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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.
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Af Knud den Stores Mynter ere vel de flette flagne i, Eng
land, dog ogfaa nogle höift fandfynligeitü Danmark j hvilke füllte 
angives og betkrives. Om Harald Harefods Mynter yttres, at 
difle, fom blot engeltke Mynter, ikke egentlig burde have Plads 
i Samlinger af dantke Mynter; men, da de dog her fædvanlig ere 
antagne, angives de to fortkiellige Former af difle. Ved Harthe 
Knuds Mynter med det fædvanlige engeltke Præg er det vantke- 
ligt at afgiöre, om nogle af difle ei’e flagne i D^Jmarkj dog er 
dette om adfkillige fandfynligt; difle angives og betkrives. Om denne 
Konges övrige Mynter, med ufædvanlige og tildeels barbaritke Præg, 
giöre» det l'imeligt at de ere flagne paa fortkiellige Steder i Dan
mark. Magnus den Godes Mynters to Hoveffortkielligliedcr, efter 
den engeltke og den nationale Form, angives; og de flere For- 
tkielligheder i fidfle, faavel efter Typerne fom Indtkrifterne, med 
latintk nemlig eller med runitk Skrift anföres, faavelfom hvad til 
Forklaring af de nye Præg paa difle Mynter trees at kunne be
mærkes. Svend Estridsens Mynter fradrages de ham urigtig til
lagte Bracteater og folide Mynter, og de heri alene överblevne 
Runemynter angives efter de to, Hovedfortkiellighedei' i Indlkrif- 
terne paa difle. Nogle andre fortkiellige hidtil beflemte Mynter 
blive denne Konge fandfynligen tillagte. Harald Hein fradrages 
ligeledes alle ham hidtil till agte Bracteater; hans overbjevne Myn
ter angives efter deres to Hovedformer; den fidfle med dens to 
Fortkielligheder. Endelig igiennemgaaes og forklares noget om- 
(tændeligere Knud den Helliges Mynter, af hvilke tre KL-.Ter op- 
fliltes; og det hele Antal, fom af dille endnu er© kiendte, be
tkrives i den tilföiede Fortegnelfe, der indeholder tilfammen 82 
Stykker, tilhorende deels den kongelige Myntfajnling, deels pri
vate Samlinger i Lapdet, betegnede med fortkiellige Signaturer
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Myntkabineltets egne med Dantke, de fremmede med romerlke 
Tal. To medfølgende Mynttavler indeholde faavel alle forhen 
i Myntværket flukne fom <de vigtigere nye Mynter af denne Konge, 
famtligen ordnede overeensfiemmende med den nye Klaffification 
af difle.

Den geographiske Landmaalning.
I det lay>ge Tidsrum fom Danmarks geographifke Oprøaal- 

ning og de derover udgivne Korter har medtaget, er dette Ar
beide, under Sellkabets Overopfigt og fortkiellige dertil udnævnte 
Mænds Ledning, blevet udfort efter famme Plan. Imidlertid 
havde alle de Videntkaber og Kunfler, fom have Indflydelfe paa 
dette Slags Arbeider, ifær i de nyere Tider giort betydelige Frem- 
fkridt. Fornemmeligen er den Kunfl at fremftille Egnenes Befkaf- 
fenhed paa Korterne bragt til en för ukiendt Fuldkommenhed. 
Selfkabet beftcmte fig derfor til at lade fine Korter over Holfteen 
udarbeide efter en nye Plan, og at betroe Udförelfen deraf til fit 
Medlem Profeflbr og Ridder H. C. Schumacher} fom ved den ham 
allerede paalagte Gradmåalning i Holfteen ogOpmaalning af Lauenborg 
havde lignende Forretninger i famme Egne, og hvis udmærkede 
Indfigter og Obfervatorduelighed lade yente noget Fortrinligt af de 
under hans Ledning foretagne Arbeider. For at udfore denne Hen— 
figt udfordredes betydeligt forbinede Udgivter, men hvortil Hans 
Majcftæt Kongen, altid befielet af den famme oplwiede Kiærlighed 
tor Videntkaberne, rakte gavmild Haand.

I det Tidslob, fom omfattes i nærværende Overfigt, har 
Selfkabet bekiendtgiort et Generalkort over NorreJylland. Dette 
var allerede begyndt for mere end 10 Aar liden, og havde i fit 
förfte Anlæg adfkillige Ufuldkorønenheder hvorhos det ved Ange~ 


