tectum, og 
forreflen et Landboefted med Jord. Forfatteren vifer af Annales 
TVaw er lien se s, at hide er jugerum uni aratro sufficiens per 
annum, og at det var difle Hides Antal i Engelland TFilhelm 
Conquestor lod optælle og indföre i den faakaldte Domeday Book. 
Forfatteren gaaer nu over til videre at bevife fin Paaflands Rig
tighed, ved at godtgiöre, at alle Deres Arbeider, fom have villet 
udi-egne et Bools geometritke Störreife, er aldeles fpilclt, og er 
urigtigt, blot fordi de have ikke kjendt, eller ikke have villet antage 
den Forklaring han har givet. Förft anmærkes, at i ingen af vore 
gamle Love og Forordninger, eller i noget af de mange af Lan- 
gebek bekiendtgiorte Skrifter fra vor Middelalder, findes det 
mindite, dei’ rigtigt forftaaet hiemler den Mening, fom Nogle 
have liavt, at Danmark allerede fra de ældfle Tider liar været 



ordentlig öpmaalt og inddeelt i Boot Imidlertid maåe dog ikke 
overfees at denne Bemærkning har blot Henfyn til den Meening, 
at den formodede Opmåaling og Jorddeling (kulde være udgaaet fra. 
nogen offentlig Åuétoritet, thi at faadan Opmaaling eller Jordde- 
ling jo har havt Sted, fom en aldeles privat Sag mellem de Lod
tagne felV, er netop Forfatterens egen Mening.

Den Kilde hvoraf alle Beregninger over et Book geometrilke 
Störreife fynes at være öfle, er uden Tvivl én Gloffe til jydfke 
Lov i et Haandlkrift deraf, rimetigVÜS fra det i5de Aarhundrede 
i den Arna-Magnæanflæ Samling No. 12 blandt Octaverne. Af 
denne Gloffe, eller nogen Optegnelfg, fom flenuner dermed, maae 
X Berentson have taget den Efterretning, han har meddeelt om 
gammel Jorddeling i Danmark** thi i det Væfentlige flemme de 
overeens. Forfatteren yifer at Sclioliaflerne og A. Berentson tale 
intet om en Agers Længde og egentlig ikke heller om dens Bredde, 
og at fölgelig en Agers Udregning i Qvadratmaal ? er umuelig, 
og naar denne Udregning, forø, en Grundflörrelfe? er ikke mulig, 
er et Bools Beregning det ikke heller.

T. Badens Udregning, er aldeles fällig da han gaaer ud 
fra en petitio principii ? og han har oVeralt paa en ganfke falfk 
Maade fundet et Par urigtige Störreifer for Længden og Bredden 
af en Ager, hvoraf nodVendig et fallk urigtigt Product maae være 
Folgen, *

Den fidfle Forfatter, fom har fögt at udregne et Bools georne- 
trifke Störreife var Aabye, men Forfatteren vifer hvor urigtig 
Jians Beregning er? der allene grunder fig paa en höift vilkaarlig 
Forklaring af den for omtalte Gloffe til jydlke Lov.

Efter at Forfatteren faaledes har at alle Forfög til at 
beregne et Boolg geometrifke Störrelfe ere mislykkede, omtaler
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han Deres Mening, fom troe at en ældgammel offentlig Opmaa- 
ling eller Inddeling af Landets Jorder har fundet Sted, og blandt 
hvilke Suhm er den Vigtigfle. Men underforer man de af Suhm 
anförte Skribenter, faafoin Abbed. Suger og Th. Rudbarne > faa 
befindes de flet ikke at figes llvad Suhm formoder, og bevife føl
gelig flet intet. U

Til Slutning anförer Forfatteren hvad han troer der har 
givet ^Anledning til denne Formening om Landets Jorders offent
lige Inddeling, og vifer, at den faa meget mindre kan have fun
det Sted, da den ikke kunde have mindfle Henfigt eller Nytte, 
thi at den fkulde være fom en Katafter til Paabuds og Skatters 
Ligning er urimelige, da Danmarks Konger i ældre Tider, hver
ken havde Lov eller Ret, eller ^yndighed til at paalægge andre 
Skatter end dem Almuen, og menig Mand vilde godvilligen for- 
flaae fig til. Og desuden fpores intet til flige Skattei', thi Erik 
Plovpennings Ploylkat, blev ikke paalagt for imellem Aarene 
124o Og 12ÖO.

Overalt vide yi kun lidet eller intet beftemt om denne Skat, 
ligefaalidet, fom om Erik Menveds faakaldte Guldkornfkat.

Profeffor 7?<n7zzz$ har forelagt Sellkabet en Afhandling om 
de ældfte danfke Mynter fra Knud den Stores til Knud den Hel
liges Tid, fidfte medindfluttet, af hvilken fidfle Konges Mynter en 
fuldflændig, lyflematifk ordnet Fortegnelfe tilföies. Det vifes, at 
ingen ældre danfke Mynter ere tilovers, end fra forftnævnte 
Konge; at den enefle Mynt, fom foregives at være af K. Svende 
Tveskiæg, er mistænkelig og i al Fald ikke danfkj og at de 
uvifle faavel folide Mynter fom Bracteater, der af adlkillige ere 
holdte for de ældfle danfke Mynter, henliöre til langt fildigere 
Tider.


